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SUGESTÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta os artigos 39.º e 42.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE)1, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos 

mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 

n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho2,3, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1218/2010 da Comissão, de 14 de Dezembro de 

2010, relativo à aplicação do artigo 101.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia a certas categorias de acordos de especialização,4,5, 

A. Considerando que o artigo 42.º do TFUE confere um estatuto especial ao setor agrícola no 

que diz respeito à aplicação do direito da concorrência; 

B. Considerando que o artigo 39.º, n.º 1, alínea b) do TFUE determina que um dos objetivos 

da política agrícola comum (PAC) consiste em assegurar um nível de vida equitativo à 

população agrícola, designadamente através do aumento do rendimento individual dos que 

trabalham na agricultura; 

C. Considerando que o setor agrícola da UE é principalmente constituído por pequenas 

explorações agrícolas familiares, que demonstram uma fraca resiliência aos choques e às 

mudanças do mercado; Considerando que, em consequência da duração dos ciclos de 

produção, o setor agrícola é caracterizado por uma falta de flexibilidade no que diz 

respeito à gestão da oferta, o que conduz a uma posição estruturalmente frágil dos 

agricultores na cadeia de abastecimento alimentar; 

D. Considerando que os mercados agrícolas, nomeadamente o setor do leite, se caraterizam 

por uma crescente volatilidade dos preços e atravessam uma crise sem precedentes, que é 

acentuada pela posição frágil dos agricultores na cadeia de abastecimento alimentar; 

E. Considerando que a posição que ocupam na cadeia de abastecimento alimentar determina 

cada vez mais os rendimentos dos agricultores e que os países em que o setor agrícola é 

mais bem organizado são menos afetados pela crise agrícola; 

F. Considerando que a cooperação entre agricultores se destina a reforçar o seu poder de 

                                                 
1 Caso seja aprovada pela comissão competente quanto à matéria de fundo, esta sugestão deve ser incluída como 

citação na proposta de resolução. 
2 Caso seja aprovada pela comissão competente quanto à matéria de fundo, esta sugestão deve ser incluída como 

citação na proposta de resolução. 
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 671. 
4 Caso seja aprovada pela comissão competente quanto à matéria de fundo, esta sugestão deve ser incluída como 

citação na proposta de resolução. 
5 JO L 335 de 18.12.2010, p. 43. 
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negociação, permitindo-lhes obter uma parte mais elevada do valor acrescentado dos seus 

produtos, contribuindo para aumentar a competitividade, bem como a visibilidade e a 

proteção dos agricultores, ajudando-os, ainda, a satisfazer as necessidades crescentes da 

sociedade; 

G. Considerando que a mais recente reforma da política agrícola comum (PAC) teve por 

objetivo aumentar o peso dos agricultores na cadeia de abastecimento alimentar, através 

da introdução de uma série de derrogações e isenções ao artigo 101.º do TFUE; 

considerando que o Parlamento apresentou propostas inovadoras e ambiciosas no âmbito 

da última reforma do PAC, no intuito de adaptar melhor o direito da concorrência aos 

mercados agrícolas; 

H. Considerando que a existência de um quadro regulamentar claro, coerente e funcional no 

que diz respeito à adaptação da política de concorrência às especificidades agrícolas pode 

contribuir para reforçar a posição dos agricultores na cadeia de abastecimento alimentar 

ao corrigir os desequilíbrios de poder entre operadores, aumentando a eficiência do 

mercado e garantindo a segurança jurídica condições de concorrência equitativas no 

mercado único; 

I. Considerando que é difícil antecipar a configuração e a intensidade dos riscos 

económicos, bem como o momento em que estes se realizam, é necessário que, em caso 

de graves desequilíbrios do mercado, uma PAC orientada para o mercado apoie os 

agricultores e preveja outras isenções temporárias às normas da concorrência; 

considerando que, durante a crise do setor do leite, a Comissão decidiu desencadear o 

artigo 222.º do Regulamento OCM como último recurso, a fim de isentar da aplicação do 

direito da concorrência o planeamento coletivo da produção leiteira pelos agrupamentos 

de produtores reconhecidos; 

J. Considerando que a política da concorrência é, por si só, insuficiente para resolver as 

práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar; 

K. Considerando que o Grupo de Missão para os Mercados Agrícolas (GMMA) foi criado no 

intuito de melhorar a posição dos agricultores na cadeia de abastecimento alimentar, 

explorando, para tal, as possibilidades de reforçar esta posição, nomeadamente as 

possibilidades jurídicas que permitam aos agricultores estabelecer relações contratuais e 

organizar ações coletivas; considerando que, se for caso disso, têm de ser tidas em conta 

as conclusões do GMMA no que respeita a futuros debates e medidas a tomar; 

Observações gerais 

 

1. Realça que a política de concorrência defende os interesses dos consumidores, não tendo, 

no entanto, em conta os interesses dos produtores agrícolas; salienta que a política de 

concorrência deve atribuir à defesa dos interesses dos produtores agrícolas a mesma 

importância que atribui à defesa dos interesses dos consumidores, ao garantir condições 

equitativas de concorrência e de acesso ao mercado interno, a fim de fomentar o 

investimento, o emprego, a inovação e a viabilidade das empresas agrícolas e um 

desenvolvimento equilibrado das zonas rurais da UE; 

2. Insiste em que o «preço justo» não consiste no preço mais baixo possível para o 

consumidor mas antes num preço razoável que permita uma remuneração justa de todas as 
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partes integrantes da cadeia de abastecimento alimentar; 

3. Considera que a situação de crise com que o setor agrícola se depara atualmente requer a 

tomada de novas medidas por forma a melhorar os instrumentos disponíveis e garantir que 

a política de concorrência tenha mais em conta a especificidade da agricultura e a 

diversidade dos seus setores, em conformidade com o artigo 39.º do TFUE, 

4. Considera lamentável que as atuais derrogações não sejam plenamente utilizadas e 

considera que estas continuam a ser pouco claras, ambíguas, difíceis de aplicar e aplicadas 

de forma divergente pelas autoridades nacionais de concorrência, impedindo que os 

agricultores se auto-organizem e pondo em causa o bom funcionamento do mercado 

interno; 

5. Insta a Comissão a apresentar ao Parlamento e ao Conselho um registo da utilização pelos 

agricultores nos vários Estados-Membros das isenções existentes em aplicação do 

artigo 225.º do Regulamento «OCM única» e a clarificar melhor o âmbito de aplicação 

destas derrogações, bem como das isenções individuais às normas da concorrência 

previstas no artigo 101.º , n.º 3 do TFUE; exorta a Comissão a esclarecer, em especial, se 

os acordos de sustentabilidade celebrados no quadro da cadeia de abastecimento alimentar 

com vista a satisfazer as necessidades sociais e cujas medidas vão além dos requisitos 

estatutários podem ser isentos do direito da concorrência, caso contribuam para melhorar a 

produção e fomentar a inovação, beneficiando, simultaneamente, os consumidores; 

6. Insta a Comissão a adotar uma abordagem mais abrangente para definir uma «posição 

dominante» e o abuso de uma tal posição por uma ou várias explorações agrícolas ligadas 

por um acordo horizontal, tendo em conta o grau de concentração e os condicionalismos 

resultantes do poder negocial dos setores a montante e a jusante; 

7. Considera que, num mercado agrícola único, o conceito de «mercado em causa» tem de 

evoluir, devendo, em primeiro lugar, ser analisado a nível da União, a fim de ter em conta 

um escalão de nível inferior, para não comprometer o objetivo de concentração da oferta 

agrícola ao compartimentar de forma restritiva o domínio de atividades das empresas 

agrícolas; 

8. Defende que as atividades coletivas desenvolvidas por organizações de produtores e pelas 

suas associações, tais como a planificação da produção, a negociação das condições de 

venda e, sempre que necessário, a negociação dos termos dos contratos, são positivas para 

o setor agrícola quando visam alcançar os objetivos da PAC, tal como definidos no artigo 

39.º do TFUE, pelo que devem, em princípio, beneficiar da presunção de compatibilidade 

com o artigo 101.º do TFUE; 

9. Considera que deve ser garantido a todos os agricultores e agricultoras de qualquer setor 

de produção o direito à negociação coletiva, incluindo a possibilidade de acordar preços 

mínimos; 

10. Considera que os agricultores devem explorar o potencial e cooperar plenamente com as 

organizações de produtores, nomeadamente as cooperativas de produtores, as suas 

associações e os organismos interprofissionais; insta a Comissão a estimular o 

crescimento deste tipo de instrumentos de entreajuda coletiva através da clarificação e 

simplificação das regras que lhes são aplicáveis, desta forma reforçando os seus poderes 
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de negociação, garantindo, ao mesmo tempo, a observância dos princípios definidos no 

artigo 39.º do TFUE; 

11. Insta a Comissão a assegurar que as disposições previstas no artigo 222.º do Regulamento 

OCM Única sejam rapidamente desencadeadas em períodos caracterizados por graves 

desequilíbrios do mercado e a avaliar melhor a eficiência desta medida quando aplicada ao 

mercado do leite e dos produtos lácteos, com o objetivo de propor novas adaptações 

temporárias do direito e dos procedimentos em matéria de concorrência em períodos de 

graves desequilíbrios do mercado; 

 

Análise por setor 

 

12. Salienta as oportunidades decorrentes dos artigos 169.º, 170.º e 171.º do Regulamento 

OCM Única no que diz respeito às negociações contratuais nos setores do azeite, da carne 

de bovino e das culturas arvenses; 

13. Congratula-se, neste contexto, com a recente publicação das orientações relativas à 

aplicação destas regras específicas; considera, porém, que o seu alcance jurídico é 

demasiado limitado e que os critérios a cumprir são demasiado rigorosos e heterogéneos 

de um setor para outro para poderem garantir a necessária clareza e segurança jurídicas 

aos agricultores que pretendem beneficiar dessas derrogações; 

14. Considera que uma classificação por mercado relevante não se coaduna plenamente com a 

situação atual no setor do azeite e, por conseguinte, propõe que o mercado do azeite para 

os consumidores seja considerado um único mercado, tendo em vista melhorar a aplicação 

do disposto no artigo 169.º do Regulamento OCM Única; 

15. Considera que, dadas as variações na produção de azeite devido, em grande parte, às 

condições atmosféricas, e para assegurar que os objetivos dos membros das organizações 

de produtores ou das associações de organizações de produtores sejam alcançados, é 

necessário ter em conta os casos em que as organizações de produtores são obrigadas a 

adquirir azeite de não membros, garantindo, simultaneamente, a natureza acessória desta 

atividade no que respeita à comercialização dos produtos dos seus próprios membros; 

16. Propõe alargar o âmbito de aplicação das regras previstas no artigo 170.º relativas à 

produção de carne de bovino ao setor de bovinos destinados a engorda, a fim de garantir 

uma melhor aplicação da legislação; 

17. Está particularmente preocupado com a situação no setor do leite e considera que, na 

sequência do termo do regime de quotas leiteiras, este setor necessita de apoio no seu 

processo de transição e de ser incentivado a reagir de forma mais eficaz à evolução dos 

mercados e às flutuações de preços; considera, por conseguinte, que uma aplicação cabal 

do «pacote do leite»1 é fundamental para reforçar o setor do leite, nomeadamente a fim de 

garantir uma negociação coletiva das cláusulas dos contratos; solicita à Comissão que 

proponha a prorrogação do «pacote do leite» para além de meados de 2020 e o 

                                                 
1 Regulamento (UE) n.º 261/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de março de 2012 que altera o 

Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho no que diz respeito às relações contratuais no setor do leite e dos 

produtos lácteos 
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alargamento do âmbito de aplicação das suas disposições a outros setores agrícolas; 

18. Saúda, no contexto da abolição das quotas no setor do açúcar, a manutenção de um quadro 

contratual1 entre os produtores de beterraba, as suas organizações e as empresas do açúcar, 

que lhes permite, nomeadamente, negociar as condições de repartição do valor em função 

da evolução do mercado do açúcar ou de outras matérias-primas; insta os Estados-

Membros a garantir que esta possibilidade seja oferecida a todos os operadores do setor, 

com vista ao cumprimento dos objetivos do Regulamento OCM Única, garantindo, assim, 

um equilíbrio equitativo de direitos e obrigações entre as empresas açucareiras e os 

produtores de beterraba sacarina; 

 

Relações com a cadeia de abastecimento alimentar 

 

19. Solicita à Comissão e às autoridades nacionais de concorrência que deem resposta às 

preocupações suscitadas pelo impacto conjunto da rápida concentração no setor da 

distribuição a nível nacional, por um lado, e do desenvolvimento de alianças de grandes 

distribuidores a nível europeu, por outro, tanto a montante da cadeia de abastecimento 

alimentar como a nível dos distribuidores e consumidores; considera que este 

desenvolvimento estrutural suscita inquietação quanto a eventuais alinhamentos 

estratégicos, a uma concorrência reduzida e a margens mais pequenas para investimentos 

na inovação na cadeia de abastecimento alimentar; 

20. Regista as conclusões do estudo «Economic impact of modern retail on choice and 

innovation in the EU food sector» [Impacto económico das formas modernas de retalho na 

escolha e na inovação no setor alimentar da UE] da Direção-Geral da Concorrência, 

nomeadamente o facto de existir uma relação negativa entre inovação e penetração no 

mercado dos produtos de marca própria dos distribuidores; 

21. Insta a Comissão a apresentar ao Parlamento as suas reflexões sobre o seguimento a dar às 

conclusões do estudo e, em especial, às consequências a longo prazo desta tendência para 

a cadeia de abastecimento alimentar no seu conjunto, bem como para a situação dos 

agricultores nessa cadeia; 

22. Convida a Comissão a avaliar a influência exercida pelos distribuidores nas empresas que 

fabricam os seus produtos de marca própria; 

23. Reitera a posição do Parlamento2 a favor da adoção de legislação-quadro a nível da UE, a 

fim de combater as práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar; 

salienta que o referido ato legislativo deve garantir que os agricultores e os consumidores 

europeus tenham a possibilidade de beneficiar de condições de venda e de compra 

equitativas. 

  

                                                 
1 Regulamento Delegado (UE) 2016/1166 da Comissão, de 17 de maio de 2016, que altera o anexo X do 

Regulamento (UE) n.° 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às condições de compra 

da beterraba no setor do açúcar a partir de 1 de outubro de 2017. 
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de junho de 2016, sobre práticas comerciais desleais na cadeia de 

abastecimento alimentar (P8_TA(2016)0250). 
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