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Comisia inițiază proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
împotriva a 12 state membre pentru că nu au transpus normele UE de
interzicere a practicilor comerciale neloiale

Bruxelles, 27 iulie 2021

Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 12 state membre
pentru netranspunerea normelor UE de interzicere a practicilor comerciale neloiale în sectorul
agroalimentar. Directiva privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare
agricol și alimentar, adoptată la 17 aprilie 2019, asigură protecția tuturor fermierilor europeni,
precum și a furnizorilor mici și mijlocii, împotriva a 16 practici comerciale neloiale ale marilor
cumpărători din lanțul de aprovizionare cu alimente. Directiva se referă la produsele agricole și
alimentare comercializate în cadrul lanțului de aprovizionare, interzicând pentru prima dată la nivelul
UE astfel de practici neloiale impuse unilateral de un partener comercial asupra altuia. 

Termenul pentru transpunerea Directivei în legislația națională a fost 1 mai 2021. Începând de
astăzi, Bulgaria, Croația, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Slovacia și Suedia au notificat Comisiei faptul că au adoptat toate
măsurile necesare pentru transpunerea directivei, declarând astfel transpunerea completă. Franța și
Estonia au informat că legislația lor transpune doar parțial directiva.

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Austriei, Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Estoniei,
Franței, Italiei , Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei și Spaniei, solicitându-le să adopte și să
notifice măsurile relevante. Statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Context 

Prezenta directivă privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și
alimentar contribuie la consolidarea poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu
alimente. Printre cele 16 practici comerciale neloiale care urmează să fie interzise se numără: (i)
plățile întârziate și anulările de ultim moment ale comenzilor pentru produsele alimentare perisabile;
(ii) modificările unilaterale sau retroactive ale contractelor; (iii) obligarea furnizorului de a plăti
pentru produsele irosite; și (iv) refuzarea contractelor scrise.

În conformitate cu directiva, fermierii și furnizorii mici și mijlocii, precum și organizațiile care îi
reprezintă, vor avea posibilitatea de a depune plângeri împotriva unor astfel de practici din partea
cumpărătorilor lor. Statele membre trebuie să instituie autorități naționale desemnate care să trateze
plângerile. Confidențialitatea este protejată în temeiul acestor norme pentru a evita orice posibile
represalii din partea cumpărătorilor.

De asemenea, Comisia a luat măsuri pentru a spori transparența pieței și pentru a promova
cooperarea între producători. Împreună, aceste măsuri vor asigura un lanț de aprovizionare mai
echilibrat, mai echitabil și mai eficient în sectorul agroalimentar.
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