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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia ar dori să mulțumească Senatului pentru opinia sa cu privire la Propunerea de 

Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale 

neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente 

{COM (2018) 173 final}. 

Această propunere face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri ambițioase menite să 

amelioreze funcționarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, pentru a ajuta 

producătorii agricoli să își consolideze poziția pe piață și să se protejeze împotriva 

șocurilor viitoare.  

Propunerea are drept scop să reducă aplicarea practicilor comerciale neloiale în cadrul 

lanțului de aprovizionare cu alimente, prin introducerea unui standard de protecție 

minim comun în întreaga Uniune Europeană. Dispozițiile care vizează cerințele minime 

privind asigurarea conformității pe care trebuie să le îndeplinească autoritățile 

competente naționale întăresc caracterul disuasiv al sistemului propus.  

Comisia ia act de faptul că Senatul consideră că principiul subsidiarității este respectat 

și că principiul proporționalității este parțial respectat. Comisia ia act de sugestiile 

formulate de Senat cu privire la extinderea sferei interzicerii practicilor comerciale 

neloiale, prevăzută în prezent la articolul 3 din propunere.  

Comisia ar dori să sublinieze faptul că abordarea armonizării minime, pentru care s-a 

optat în propunere, ar lăsa statelor membre posibilitatea de a reglementa și alte practici 

comerciale neloiale, cu condiția ca aceste măsuri să fie conforme cu acquis-ul Uniunii în 

domeniul pieței interne. 

Comisia este conștientă de faptul că 20 de state membre au adoptat deja acte legislative 

în acest domeniu, motiv pentru care s-a optat în favoarea unei abordări constând în 

armonizarea minimă. Prin instituirea unui standard minim în toate statele membre, cele 

opt state membre care nu au adoptat norme specifice ar avansa în direcția unui nivel 

minim de protecție și de asigurare a conformității. Această propunere flexibilă vizează 

obținerea de rezultate concrete în lupta împotriva celor mai dăunătoare practici 
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neloiale, acceptând, în același timp, faptul că alți actori nu își propun să legifereze în 

acest domeniu. În același timp, această abordare permite statelor membre care aplică 

deja norme mai stricte împotriva practicilor comerciale neloiale să continue să le aplice. 

În prezent, propunerea este supusă procesului legislativ care implică atât Parlamentul 

European, cât și Consiliul. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Senat și 

așteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Pierre MOSCOVICI 

Membru al Comisiei 
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