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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:

A. Considerando que o artigo 42.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) dispõe que as regras de concorrência só são aplicáveis à produção e ao 
comércio dos produtos agrícolas, na medida em que tal seja determinado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho, tendo em conta os objetivos fixados para a 
Política Agrícola Comum (PAC), definidos no artigo 39.º do TFUE;

B. Considerando que um dos objetivos da PAC enunciados no artigo 39.º do TFUE é o de 
assegurar um nível de vida equitativo à população agrícola, designadamente 
aumentando o rendimento individual dos que trabalham na agricultura,

C. Considerando que o Tribunal de Justiça, no seu acórdão de 14 de novembro de 20171 
(processo «Endívias»), confirmou que a PAC prevalece sobre os objetivos da 
concorrência; que o Tribunal de Justiça Europeu declarou que as práticas de concertação 
sobre os preços ou as quantidades colocadas no mercado ou as trocas de informações 
estratégicas podem não estar abrangidas pela proibição de cartéis prevista no artigo 
101.º, n.º 1, do TFUE, se forem acordadas entre membros de uma mesma organização 
de produtores (OP) ou de uma mesma associação de organizações de produtores (AOP) 
reconhecida por um Estado‑Membro e forem estritamente necessárias à prossecução do 
ou dos objetivos atribuídos a estas organizações, em conformidade com a legislação da 
UE;

D. Considerando que o Regulamento (UE) n.º 2017/23932 («Regulamento Omnibus») 
prevê isenções à aplicação do artigo 101.º do TFUE, estabelecendo, nomeadamente, que 
as atividades coletivas das OP e das suas AOP são necessárias para atingir os objetivos 
da PAC, tal como definidos no artigo 39.º do TFUE, desde que as atividades conjuntas 
sejam efetivamente exercidas e contribuam para melhorar a competitividade dos 
agricultores; que, em consequência, atividades como o planeamento da produção e a 
negociação de contratos estão isentas do disposto no artigo 101.º do TFUE;

E. Considerando que a natureza específica e as características estruturais do setor agrícola 
da UE, composto principalmente por pequenas explorações em termos económicos, 
conduzem a uma produção fragmentada e a dificuldades e desafios na adaptação de 
alguns agricultores às alterações e exigências dos mercados; que tal contrasta com o 
elevado nível de concentração dos demais operadores na cadeia de abastecimento 
alimentar, traduzindo-se em graves desvantagens do ponto de vista do poder de 
negociação dos agricultores, e deve ser tido em conta pela Comissão e as autoridades 
nacionais ao aplicarem as regras da concorrência;

F. Considerando que a futura PAC se deve centrar no apoio às explorações agrícolas 

1 Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de novembro de 2017, Président de l’Autorité de la concurrence contra 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e o.
2 JO L 350 de 29.12.2017, p. 15.
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familiares e de pequena dimensão, garantindo, ao mesmo tempo, a aplicação de práticas 
agrícolas sustentáveis; que estes objetivos só podem ser alcançados através de uma 
abordagem uniforme em todas as políticas da UE, incluindo a da concorrência;

G. Considerando que catástrofes naturais imprevistas e circunstâncias de produção 
imprevisíveis, como as condições meteorológicas adversas e o surto de doenças, são 
suscetíveis de tornar o mercado dos produtos agrícolas ainda mais volátil, sujeito a 
crises, e de enfraquecer ainda mais a posição negocial dos agricultores face aos 
compradores; que, neste contexto, é importante prever medidas excecionais destinadas a 
preservar a estabilidade do mercado;

H. Considerando que a cooperação entre os agricultores é essencial para reforçar a sua 
posição na cadeia de abastecimento alimentar, além de contribuir para atingir os 
objetivos da PAC e os ajudar a fazer face às crescentes exigências da sociedade; que 
muitos agricultores da UE continuam sem poder beneficiar da pertença a organizações 
de produtores, o que torna a sua posição na cadeia de abastecimento alimentar 
extremamente vulnerável e enfraquece o seu poder de negociação; que, por conseguinte, 
é necessário reforçar as OP, inclusivamente pela sua consolidação, e as AOP;

I. Considerando que a competitividade dos agricultores da UE depende, em grande 
medida, de um funcionamento adequado e equitativo do mercado interno, bem como da 
interpretação e aplicação claras de regras sobre os auxílios estatais e a política de 
concorrência aplicáveis a todos os operadores da cadeia agroalimentar, em particular às 
OP, às AOP e a outras formas de cooperação entre produtores no setor agrícola;

J. Considerando que as práticas abusivas e a crescente tendência de consolidação nos 
setores da produção e do comércio a retalho da cadeia de abastecimento agrícola e 
alimentar distorcem a concorrência e a inovação, dessa forma afetando, direta e 
indiretamente, tanto os produtores como os consumidores;

K. Considerando que as tecnologias digitais podem ajudar os agricultores europeus a 
fornecer alimentos seguros, sustentáveis e de qualidade e contribuir para a redução do 
impacto ambiental da agricultura, melhorar as condições de trabalho dos agricultores e 
aumentar a atratividade das zonas rurais, em particular para as gerações mais jovens; 
que há menos incentivos para o setor privado investir na oferta de banda larga nessas 
zonas;

1. Insta a Comissão a ter especificamente em conta o facto de que, tal como decidido pelo 
Tribunal de Justiça, os objetivos da PAC devem ter primazia sobre os relacionados com 
a política de concorrência através de uma aplicação mais clara, flexível e previsível das 
regras da concorrência aos produtores e às OP; 

2. Salienta que, devido à sua natureza específica e aos longos ciclos de produção, a 
agricultura não pode ser comparada com qualquer outra atividade em termos de 
elasticidade da oferta, pelo que a lógica de mercado não pode ser aplicada ao setor 
agrícola da mesma forma que é aplicada a outros setores;

3. Congratula-se com o estudo encomendado pela Comissão sobre as OP e as suas 
atividades nos setores do azeite, da carne de bovino e das culturas arvenses, que 
reafirma a importância destas organizações e das respetivas associações para o reforço 
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da posição dos produtores primários na cadeia de abastecimento alimentar e o seu 
contributo positivo para a realização dos objetivos da PAC, fixados no artigo 39.º do 
TFUE; assinala as conclusões do estudo de que existem cinco vezes mais OP/AOP não 
reconhecidas do que as oficialmente reconhecidas e de que a falta de apoio dos 
governos representa um desafio para a criação de OP e de AOP; lamenta que as OP não 
beneficiem do mesmo grau de desenvolvimento em todos os Estados-Membros e apela 
à eliminação dos obstáculos remanescentes no processo de reconhecimento e à garantia 
de segurança jurídica; insta a Comissão, neste contexto, a aumentar a sensibilização 
para os benefícios da existência de OP reconhecidas ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 1308/20133 que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos 
agrícolas (Regulamento «OCM única»), e incentiva a criação de mais OP como forma 
de os agricultores reforçarem a sua posição, negociarem eficazmente os preços e 
resolverem os desequilíbrios de poder na cadeia de abastecimento alimentar, entre 
outras funções que desempenham;

4. Considera essencial clarificar as disposições que regem as OP, as AOP e as 
organizações interprofissionais no Regulamento «OCM única» no âmbito da reforma 
em curso da PAC, nomeadamente no que diz respeito à política da concorrência, com 
base nos progressos alcançados graças ao Regulamento «Omnibus» e em conformidade 
com o acórdão do Tribunal de Justiça no processo «Endívias», proporcionando assim  
maior segurança jurídica e melhorando a posição dos agricultores na cadeia alimentar;

5. Solicita à Comissão que avalie a execução e clarifique o âmbito de aplicação do artigo 
209.º do Regulamento «OCM única», em particular no que respeita a derrogações às 
regras da concorrência para determinados acordos e práticas de agricultores associados, 
com o objetivo de garantir maior clareza e segurança jurídica aos interessados e 
proporcionar maior flexibilidade à Comissão aquando da aplicação deste artigo;

6. Congratula-se com o estudo que foi realizado para a Comissão sobre as melhores 
formas de formar OP, realizar as suas atividades e obter apoio, que reconhece o 
contributo das OP e das AOP para o desenvolvimento económico, técnico e social dos 
seus membros, com potenciais efeitos benéficos indiretos para os agricultores que não 
sejam membros de OP e externalidades positivas para outros operadores na cadeia de 
abastecimento alimentar; salienta a necessidade de garantir segurança jurídica às OP, 
nomeadamente em matéria de critérios de reconhecimento e atividades;

7. Reconhece o papel das organizações interprofissionais na cadeia, na medida em que 
desempenham o papel de plataforma para o diálogo, a investigação e o 
desenvolvimento, as melhores práticas e a transparência do mercado;

8. Solicita que o papel das organizações interprofissionais seja reforçado para promover 
relações mais equilibradas na cadeia alimentar e apoia a extensão da cláusula de partilha 
de valor a todos os operadores, e não apenas ao primeiro comprador, em conformidade 
com o projeto de relatório adotado em abril de 2019 pela Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural do Parlamento sobre a nova organização comum dos mercados 
dos produtos agrícolas no âmbito da próxima reforma da PAC;

9. Solicita que se preveja uma derrogação expressa e automática ao artigo 101.º do TFUE 

3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
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ao abrigo do artigo 210.º do Regulamento «OCM única», no respeito dos princípios da 
necessidade e da proporcionalidade, que permita às organizações interprofissionais 
agrícolas levarem a cabo as tarefas que lhes são confiadas pelo Regulamento «OCM 
única», de molde a contribuir para os objetivos do artigo 39.º do TFUE;

10. Solicita à Comissão que garanta que as disposições do artigo 222.º do Regulamento 
«OCM única» sejam rapidamente ativadas em caso de graves desequilíbrios do 
mercado;

11. Congratula-se com o êxito das medidas de gestão da oferta introduzidas para o queijo e 
o presunto de qualidade a pedido de OP, organizações interprofissionais e grupos de 
operadores; solicita que as disposições do Regulamento «OCM única» que autorizam a 
introdução de regras de controlo da oferta sejam alargadas a todos os produtos que 
beneficiem de uma denominação de origem protegida (DOP) ou de uma indicação 
geográfica protegida (IGP), a fim de alcançar um melhor equilíbrio entre a oferta e a 
procura;

12. Solicita à Comissão que entre em diálogo com todas as partes interessadas pertinentes 
sobre o funcionamento da cadeia de abastecimento agrícola e alimentar e que adapte a 
política de concorrência da UE à luz dos mais recentes desenvolvimentos no domínio 
comercial;

13. Congratula-se com a adoção da Diretiva (UE) 2019/633 de 17 de abril de 2019 relativa 
às práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento 
agrícola e alimentar4, que representa um primeiro passo importante no sentido de 
garantir a equidade entre os operadores e abordar o desequilíbrio do poder de 
negociação na cadeia de abastecimento alimentar; insta os Estados-Membros a transpor 
a diretiva sem demora e exorta a Comissão a acompanhar de perto os progressos 
realizados na sua transposição, bem como a promover a partilha das melhores práticas 
entre os Estados-Membros; incentiva os Estados-Membros a incluir outras práticas 
desleais na lista de práticas proibidas e a estabelecer normas mais elevadas;

14. Lamenta, contudo, que o âmbito de aplicação da Diretiva relativa às práticas desleais na 
cadeia de abastecimento agrícola e alimentar não abranja todos os fornecedores, visto 
que exclui os que não são PME, e que a venda com prejuízo não faça parte da lista de 
práticas proibidas a nível europeu;

15. Manifesta a sua preocupação com a insustentável pressão descendente exercida sobre os 
preços agrícolas em resultado do poder excessivo do transformador ou comprador a 
jusante nas cadeias de abastecimento agrícola; incentiva a Comissão a rever a sua 
abordagem ao investigar abusos de posição dominante no mercado, de modo a incluir os 
casos em que se verifica uma pressão descendente insustentável sobre os preços 
agrícolas, independentemente de tal se traduzir ou não em preços mais elevados no 
consumidor; considera que, num sentido mais lato, o interesse dos consumidores inclui 
o apoio a rendimentos justos para os agricultores através da garantia de uma parte justa 
do valor gerado ao longo da cadeia de abastecimento alimentar, de modo a garantir um 
setor agrícola sustentável do ponto de vista económico e ambiental;

4 JO L 111 de 25.4.2019, p. 59.
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16. Reitera que o apoio da PAC se destina, entre outros, a garantir a sustentabilidade das 
explorações agrícolas e incentivar os agricultores a produzir alimentos de qualidade a 
preços razoáveis; manifesta a sua preocupação perante a crescente disparidade entre o 
preço de produção e o preço de venda no setor alimentar; insta a Comissão a identificar 
e implementar medidas de mercado eficazes que reduzam esta disparidade e 
estabeleçam uma correlação equilibrada e sustentável entre os dois;

17. Reconhece o possível papel das alianças de compra na criação de ganhos de eficiência 
económica na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar; salienta, contudo, que a 
atual falta de informação não permite avaliar os efeitos económicos de tais alianças de 
compra no funcionamento da cadeia de abastecimento, em especial no que se refere a 
eventuais alinhamentos estratégicos, o que se pode traduzir em menos concorrência e 
menores margens para o investimento e a inovação; exorta a Comissão a prosseguir a 
sua análise aprofundada da dimensão e do efeito das alianças de compra no 
funcionamento económico da cadeia de abastecimento agrícola e alimentar, sobretudo 
para os agricultores, os pequenos fornecedores e as PME;

18. Saúda a publicação do Regulamento (UE) 2019/1150 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 20 de junho de 2019 relativo à promoção da equidade e da transparência 
para os utilizadores profissionais de serviços de intermediação em linha5; toma nota da 
abertura, pela Comissão, de um procedimento formal de investigação anti-trust para 
examinar a utilização, pela Amazon, de dados sensíveis de retalhistas independentes e 
eventuais abusos do seu duplo papel de retalhista e de plataforma comercial, e 
manifesta-se preocupado com a possível existência de situações paralelas nas 
plataformas europeias de supermercados; salienta que o possível tratamento 
diferenciado ou discriminatório entre marcas próprias e outros produtos de retalho pode 
distorcer a concorrência no mercado e reduzir a inovação e a escolha de produtos para 
os consumidores; salienta que a Comissão e as autoridades nacionais da concorrência 
devem desempenhar o seu papel, garantindo que tais situações não se verifiquem;

19. Congratula-se com a publicação do relatório da Comissão sobre a aplicação das regras 
da concorrência no setor agrícola; assinala que uma parte significativa das infrações ao 
direito da concorrência no setor agrícola são cometidas por transformadores de produtos 
agrícolas, enquanto a maior parte das queixas provém dos agricultores; solicita à 
Comissão uma supervisão eficaz das empresas ativas no mercado da transformação de 
produtos alimentares;

20. Recorda que houve uma reestruturação horizontal e vertical considerável que conduziu 
a uma maior consolidação nos já concentrados setores das sementes, produtos 
agroquímicos, fertilizantes, genética animal e maquinaria agrícola, bem como no setor 
da transformação e da venda a retalho; solicita à Comissão que, ao examinar as 
concentrações nestes setores, tenha em conta outros impactos para além dos preços no 
consumidor; salienta que os interesses dos agricultores, dos cidadãos e do ambiente da 
UE devem ser protegidos através de uma avaliação exaustiva e holística do impacto, nas 
explorações agrícolas, das fusões e aquisições entre fornecedores de fatores de produção 
agrícola, nomeadamente produtores de produtos fitofarmacêuticos;

21. Considera essencial que a Comissão continue a monitorizar atentamente o mercado de 

5 JO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
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pesticidas, sementes e variedades na UE e a acompanhar o impacto da digitalização no 
setor agrícola;

22. Considera que os custos de produção devem ser tidos plenamente em conta aquando da 
fixação dos preços nos contratos entre produtores e retalhistas/transformadores, e que os 
preços também devem proporcionar uma remuneração justa aos agricultores; salienta a 
necessidade de uma maior transparência do mercado, a fim de contribuir para uma 
transmissão de preços mais justa ao longo da cadeia de abastecimento; insta a Comissão 
a melhorar os dados do observatório do mercado sobre os volumes, os preços e as 
margens, em especial no setor dos produtos biológicos; insta a Comissão a desenvolver 
indicadores para os custos de produção e as margens que possam ser utilizados como 
termos de referência nos contratos, a fim de melhor ter em conta os custos de produção 
e a remuneração; solicita à Comissão que garanta orientações claras para a partilha do 
valor ao longo da cadeia de abastecimento, a fim de permitir uma transmissão de preços 
em níveis justos para os consumidores e produtores;

23. Insta a Comissão a criar uma plataforma permanente sobre os instrumentos de gestão 
dos riscos a nível da UE para ajudar os agricultores a lidar com as incertezas do clima, a 
volatilidade do mercado e outros riscos, na qual as partes interessadas possam proceder 
ao intercâmbio de boas práticas, tal como consta da sua Comunicação de novembro de 
2017 sobre o futuro da alimentação e da agricultura;

24. Salienta que as grandes disparidades nos pagamentos diretos são um óbice a iniciativas 
sustentáveis dos agricultores em prol do clima e do ambiente e distorcem a concorrência 
na UE; recorda o compromisso assumido pelo Conselho Europeu em 7 e 8 de fevereiro 
de 2013 no sentido de harmonizar os pagamentos em toda a União até 2013;

25. Chama a atenção para o número crescente de manifestações de agricultores e observa 
que uma das questões que os preocupam é o impacto cumulativo dos acordos de 
comércio livre (ACL) no setor agroalimentar da UE; interroga-se sobre se os ACL não 
colocarão os produtores agroalimentares da UE numa situação de desvantagem 
concorrencial, tendo em conta as diferentes normas sociais, sanitárias, laborais, 
ambientais e animais existentes nos países terceiros; insta, por conseguinte, a Comissão 
a apresentar, o mais rapidamente possível, o seu último relatório sobre o impacto 
cumulativo dos acordos comerciais em curso e futuros, e solicita a aplicação dos 
princípios da reciprocidade e da conformidade para os produtos agrícolas e a proteção 
de setores vulneráveis nas negociações comerciais futuras e em curso, zelando por que 
sejam efetuadas todas as inspeções necessárias;

26. Considera que a política de concorrência deve ter em conta a procura de sistemas 
alimentares mais sustentáveis por parte do público, a fim de melhor integrar o valor dos 
bens públicos na fixação dos preços dos alimentos contemplando as preocupações 
sociais, ambientais e de bem-estar animal; insta a Comissão a clarificar, aos produtores 
e às autoridades nacionais da concorrência, as condições em que podem ser celebrados 
acordos entre operadores do mesmo setor para melhorar a sustentabilidade da cadeia de 
abastecimento alimentar sem violar o direito da concorrência, reconhecendo assim o 
contributo dos acordos de sustentabilidade para a melhoria da produção de produtos 
agrícolas, ao mesmo tempo que os consumidores e a sociedade em geral são 
beneficiados, nomeadamente no âmbito da atual revisão dos regulamentos horizontais 
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de isenção por categoria e das orientações conexas; considera que a existência de 
orientações claras é particularmente importante para o setor agrícola devido aos desafios 
ambientais que este é chamado a enfrentar e aos requisitos de sustentabilidade que tem 
de cumprir;

27. Observa que o Pacto Ecológico Europeu tem de assegurar a coerência política entre a 
agricultura, a ação climática, o ambiente e a política comercial;

28. Salienta que a estratégia «do prado ao prato» e a legislação da UE em matéria de 
concorrência devem reconhecer o importante contributo dos produtores primários no 
abastecimento de alimentos de elevada qualidade e no fornecimento de bens públicos à 
sociedade, pelos quais não são suficientemente recompensados no presente, e almejar a 
sustentabilidade em toda a cadeia de abastecimento alimentar; observa que a estratégia 
«do prado ao prato» requer uma abordagem uniforme que englobe todas as políticas da 
UE salvaguardando a concorrência leal e garantindo condições de concorrência 
equitativas para todas as empresas e deve ter em conta o impacto das alterações 
climáticas no funcionamento e na sustentabilidade da cadeia de abastecimento alimentar 
e na segurança alimentar;

29. Congratula-se com o balanço de qualidade em curso do pacote para a modernização dos 
auxílios estatais de 2012 e, mais concretamente, com a revisão em curso do 
Regulamento de isenção por categoria no setor agrícola e com as orientações da União 
Europeia relativas aos auxílios estatais nos setores agrícola e florestal e nas zonas rurais, 
que deixarão de ser aplicáveis em 31 de dezembro de 2020;

30. Considera que é essencial financiamento público para assegurar a implantação de redes 
de banda larga nas zonas rurais e remotas; insta a Comissão a incentivar e apoiar os 
decisores do setor público a aproveitarem melhor as possibilidades de apoio público 
com base nas Orientações da UE relativas à aplicação das regras em matéria de auxílios 
estatais à implantação rápida de redes de banda larga, para acelerar e facilitar a 
implantação de infraestruturas de banda larga e assegurar que as zonas rurais não sejam 
negligenciadas;

31. Solicita à Comissão que isente do regime dos auxílios estatais as disposições fiscais 
especificamente aplicáveis ao setor agrícola que os Estados-Membros adotaram para 
encorajar os agricultores a constituírem voluntariamente poupanças preventivas, a fim 
de melhor fazerem face ao aumento dos riscos relacionados com o clima e a saúde, 
assim como às crises económicas;

32. Congratula-se com a conclusão da revisão do Regulamento de minimis no domínio 
agrícola; salienta que o aumento do montante máximo do auxílio por empresa única e 
do limite máximo nacional, combinado com a aplicação de um limite máximo setorial, 
ajudará as explorações agrícolas a enfrentar os desafios climáticos, evitando 
simultaneamente as distorções do mercado;

33. Congratula-se com a proposta de regulamento que estabelece o programa a favor do 
mercado único e, mais especificamente, as ações relativas à cadeia alimentar que nele 
são apoiadas, tais como as medidas veterinárias e fitossanitárias para fazer face às crises 
de saúde animal e fitossanidade; insta o Conselho e o Parlamento a concluírem 
rapidamente as negociações e a adotarem o regulamento;
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34. Sublinha a importância de as duas propostas de regulamentos de transição apresentadas 
pela Comissão serem finalizadas em tempo oportuno, a fim de evitar atrasos e 
complicações que possam gerar instabilidade no mercado;

35. Considera essencial manter na DG AGRI todas as competências relacionadas com a 
aplicação dos artigos 209.º e 210.º do Regulamento «OCM única» e com os auxílios 
estatais utilizados para promover o desenvolvimento dos setores agrícola e florestal e 
das zonas rurais, dessa forma assegurando os conhecimentos especializados necessários 
para abordar e coordenar as questões neste domínio de modo a ter em conta a natureza 
específica destes setores, o que é totalmente coerente com os objetivos e os apoios 
previstos no âmbito da PAC. 
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