
AD\1196813RO.docx PE643.188v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

2019/2131(INI)

28.1.2020

AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la politica în domeniul concurenței - raport anual 2019
(2019/2131(INI))

Raportoare pentru aviz: Isabel Carvalhais



PE643.188v02-00 2/12 AD\1196813RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1196813RO.docx 3/12 PE643.188v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că normele privind concurența se aplică producției și comercializării produselor 
agricole numai în măsura stabilită de Parlament și de Consiliu și ținând seama de 
obiectivele politicii agricole comune (PAC) stabilite la articolul 39 din TFUE;

B. întrucât unul dintre obiectivele PAC stabilite la articolul 39 din TFUE este asigurarea 
unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin creșterea venitului 
individual al lucrătorilor din agricultură;

C. întrucât în hotărârea sa din 14 noiembrie 20171 („cauza privind andivele”) Curtea de 
Justiție a confirmat că PAC are prioritate față de normele în materie de concurență; 
întrucât Curtea a hotărât că practicile legate de o concertare în materie de prețuri sau 
cantități introduse pe piață sau schimbul de informații strategice pot să nu facă obiectul 
interdicțiilor privind acordurile, deciziile și practicile concertate prevăzute la articolul 
101 alineatul (1) din TFUE dacă sunt convenite între membrii aceleiași organizații de 
producători (OP) sau ai aceleiași asociații de organizații de producători (AOP) 
recunoscute de un stat membru și sunt strict necesare pentru urmărirea unuia sau mai 
multor obiective ale acestor organizații, în cu respectarea legislației UE;

D. întrucât Regulamentul (UE) nr. 2017/23932 („Regulamentul Omnibus”) conține 
derogări de la aplicarea articolului 101 din TFUE, stabilind că activitățile colective ale 
OP și AOP sunt necesare pentru a atinge obiectivele PAC, așa cum sunt definite la 
articolul 39 din TFUE, cu condiția ca activitățile comune să se desfășoare efectiv și să 
contribuie la ameliorarea competitivității fermierilor; întrucât, prin urmare, activitățile 
precum planificarea producției și negocierea contractelor sunt exceptate de la 
dispozițiile articolului 101 din TFUE;

E. întrucât natura specifică și caracteristicile structurale ale sectorului agricol al UE, 
alcătuit în principal din exploatații agricole mici determină o producție fragmentată și o 
capacitate redusă a agricultorilor de a se adapta la schimbările și cererile de pe piață; 
întrucât acest lucru contrastează cu nivelul ridicat de concentrare a celorlalți operatori 
din cadrul lanțului alimentar, fapt care duce la grava afectare a puterii de negociere a 
agricultorilor și ar trebui să fie luat în considerare de Comisie și de autoritățile naționale 
atunci când aplică normele în materie de concurență;

F. întrucât viitoarea PAC ar trebui să se concentreze pe sprijinirea fermelor mici și 
familiale, asigurând în același timp punerea în aplicare a unor practici agricole durabile; 
întrucât aceste obiective pot fi atinse numai printr-o abordare uniformă la nivelul tuturor 

1 Hotărârea Curții de Justiție din 14 noiembrie 2017, President de l’Autorité de la concurrence / Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și alții.
2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15.
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politicilor UE, inclusiv al politicii din domeniul concurenței;

G. întrucât dezastrele naturale neprevăzute și circumstanțele imprevizibile care afectează 
producția, cum ar fi condițiile meteorologice nefavorabile și epidemiile, pot crește 
volatilitatea pieței produselor agricole, o expun mai mult crizelor și slăbesc poziția de 
negociere a agricultorilor față de cumpărători; întrucât accesul la măsuri excepționale 
care vizează menținerea stabilității pieței este important în această privință;

H. întrucât cooperarea dintre fermieri joacă un rol esențial în consolidarea poziției lor în 
cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, contribuie la îndeplinirea obiectivelor PAC 
și îi ajută pe fermieri să răspundă cerințelor din ce în ce mai mari ale societății; întrucât 
mulți dintre agricultorii UE nu pot beneficia de pe urma apartenenței la organizațiile de 
producători, ceea ce face ca poziția lor în cadrul lanțului alimentar să fie extrem de 
vulnerabilă și le reduce puterea de negociere; întrucât, prin urmare, este necesar să se 
întărească OP, inclusiv prin consolidare, și AOP;

I. întrucât competitivitatea agricultorilor din UE depinde în mare măsură de funcționarea 
corectă și echitabilă a pieței interne, precum și de interpretarea și aplicarea clară a 
normelor în materie de ajutoare de stat și de politică în domeniul concurenței care 
reglementează activitatea operatorilor din lanțul agroalimentar și, în mod particular, a 
OP, AOP și a altor forme de cooperare a producătorilor din sectorul agricol;

J. întrucât practicile abuzive și tendința de consolidare crescândă a sectoarelor materiilor 
prime și vânzării cu amănuntul din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar 
denaturează concurența și inovarea, afectând astfel în mod direct și indirect atât 
producătorii, cât și consumatorii;

K. întrucât tehnologiile digitale pot ajuta agricultorii europeni în furnizarea de alimente 
sigure, durabile și de calitate și pot contribui la reducerea impactului agriculturii asupra 
mediului, la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale fermierilor și la creșterea 
atractivității mediului rural, în special pentru generațiile mai tinere; întrucât sectorul 
privat este mai puțin stimulat să investească în furnizarea de servicii în bandă largă în 
aceste zone,

1. invită Comisia să țină seama în mod special de faptul că, așa cum a statuat Curtea de 
Justiție, obiectivele PAC trebuie să fie prioritare în raport cu cele legate de politica în 
domeniul concurenței, printr-o aplicare mai clară, mai flexibilă și mai previzibilă a 
normelor în materie de concurență pentru producători și OP; 

2. subliniază că, datorită naturii sale specifice și ciclurilor de producție lungi, agricultura 
nu poate fi comparată cu nicio altă activitate în ceea ce privește elasticitatea ofertei și că 
logica pieței nu poate fi aplicată sectorului agricol în același mod în care este aplicată în 
alte sectoare;

3. salută studiul din 2018 realizat la inițiativa Comisiei privind OP și activitățile acestora 
din sectorul uleiului de măsline, al cărnii de vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar și contribuția lor pozitivă la obiectivele PAC 
stabilite la articolul 39 din TFUE; ia act de concluziile studiului potrivit cărora există de 
cinci ori mai multe OP/AOP nerecunoscute decât cele recunoscute în mod oficial și că 
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lipsa sprijinului din partea guvernelor reprezintă o problemă pentru înființarea de OP și 
AOP; regretă faptul că OP nu sunt dezvoltate în aceeași măsură în toate statele membre 
și solicită eliminarea obstacolelor rămase în procesul de recunoaștere și în garantarea 
securității juridice; invită, în acest sens, Comisia să sensibilizeze opinia publică cu 
privire la avantajele oferite de organizațiile de producători recunoscute în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/20133 de instituire a unei organizări comune a piețelor 
produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) și încurajează crearea mai 
multor OP, care să reprezinte, pe lângă alte roluri pe care le au, o modalitate prin care 
fermierii să își poată consolida poziția și negocia efectiv prețul și soluționa 
dezechilibrele de putere din cadrul lanțului alimentar;

4. consideră că este esențial să se clarifice dispozițiile care reglementează OP, AOP și 
organizațiile interprofesionale în Regulamentul privind OCP unică în cadrul reformei 
actuale a PAC, în special în ceea ce privește politica în domeniul concurenței, pe baza 
progreselor înregistrate datorită Regulamentului Omnibus și în conformitate cu 
hotărârea Curții de Justiție în „cauza privind andivele”, oferind astfel o mai mare 
certitudine juridică și îmbunătățind poziția fermierilor în lanțul alimentar;

5. solicită Comisiei să evalueze punerea în aplicare a articolului 209 din Regulamentul 
privind OCP unică și să clarifice domeniul de aplicare al acestuia, în special în ceea ce 
privește exceptările de la normele în materie de concurență prevăzute pentru anumite 
acorduri și practici ale agricultorilor în cadrul asociațiilor, pentru a asigura celor vizați o 
mai mare claritate și securitate juridică în momentul punerii în aplicare a acestui articol 
și pentru a oferi Comisiei o mai mare flexibilitate în punerea sa în aplicare;

6. salută studiul elaborat pentru Comisie cu privire la cele mai bune modalități în care OP 
pot să se formeze, să își desfășoare activitatea și să beneficieze de sprijin, studiu care 
recunoaște contribuția OP și a AOP la dezvoltarea economică, tehnologică și socială a 
membrilor lor, cu potențiale efecte benefice indirecte pentru agricultorii care nu sunt 
membri ai organizațiilor de producători și cu efecte pozitive asupra altor operatori din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente; subliniază necesitatea de a asigura OP 
securitatea juridică, în special în ceea ce privește criteriile și activitățile de recunoaștere;

7. recunoaște rolul de platformă pentru dialog, cercetare și dezvoltare, pentru cele mai 
bune practici și pentru transparența pieței pe care îl joacă în cadrul lanțului organizațiile 
interprofesionale;

8. solicită consolidarea rolului organizațiilor interprofesionale în vederea promovării unor 
relații mai echilibrate în cadrul lanțului alimentar și sprijină extinderea clauzei de 
repartizare a valorii la toți operatorii, nu doar la primul cumpărător, în conformitate cu 
proiectul de raport adoptat în aprilie 2019 de Comisia pentru agricultură și dezvoltare 
rurală a Parlamentului cu privire la noua organizare comună a piețelor produselor 
agricole, ca parte a următoarei reforme a PAC;

9. solicită acordarea în mod automat a unei scutiri exprese de la aplicarea articolului 101 
din TFUE în baza articolului 210 din Regulamentul privind OCP, sub rezerva 
principiilor necesității și proporționalității, pentru a permite organizațiilor 
interprofesionale agricole să își îndeplinească sarcinile care le-au fost atribuite prin 

3 JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
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Regulamentul privind OCP unică, în scopul atingerii obiectivelor prevăzute la 
articolul 39 din TFUE;

10. solicită Comisiei să se asigure că dispozițiile articolului 222 din Regulamentul privind 
OCP unică sunt activate rapid pentru a combate distorsiunile grave ale pieței;

11. salută succesul măsurilor de gestionare a ofertei introduse pentru brânzeturile și 
jambonul de calitate la cererea OP-urilor, a organizațiilor interprofesionale și a 
grupurilor de operatori; solicită ca dispozițiile Regulamentului privind OCP unică, care 
autorizează introducerea de norme privind controlul furnizării, să fie extinse asupra 
tuturor produselor care beneficiază de o denumire de origine protejată (DOP) sau de o 
indicație geografică protejată (IGP) pentru a obține un echilibru mai bun între cerere și 
ofertă;

12. solicită Comisiei să se angajeze într-un dialog cu toate părțile interesate relevante cu 
privire la funcționarea lanțului de aprovizionare agricol și alimentar și să adapteze 
politica UE în domeniul concurenței în funcție de cele mai recente evoluții din mediul 
comercial;

13. salută adoptarea Directivei (UE) 2019/633 din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar4, care reprezintă un prim pas important în asigurarea echității între 
operatori și în eliminarea dezechilibrului în materie de putere de negociere în cadrul 
lanțului alimentar; îndeamnă statele membre să transpună fără întârziere directiva și 
invită Comisia să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate în transpunere și să 
promoveze schimbul de bune practici între statele membre; încurajează statele membre 
să interzică și alte practici neloiale și să stabilească standarde mai ridicate;

14. regretă, cu toate acestea, că domeniul de aplicare al directivei privind practicile neloiale 
din cadrul lanțului alimentar nu acoperă toți furnizorii, excluzându-i pe cei care nu sunt 
IMM-uri, și regretă că vânzarea în pierdere nu se află pe lista practicilor interzise la 
nivelul UE;

15. își exprimă îngrijorarea cu privire la presiunea nesustenabilă în direcția scăderii 
prețurilor agricole generată de puterea excesivă a întreprinderilor de prelucrare și a 
cumpărătorilor în avalul lanțului de aprovizionare agricolă; încurajează Comisia să își 
revizuiască abordarea în ceea ce privește evaluarea abuzului de poziție dominantă pe 
piață pentru a include cazurile care implică o presiune nesustenabilă în direcția scăderii 
prețurilor agricole, indiferent dacă acestea duc sau nu la creșterea prețurilor de consum; 
consideră că interesul mai larg al consumatorilor include sprijinirea obținerii de venituri 
echitabile de către fermieri, asigurându-le acestora o parte echitabilă a valorii generate 
de-a lungul lanțului alimentar, pentru a asigura existența unui sector agricol sustenabil 
din punct de vedere economic și ecologic;

16. reamintește că sprijinul acordat prin PAC are ca finalitate, între altele, asigurarea 
viabilității fermelor și încurajarea fermierilor în producția de hrană de calitate și la 
prețuri rezonabile; își exprimă îngrijorarea cu privire la decalajul tot mai mare dintre 
prețul de producție și prețul de vânzare din sectorul alimentar; invită Comisia să 

4 JO L 111, 25.4.2019, p. 59.
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identifice și să pună în aplicare măsuri de piață eficace care să reducă acest decalaj și să 
stabilească o corelație echilibrată și durabilă între cele două;

17. recunoaște rolul pe care l-ar putea juca alianțele cumpărătorilor în crearea unei eficiențe 
economice în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar; subliniază, cu toate acestea, 
că actuala lipsă de informații nu permite o evaluare a efectelor economice ale unor astfel 
de alianțe ale cumpărătorilor asupra funcționării lanțului de aprovizionare, în special 
asupra unor posibile alinieri strategice, care pot duce la reducerea concurenței și la 
marje mai mici pentru investiții și inovare; invită Comisia să își continue analiza 
aprofundată privind amploarea și efectul alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în special în ceea ce-i 
privește pe fermieri, micii producători și furnizori și IMM-urile;

18. salută publicarea Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online5; ia act de deschiderea de 
către Comisie a unei anchete antitrust oficiale pentru a evalua utilizarea de către 
Amazon a datelor sensibile ale comercianților cu amănuntul independenți și posibilul 
abuz al dublei sale poziții, de comerciant cu amănuntul și de piață și își exprimă 
îngrijorarea cu privire la posibile situații asemănătoare în rețelele europene de 
supermarketuri; subliniază că un posibil tratament diferențiat sau discriminatoriu între 
propriile mărci și alte bunuri de vânzare cu amănuntul ar putea denatura concurența pe 
piață și ar reduce posibilitățile de inovare și posibilitatea consumatorilor de alegere a 
produselor; subliniază că Comisia și autoritățile de concurență de la nivel național 
trebuie să își îndeplinească rolul pentru a evita apariția unor astfel de situații;

19. salută publicarea raportului Comisiei privind aplicarea normelor în materie de 
concurență în sectorul agricol; remarcă faptul că o mare parte a încălcărilor legislației 
concurenței în sectorul agricol sunt comise de către întreprinderile de prelucrare a 
produselor agricole, în timp ce majoritatea plângerilor provin de la fermieri; solicită 
supravegherea efectivă de către Comisie a întreprinderilor active pe piața prelucrării 
alimentelor;

20. reamintește că s-a realizat o restructurare orizontală și verticală semnificativă, care a 
condus la consolidarea în continuare a sectoarelor, deja concentrate, ale semințelor, 
produselor agrochimice, îngrășămintelor, geneticii animalelor și mașinilor agricole, 
precum și a sectorului prelucrării și al vânzării cu amănuntul; invită Comisia ca, atunci 
când evaluează fuziunile din aceste sectoare, să ia în considerare efectele acestora 
dincolo de prețurile de consum; subliniază că interesele fermierilor din UE, ale 
cetățenilor și mediul trebuie protejate printr-o evaluare cuprinzătoare a impactului pe 
care îl au fuziunile și achizițiile dintre furnizorii de produse agricole, inclusiv dintre 
producătorii de produse de protecție a plantelor, asupra exploatațiilor;

21. consideră că este esențial ca Comisia să continue să monitorizeze detaliat piața UE 
pentru pesticide, semințe și caractere agronomice și să monitorizeze impactul 
digitalizării asupra sectorului agricol;

22. consideră că costurile de producție trebuie luate pe deplin în considerare la stabilirea 

5 JO L 186, 11.7.2019, p. 57.
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prețurilor în contractele între producători și comercianții cu amănuntul/prelucrători și că 
prețurile ar trebui, de asemenea, să asigure o remunerare echitabilă a fermierilor; 
subliniază că este nevoie de o mai mare transparență a pieței pentru a contribui la o 
transmitere mai echitabilă a prețurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare; invită 
Comisia să îmbunătățească datele Observatorului pieței cu privire la volume, prețuri și 
marje, în special în sectorul agriculturii ecologice; invită Comisia să elaboreze 
indicatori pentru costurile de producție și marje care să constituie referințe în contracte 
pentru a se ține seama într-o mai mare măsură de costurile de producție și de 
remunerare; solicită Comisiei să asigure orientări clare privind repartiția valorii de-a 
lungul lanțului de aprovizionare, pentru a permite transmiterea prețului la niveluri care 
sunt echitabile atât pentru consumatori, cât și pentru producători;

23. îndeamnă Comisia să creeze o platformă permanentă de informare la nivelul UE privind 
instrumentele de gestionare a riscurilor pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față 
incertitudinii legate de climă, de volatilitatea pieței și de alte riscuri, prin intermediul 
căreia părțile interesate să poată face schimb de bune practici, așa cum s-a stabilit în 
comunicarea Comisiei din noiembrie 2017 privind viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii;

24. subliniază că disparitățile mari în ceea ce privește plățile directe afectează inițiativele 
durabile ale agricultorilor în domeniul climei și mediului și distorsionează concurența în 
UE; reamintește angajamentul luat de Consiliul European din 7-8 februarie 2013 de a 
armoniza plățile la nivelul UE până în 2013;

25. atrage atenția asupra numărului tot mai mare de proteste ale fermierilor și remarcă 
faptul că una dintre preocupările acestora este impactul cumulat al acordurilor de liber 
schimb (ALS) asupra sectorului agroalimentar din UE; se întreabă dacă ALS creează 
pentru producătorii agroalimentari din UE un dezavantaj concurențial, având în vedere 
diferențele la nivel social, al muncii, al mediului și al bunăstării animalelor existente în 
țările terțe; invită, prin urmare, Comisia să prezinte cât mai curând posibil cel mai 
recent raport privind impactul cumulat al acordurilor comerciale în curs de desfășurare 
și viitoare și solicită aplicarea principiilor reciprocității și conformității produselor 
agricole și protejarea sectoarelor vulnerabile în cadrul viitoarelor negocieri comerciale 
și al celor în desfășurare, garantând efectuarea tuturor inspecțiilor necesare;

26. consideră că este necesar să se răspundă cererii publice pentru sisteme alimentare mai 
durabile prin măsuri în domeniul concurenței pentru a integra mai bine valoarea 
bunurilor publice în stabilirea prețurilor la alimente, ținându-se seama de aspectele 
sociale, de mediu și de bunăstare a animalelor; invită Comisia să clarifice, pentru 
producători și autoritățile naționale din domeniul concurenței, condițiile în care pot fi 
încheiate acorduri între operatorii din același sector care vizează îmbunătățirea 
sustenabilității lanțului de aprovizionare cu alimente fără a încălca legislația în materie 
de concurență, recunoscând astfel contribuția acordurilor de sustenabilitate la 
îmbunătățirea producției de produse agricole în beneficiul consumatorilor și al societății 
în ansamblu, în special în cadrul actualei revizuiri a regulamentelor orizontale de 
exceptare pe categorii de ajutoare și a orientărilor aferente; consideră că astfel de 
orientări sunt deosebit de relevante pentru sectorul agricol, având în vedere problemele 
de mediu cu care se confruntă și cerințele de sustenabilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească;
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27. ia act de faptul că Acordul european verde trebuie să asigure coerența politicilor din 
domeniul agricol, al acțiunilor climatice, al mediului și al comerțului;

28. subliniază că strategia „de la fermă la consumator” (F2F) și legislația UE în materie de 
concurență trebuie să recunoască contribuția importantă a producătorilor primari la 
furnizarea de alimente de înaltă calitate și de bunuri publice pentru societate, pentru care 
aceștia nu sunt suficient recompensați în prezent, și trebuie să aibă ca obiectiv realizarea 
durabilității de-a lungul întregului lanț alimentar; constată că strategia F2F ar necesita o 
abordare uniformă, care să cuprindă toate politicile UE, protejând concurența loială și 
asigurând condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile și trebuie să țină 
seama de impactul schimbărilor climatice asupra funcționării și durabilității lanțului 
alimentar și asupra securității alimentare;

29. salută verificarea în curs a adecvării pachetului din 2012 privind modernizarea 
ajutoarelor de stat și, mai precis, revizuirea în curs a Regulamentului de exceptare pe 
categorii pentru agricultură și a Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat 
în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale, care vor înceta să se aplice la 31 
decembrie 2020;

30. consideră că finanțarea publică este esențială pentru a asigura instalarea rețelelor în 
bandă largă în zonele rurale și îndepărtate; invită Comisia să promoveze și să sprijine 
factorii de decizie din sectorul public pentru a explora mai bine posibilitățile de sprijin 
public pe baza Orientărilor UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în 
cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă, pentru ca dezvoltarea 
infrastructurii de rețele în bandă largă să fie mai rapidă și mai ușoară și să nu neglijeze 
zonele rurale;

31. invită Comisia să scutească de la normele privind ajutoarele de stat dispozițiile fiscale 
care se aplică în mod specific sectorului agricol, introduse de statele membre pentru a 
încuraja fermierii să își creeze un fond voluntar de economii de precauție pentru a face 
față mai bine crizelor tot mai intense de natură climatică, sanitară și economică;

32. salută finalizarea revizuirii Regulamentului de minimis în domeniul agriculturii; 
subliniază că creșterea valorii maxime a ajutorului pe întreprindere și a plafonului 
național combinată cu aplicarea unui plafon sectorial va ajuta exploatațiile agricole să 
facă față problemelor de ordin climatic, prevenind, în același timp, orice denaturare a 
pieței;

33. salută propunerea de regulament privind Programul privind piața unică și, mai precis, 
acțiunile din lanțul alimentar sprijinite în cadrul programului propus, cum ar fi măsurile 
veterinare și fitosanitare în cazul situațiilor de criză în domeniul sănătății animalelor și 
plantelor; îndeamnă Consiliul și Parlamentul să finalizeze rapid negocierile și să adopte 
regulamentul;

34. subliniază importanța încheierii în timp util a negocierilor cu privire la cele două 
propuneri de regulamente privind tranziția prezentate de Comisie, pentru a evita 
întârzierile și complicațiile care ar putea conduce la instabilitatea pieței;

35. consideră că este esențial ca toate competențele legate de aplicarea articolelor 209 și 
210 ale Regulamentului privind OCP unică și de ajutoarele de stat utilizate pentru a 
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promova dezvoltarea sectoarelor agricol și forestier, precum și a zonelor rurale să fie 
menținute în cadrul DG AGRI, garantând astfel competențele necesare pentru a 
activitatea și coordonarea în acest domeniu, ceea ce este necesar, dată fiind natura 
specială a acestor sectoare și este pe deplin concordant cu obiectivele și sprijinul acordat 
în cadrul PAC. 
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