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I – Introducere 
 

În cadrul reuniunii din 29 noiembrie 2011, Forumul la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării 

lanțului de aprovizionare cu alimente a primit favorabil setul de principii de bună practică în relațiile 

verticale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, prezentat de către un grup de organizații 

ale părților interesate de la nivelul tuturor etapelor lanțului. Comisia Europeană a mandatat apoi 

aceste organizații în vederea prezentării unui cadru de punere în aplicare și de asigurare a respectării 

acestor principii până la sfârșitul lunii iunie 2012. 

Grupul multilateral a început imediat discuțiile, în urma cărora s-a elaborat prezentul document. 

Acesta oferă o descriere a caracteristicilor generale ale cadrului de punere în aplicare și de asigurare 

a respectării principiilor, urmată de instrumente operaționale concrete prin care se identifică 

sarcinile, actorii responsabili de acestea și un calendar de realizare. Descrierea cuprinde: o 

prezentare a modului de gestionare, incluzând monitorizarea și evaluarea; indicatorii de 

performanță; o scurtă evaluare a interacțiunilor cu normele și reglementările naționale existente și 

cu programele de voluntariat, precum și evaluarea implicațiilor transfrontaliere; o scurtă prezentare 

generală a modului de finanțare; și, în sfârșit, o evaluare a gradului de îndeplinire a criteriilor stabilite 

anterior de către comisarul Barnier în contextul Forumului la nivel înalt.  

Semnatarii sunt de părere că acest cadru reprezintă un compromis între interese diferite, fiind 

rezultatul unor negocieri lungi și dificile. Prezentul cadru se referă la operatorii aflați de-a lungul 

întregului lanț de aprovizionare cu alimente. Conform așteptărilor, cadrul propus mai jos ar putea 

contribui la atingerea obiectivului de a realiza relații comerciale echitabile pe piață și, în cele din 

urmă, un lanț valoric mai performant, care să ofere o eficiență mai mare de-a lungul lanțului de 

aprovizionare, inclusiv în beneficiul consumatorilor, într-un mod sustenabil.  

Prin instituirea acestui cadru se urmărește completarea normelor și a reglementărilor europene și 

naționale, precum și a programelor pe bază de voluntariat, nu înlocuirea acestora.  

II – Caracteristici generale 
 

1. Prezentare generală 

Cadrul este reprezentat de un sistem de înregistrare prin care operatorii economici, inclusiv 

IMM-urile1, se angajează în mod voluntar să pună în aplicare principiile conținute în acesta și acceptă 

opțiuni diverse pentru soluționarea litigiilor. 

Prezentul cadru are un caracter voluntar, iar succesul său depinde de participarea benevolă a unei 

mase critice de întreprinderi aflate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, în toate etapele 

                                                             
1
 Definiția IMM-urilor de la nivelul UE: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF
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acestuia. Aceste întreprinderi se angajează să respecte principiile de bună practică în cadrul relațiilor 

verticale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, ca bază pentru relațiile lor comerciale.  

Cadrul cuprinde pașii obligatorii care trebuie urmați după înregistrare și este asociat cu guvernanța 

multilaterală, indicatorii de performanță și supravegherea publică. 

Înainte de înregistrare este necesară o etapă de configurare. Prin utilizarea unei aplicații online, 

împreună cu alte instrumente de informare și comunicare elaborate de grupul multilateral, se vor 

furniza informațiile esențiale pentru înregistrare și se va asigura publicitatea necesară în vederea 

sporirii gradului de conștientizare a cadrului în rândul întreprinderilor, al organizațiilor reprezentative 

și al publicului larg. 

După configurarea aplicației se vor putea face înregistrări. Întreprinderile care doresc să se 

înregistreze vor trebui să îndeplinească anumite cerințe înainte de a primi acest drept. După 

înregistrare, acestea vor avea obligația de a respecta procedurile descrise în prezentul document cu 

privire la punerea în aplicare și asigurarea respectării principiilor de bună practică. Aceste proceduri 

sunt descrise în capitolul referitor la cadrul operațional și vor fi completate cu orientările de punere 

în aplicare elaborate de către semnatarii prezentului document în timp util. Cu toate acestea, în 

timpul fazei de configurare va exista o perioadă de tranziție care va permite întreprinderilor să se 

înregistreze chiar dacă nu îndeplinesc toate cerințele și care va încuraja „pionieratul”. 

2. Sfera geografică 

Prezentul cadru se adresează tuturor statelor membre ale UE.  

Întreprinderilor înregistrate li se solicită să pună în aplicare principiile în cadrul tuturor organizațiilor 

proprii, independent de originea geografică a partenerilor de afaceri, cu condiția ca obligațiile 

asumate prin contract să fie îndeplinite pe teritoriul UE. Întreprinderile mici și mijlocii cu sediul în 

afara Uniunii pot recurge la opțiunile de soluționare a litigiilor prevăzute de prezentul cadru în 

relațiile lor cu partenerii înregistrați, cu condiția ca obligațiile asumate prin contract să fie îndeplinite 

pe teritoriul UE. 

3. Definirea produselor 

Prezentul cadru se aplică exclusiv produselor alimentare (proaspete și prelucrate) și băuturilor. Cu 

toate acestea, întreprinderile care fac parte din lanțul alimentar și al băuturilor sunt încurajate să 

aplice principiile în cadrul propriilor organizații independent de natura produsului, dacă există 

condiții similare (de exemplu, componență similară a lanțului, grupe de produse similare sau politici 

de achiziții publice similare). Cadrul nu vizează prestările de servicii asociate cu lanțul alimentar și 

care au un caracter pur auxiliar (de exemplu, logistica sau ambalarea). 

III – Cadrul operaț ional și calendarul 
 

Din motive de claritate, cadrul operațional a fost împărțit în patru piloni. Aceștia nu au neapărat o 

desfășurare secvențială, iar datele furnizate sunt orientative. 
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Pilonul 1: instituirea sistemului de înregistrare și sporirea gradului de 

conștientizare  

În vederea asigurării unei bune funcționări a procesului de înregistrare, trebuie să fie finalizate câteva 

activități înainte ca înregistrările să poată avea loc efectiv. În această perioadă este important să fie 

demarate acțiunile de sensibilizare, pentru a asigura înregistrarea unui număr cât mai mare de 

întreprinderi, în cel mai scurt timp. 

 Traduceri 

Semnatarii consideră că este esențial ca principiile de bună practică să fie traduse în toate limbile 

oficiale ale UE.  

Versiunea oficială de referință este versiunea în limba engleză, astfel cum a fost prezentată în cadrul 

reuniunii Forumului la nivel înalt din 29 noiembrie 2011. 

Pentru a asigura o interpretare corectă a principiilor, trebuie să existe o singură traducere acceptată 

oficial pentru fiecare limbă. 

Printre documentele care necesită traducere în toate limbile UE se numără și prezentul cadru de 

punere în aplicare și de asigurare a respectării principiilor, conținutul site-ului internet și 

instrumentele de raportare. 

Traducerea trebuie să fie realizată de către Comisia Europeană și să fie gata cel târziu în primul 

trimestru al anului 2013. Este de dorit să se efectueze o verificare a conținutului traducerii din 

perspectiva caracterului adecvat pentru piață, iar aceasta ar putea fi efectuată de către federațiile 

naționale până în primul trimestru al anului 2013. Totuși, înainte de efectuarea traducerii, Comisia 

Europeană are la dispoziție un anumit interval de timp pentru a-și exprima punctul de vedere cu 

privire la conținutul principiilor și al exemplelor și pentru a confirma faptul că nici acestea, în forma 

modificată pentru a ține cont de toate aspectele, nici cadrul de punere în aplicare și de gestionare nu 

vor constitui o încălcare a legislației UE în materie de concurență. 

 Site-ul internet 

Înainte de începerea înregistrărilor, este necesar să se creeze un site internet la nivel european, care 

să conțină informațiile indispensabile, precum și soluțiile tehnice necesare pentru a permite 

realizarea înregistrărilor. 

Site-ul ar trebui să fie găzduit de către Comisia Europeană și să fie gata până în trimestrul al treilea al 

anului 2013. 

Conținutul site-ului va fi elaborat de către semnatari. Acesta va cuprinde cel puțin: principiile; cadrul 

de punere în aplicare și de asigurare a respectării principiilor; lista operatorilor economici înregistrați; 

avantajele pe care le oferă înregistrarea; procedurile necesare de înscriere și participare (inclusiv cele 

de formare și conformare), precum și o procedură de retragere; o listă de întrebări frecvente; și 

indicatorii de performanță. Conținutul trebuie să fie finalizat până în trimestrul al doilea al anului 

2013. 
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Gestionarea conținutului site-ului va fi asigurată de Comisia Europeană, în ceea ce privește 

actualizarea listei operatorilor înregistrați și activitățile de analiză web, și de grupul de guvernanță (a 

se vedea capitolul IV de mai jos) în ceea ce privește conținutul. Această sarcină trebuie să fie 

îndeplinită cu regularitate, ca un proces continuu. 

Va fi încurajată crearea altor pagini web (de exemplu, la nivel național) care să oglindească sau să 

facă legătura cu site-ul UE; aceasta ar putea constitui o sarcină a federațiilor naționale și/sau a 

autorităților publice. 

 Conștientizare 

Semnatarii se angajează să promoveze o participare cât mai largă din rândul membrilor lor și să 

măsoare gradul de adoptare a cadrului prin utilizarea unor indicatori de performanță ambițioși (a se 

vedea capitolul V). 

În vederea sporirii gradului de conștientizare în privința cadrului propus, semnatarii vor întocmi o 

listă de beneficii pentru întreprinderile care se înregistrează (de exemplu, importanța pentru 

reputația întreprinderilor, utilizarea procedurilor de soluționare a litigiilor în vederea găsirii unor 

soluții eficiente) până în trimestrul al doilea al anului 2013. Lista va fi publicată pe site. 

În plus, semnatarii vor analiza posibilitatea de a elabora și alte instrumente de conștientizare înainte 

de sfârșitul celui de al doilea trimestru al anului 2013.  

Grupul multilateral va examina posibilitatea elaborării unor instrumente de evaluare a gradului de 

conștientizare cu privire la principiile de bună practică. 

Federațiile naționale și autoritățile publice vor fi, de asemenea, încurajate să elaboreze, să susțină și 

să pună în aplicare instrumente de conștientizare, pe baza unor instrumente comune elaborate la 

nivelul UE.  

Pentru a impulsiona și a asigura vizibilitatea cadrului, în timpul fazei de configurare se va organiza un 

eveniment de lansare la nivelul UE. Acesta va fi organizat de către Comisia Europeană, în colaborare 

cu semnatarii prezentei propuneri, până în trimestrul al doilea al anului 2013. 

Întreprinderile vor fi încurajate să se pregătească pentru înregistrare (de exemplu, asigurându-și 

sprijinul personalului de conducere de nivel superior) de îndată ce prezentul cadru va fi aprobat, 

pentru a asigura un număr mare de înregistrări imediat ce site-ul va deveni funcțional. 

După instituirea cadrului, toți actorii relevanți vor încuraja schimbul de bune practici între statele 

membre și între sectoare (de exemplu, prin intermediul site-ului sau al unor evenimente). 

Pilonul 2: înregistrarea întreprinderile participante și punerea în 

aplicare a principiilor  

Înregistrarea voluntară a întreprinderilor pe site va fi posibilă începând cu trimestrul al treilea al 

anului 2013. Semnatarii îi încurajează pe operatorii economici să se înregistreze pentru a putea 

beneficia pe deplin de dispozițiile prezentului cadru. 
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Înainte de înregistrare, întreprinderile trebuie să efectueze o autoevaluare, prin reexaminarea 

procedurilor interne, pentru a asigura conformitatea cu principiile (inclusiv în ceea ce privește 

formarea profesională, capacitatea de a participa la opțiunile de soluționare a litigiilor, modul de 

comunicare, desemnarea persoanei de contact pentru soluționarea litigiilor interne). La momentul 

înregistrării, întreprinderile vor avea obligația de a confirma finalizarea acestei autoevaluări și luarea 

măsurilor necesare în vederea asigurării conformității cu principiile și procedurile de punere în 

aplicare și de asigurare a respectării acestora, inclusiv acordul de a se angaja în oricare dintre 

opțiunile de soluționare a litigiilor, în conformitate cu dispozițiile prezentului cadru. 

Înregistrarea (și retragerea, dacă este necesar) va fi efectuată de către una sau mai multe persoane 

dintre cadrele de conducere care au autoritatea de a angaja întreaga întreprindere la nivelul UE, 

inclusiv toate filialele din UE, în funcție de structura fiecărei întreprinderi (astfel, ar putea fi necesară 

aprobarea mai multor cadre de conducere în vederea înregistrării, în cazul în care nu există un cadru 

unic autorizat în acest sens sau dacă este necesară înregistrarea filialelor naționale ale întreprinderii). 

De asemenea, fiecare întreprindere înregistrată va desemna o persoană în ale cărei atribuții intră 

procesul respectiv și care să poată fi contactată pentru orice acțiune de urmărire, precum 

monitorizarea etc. Numele și funcțiile cadrelor de conducere care au efectuat înregistrarea și ale 

persoanelor de contact pentru procesul respectiv vor fi publicate pe site.  

Întreprinderile participante vor avea obligația de a institui și/sau adapta programe de formare pentru 

a asigura conformitatea cu principiile de bună practică. Federațiile naționale vor fi încurajate să 

elaboreze instrumente de formare (de exemplu, e-learning și seminarii) pe tema sporirii gradului de 

conștientizare a principiilor și procedurilor cadrului la momentul stabilirii unei relații contractuale cu 

o întreprindere participantă. 

Întreprinderile participante vor avea obligația de a se pregăti pentru procedura de soluționare a 

litigiilor stabilită la pilonul 3 și de a desemna un punct de contact pentru soluționarea litigiilor la 

momentul înregistrării. 

Punctul de contact desemnat pentru soluționarea litigiilor trebuie să fie independent de negocierea 

comercială și se va ocupa de probleme legate de soluționarea litigiilor. Punctul de contact pentru 

soluționarea litigiilor poate fi diferit de persoana de contact menționată mai sus. 

Întreprinderile înregistrate au obligația de a-și informa partenerii de afaceri cu privire la participarea 

lor la cadru. Întreprinderile au libertatea de a alege mijloacele prin care se realizează acest lucru (de 

exemplu, printr-o mențiune în contracte sau o notificare scrisă în sălile de negociere). 

Întreprinderile înregistrate vor fi încurajate să ofere informații de interes public cu privire la 

participare și la punerea în aplicare a principiilor (de exemplu, pe site-ul întreprinderii, în publicații 

etc.). 

Pilonul 3: abordarea litigiilor și găsirea soluț iilor 

I – Încălcări ale principiilor de bună practică 

Dispozițiile următoare se aplică atunci când apare un litigiu cu privire la o presupusă încălcare a 

principiilor de bună practică. Întreprinderile înregistrate trebuie să își revizuiască și, dacă este 

necesar, să își modifice contractele pentru a asigura compatibilitatea cu cadrul actual. 
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1. Litigii individuale 

Întreprinderile au următoarele opțiuni pentru a-și soluționa litigiile: 

a. abordarea comercială: reclamantul poate decide să aducă problema în atenția unui nivel 

superior din cadrul ierarhiei comerciale a întreprinderii despre care se presupune că ar fi 

comis o încălcare; 

 

b. opțiunile contractuale: reclamantul poate recurge la oricare dintre mecanismele de 

soluționare a litigiilor prevăzute în contract; 

 

c. soluționarea internă a litigiilor: reclamantul poate recurge la organul intern de 

soluționare a litigiilor din cadrul întreprinderii despre care se presupune că ar fi comis o 

încălcare. Întreprinderile înregistrate trebuie să dețină o procedură internă de 

soluționare a litigiilor. Această procedură trebuie să fie independentă2 de negocierile 

comerciale și să fie imparțială și rapidă. Ea trebuie să fie elaborată astfel încât să ofere 

reclamantului siguranța că nu va fi suferi represalii comerciale; 

 

d. medierea sau arbitrajul: părțile pot alege să recurgă la un terț independent care să 

soluționeze litigiul fie printr-o soluție fără caracter obligatoriu (mediere), fie printr-o 

decizie cu caracter obligatoriu (arbitraj). Aceste opțiuni necesită acordul ambelor părți. 

Distribuția costurilor pentru această opțiune se stabilește cu ajutorul legislației aplicabile. 

Procesul de arbitraj trebuie să acorde garanții eficiente de apărare. Sarcina probei revine 

reclamantului; 

 

e. metode jurisdicționale: reclamantul poate alege să recurgă la metodele jurisdicționale 

obișnuite prevăzute în normele și reglementările naționale. 

 

Represaliile comerciale îndreptate împotriva unei întreprinderi ca urmare a utilizării acestor 

mecanisme reprezintă o încălcare gravă a principiilor de bună practică și, în cazul în care apar, pot 

pune în pericol funcționarea întregului sistem.  

Alegerea mecanismului de soluționare a litigiilor revine operatorului reclamant, cu excepția cazului în 

care se prevede altfel prin lege. Acesta poate alege opțiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor 

sale și care este proporționată având în vedere eficiența și eficacitatea costurilor în raport cu natura 

litigiului. Acest lucru înseamnă că este de așteptat ca întreprinderile să recurgă mai întâi la opțiunile 

care sunt mai puțin costisitoare și contradictorii. Cu toate acestea, medierea și arbitrajul necesită 

acordul ambelor părți. 

Prin înregistrare, întreprinderile acceptă să soluționeze litigiile privind aplicarea principiilor folosind 

oricare dintre aceste opțiuni. Prin urmare, înainte de înregistrare, întreprinderile au obligația de a se 

asigura că sunt pregătite să se angajeze în oricare dintre acestea. Se așteaptă ca cele mai multe 

                                                             
2
 La înregistrare, întreprinderea poate semnala că, din cauza dimensiunii sale reduse, nu este în măsură să asigure o astfel 

de independență. 
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dintre litigiile supuse acestor opțiuni să poată fi soluționate într-un interval de timp de 4 luni, cu 

excepția litigiilor soluționate prin mediere, arbitraj și metodele jurisdicționale tradiționale. 

Măsurile reparatorii, sancțiunile și/sau pedepsele, inclusiv compensarea financiară pentru orice 

daune reale și dovedite, aplicate în caz de neconformitate cu principiile de bună practică, inclusiv în 

caz de represalii comerciale, se stabilesc în funcție de opțiunile utilizate pentru soluționarea litigiilor. 

Acestea sunt învestite cu titlu executoriu, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Pe site va fi disponibilă o listă a mecanismelor naționale relevante de mediere și arbitraj, care va 

putea fi consultată de către întreprinderi. Lista va fi elaborată de către Comisia Europeană în 

colaborare cu semnatarii prezentului document până la sfârșitul trimestrului al doilea al anului 2013. 

2. Litigii cumulate 

Un membru al grupului de guvernanță (a se vedea capitolul IV) poate solicita grupului să analizeze un 

litigiu cu privire la o încălcare gravă a principiilor, care îi afectează pe mai mulți dintre membrii săi. 

Problema trebuie să fie prezentată grupului de guvernanță în condiții de garantare, pentru toate 

părțile implicate, a anonimatului și a confidențialității cu privire la identitatea întreprinderilor 

comerciale în cauză, precum și la orice alte informații confidențiale sau sensibile din punct de vedere 

comercial. 

Grupul de guvernanță va contacta întreprinderea despre care se presupune că ar fi comis o încălcare 

și îi va solicita un răspuns, printr-o procedură confidențială. 

Grupul de guvernanță va elabora un ghid general, care va face obiectul unei verificări externe a 

conformității cu prevederile legale în cazul în care grupul va considera necesar acest lucru, și îl va 

pune la dispoziția tuturor întreprinderilor înregistrate, astfel cum se prevede la punctul 3 de la 

pilonul 4. Ghidul în sine și procesul de comunicare vor garanta, în orice moment, anonimatul și 

confidențialitatea informațiilor. 

Grupul de guvernanță va stabili norme scrise de procedură în vederea asigurării anonimatului și a 

confidențialității în toate etapele procesului, precum și în vederea stabilirii modului de fundamentare 

și de cumulare a litigiilor și de evitare a oricărui conflict de interese. 

În cazul în care, în timpul acestui proces, se va considera că este nevoie de interpretarea, clarificarea 

sau dezvoltarea oricăruia dintre principiile de bună practică, grupul de guvernanță poate decide să 

facă acest lucru în conformitate cu dispozițiile punctului 3 de la pilonul 4. 

Semnatarii recunosc faptul că cel mai potrivit nivel de abordare a litigiilor este cel național și, prin 

urmare, vor încuraja stabilirea unor proceduri similare în care să fie implicate asociațiile părților 

interesate, la nivel național. 

Grupul de guvernanță va analiza numai problemele cu dimensiune europeană transfrontalieră sau cu 

aplicabilitate națională, cu condiția să nu existe nicio opțiune națională echivalentă pentru 

soluționarea lor în mod cumulat și anonim (de exemplu, dialoguri între părțile interesate la nivel 

național). În special, litigiile pot fi cumulate și transmise de către un membru al unui grup de 

guvernanță multilateral național numai în strictă conformitate cu normele în materie de concurență. 
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II – Încălcări ale angajamentelor asumate în cadrul procesului 

Cadrul de față conține un set de obligații (angajamente asumate în cadrul procesului) pe care 

întreprinderile înregistrate trebuie să le respecte. Încălcările acestor angajamente vor fi soluționate 

în conformitate cu următoarele dispoziții: 

O procedură permanentă va permite întreprinderilor să semnaleze problemele care apar la nivelul 

întreprinderilor înregistrate în ceea ce privește angajamentele asumate în cadrul procesului. Grupul 

de guvernanță va analiza aceste probleme.  

În cazul în care o întreprindere descoperă o anomalie (de exemplu, persoana de contact pentru 

soluționarea litigiilor interne, al cărei nume este menționat pe site, a părăsit întreprinderea și nu a 

fost înlocuită), aceasta are următoarele posibilități: 

a) de a semnala problema întreprinderii în cauză; 

 

b) de a comunica problema direct grupului de guvernanță în ansamblul său, printr-o adresă de 

e-mail specială; 

 

c) de a adresa plângerea unui membru al grupului de guvernanță, care o poate aduce în atenția 

grupului, respectând în același timp confidențialitatea identității reclamantului. 

Grupul de guvernanță va efectua o analiză pentru a stabili cel mai bun mod de a aborda plângerea în 

mod proporționat și gradual. În cazul încălcărilor minore, asociația din care face parte întreprinderea 

în cauză îi va solicita acesteia să remedieze situația. Dacă, după o perioadă de timp rezonabilă, nu se 

iau măsuri, grupul de guvernanță poate emite o scrisoare de avertisment. Dacă participantul 

continuă să își încalce angajamentele asumate în cadrul procesului, acesta ar putea fi suspendat 

temporar în așteptarea remedierii cazului de încălcare. În cazul încălcărilor repetate, intenționate și 

inexplicabile, grupul de guvernanță poate decide în cele din urmă excluderea din cadru. Excluderea 

din cadru reprezintă un puternic factor de descurajare, întrucât aduce publicitate negativă pentru 

întreprinderea în cauză, de exemplu prin publicarea pe site și în raportul anual.  

Pilonul 4: verificarea conformităț ii, evaluarea succesului și dezvoltarea 

cadrului  

Monitorizarea cade în sarcina grupului de guvernanță și se va efectua anual, începând cu trimestrul al 

patrulea al anului 2014, cu o evaluare la jumătatea perioadei până în trimestrul al doilea al anului 

2014. Aceasta va consta din două elemente: 

1. Un sondaj 

Se va realiza un sondaj simplu cu scopul de a ajuta întreprinderile să își monitorizeze progresul și de a 

servi drept bază pentru evaluarea conformității. Sondajul nu va viza fondul litigiilor abordate în 

conformitate cu prezentul cadru și se va referi la trei elemente ale fazei 2: 

 instruirea; 

 modul cum funcționează opțiunile de soluționare a litigiilor; 

 comunicarea.  
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Elementele sondajului referitoare la funcționarea opțiunilor de soluționare a litigiilor (informații care 

vor fi prelucrate ulterior în scopuri de raportare pe bază de anonimat) vor fi următoarele: 

 țara, dimensiunea întreprinderii și etapa corespunzătoare a lanțului de aprovizionare cu 

alimente; 

 numărul de plângeri depuse împotriva altor operatori economici (a se vedea capitolul V); 

 numărul de plângeri primite de la alți operatori economici (a se vedea capitolul V); 

 principiile care ar fi fost încălcate (acest lucru va permite identificarea posibilelor puncte 

slabe și a necesității de revizuire a anumitor principii și/sau exemple); 

 numărul de litigii soluționate prin intermediul fiecărei opțiuni; 

 gradul de satisfacție cu privire la cadru, inclusiv eliminarea temerilor privind apariția unor 

represalii comerciale, precum și sugestii de îmbunătățire. 

De asemenea, se vor măsura impactul și eficiența cadrului: 

 impactul va fi măsurat întrebând dacă, în perioada analizată, plângerile privind încălcarea 

principiilor au avut un impact considerabil mai mare, comparabil sau considerabil mai scăzut 

asupra afacerilor întreprinderii decât în perioada precedentă; 

 eficacitatea cadrului va fi măsurată întrebând dacă, în aceeași perioadă, cadrul a fost de 

ajutor în rezolvarea plângerilor într-o măsură considerabil mai mare, comparabilă sau 

considerabil mai mică decât în perioada precedentă.  

Monitorizarea anuală va fi efectuată sub forma unui sondaj obligatoriu pentru toate întreprinderile 

înregistrate. Fiecare întreprindere a cărei înregistrare vizează mai multe țări se va asigura că toate 

filialele naționale vizate de înregistrare participă la sondajul național din fiecare stat membru UE în 

care este prezentă. 

Sondajul se va efectua online, iar rezultatele vor fi transmise unui intermediar neutru desemnat de 

către grupul de guvernanță (a se vedea secțiunea IV de mai jos), cu respectarea unor norme stricte 

de confidențialitate și a secretului profesional. Intermediarul neutru va transmite răspunsurile 

anonime către grupul de guvernanță, care va cumula rezultatele și le va prezenta într-o formă 

adecvată. Membrii grupului de guvernanță au libertatea de a-și chestiona propriii membri, inclusiv 

întreprinderile neînregistrate, cu privire la funcționarea sistemului și își pot exprima părerile în 

vederea elaborării raportului anual în acest sens. Membrii respectivi trebuie să îi informeze pe ceilalți 

membri ai grupului de guvernanță cu privire la intenția lor și, de preferință, vor concepe ancheta 

într-un mod care să faciliteze evaluarea și armonizarea rezultatelor. 

2. Raportarea anuală 

Grupul de guvernanță va elabora raportul anual, care va include constatări, concluzii și recomandări 

de îmbunătățire a cadrului. Acesta va include un raport la nivelul UE și secțiuni cu privire la țări. 

Grupul de guvernanță poate să externalizeze activitatea de elaborare a raportului. Raportarea anuală 

va include: 

- rezultatele sondajului (a se vedea punctul 1); 
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- un raport privind activitatea grupului de guvernanță, incluzând o evaluare privind respectarea 

angajamentelor asumate în cadrul procesului, principalele sancțiuni aplicate, posibilități de 

interpretare a principiilor, precum și exemple de orientări privind punerea în aplicare. 

Înainte de elaborarea versiunii finale, grupul de guvernanță va prezenta Comisiei Europene 

rezultatele preliminare ale raportului anual și va purta discuții cu Comisia în acest sens. 

Rezultatele monitorizării anuale vor fi comunicate public de către grupul de guvernanță și vor fi 

transmise Comisiei Europene și Parlamentului European. Federațiile naționale, autoritățile publice și 

întreprinderile vor fi încurajate să disemineze rezultatele sondajului. 

După publicarea raportului anual, grupul de guvernanță va efectua o evaluare a modului de 

funcționare a cadrului, care va fi finalizată până în trimestrul al treilea al anului 2014. 

În cazul în care cadrul va fi considerat funcțional, se vor recomanda simple modificări, după caz. 

În caz contrar, grupul de guvernanță va decide cu privire la regândirea cadrului sau la încetarea 

aplicării acestuia. În cazul în care se decide încetarea, membrii grupului de guvernanță pot decide să 

conlucreze pentru a asigura introducerea unui cadru legislativ funcțional la nivelul UE. 

3. Interpretarea și elaborarea principiilor 

La momentul raportării anuale, grupul de guvernanță va analiza, pe baza experienței acumulate, 

orice nevoie de interpretare sau de îmbunătățire a principiilor și a exemplelor de orientări pentru 

punerea acestora în aplicare, fără legătură cu vreun litigiu real. 

În orice moment, membrii grupului de guvernanță pot ridica probleme legate de aplicarea și/sau 

interpretarea principiilor pe baza unor cazuri concrete, în scopul de a justifica necesitatea unor 

orientări, respectând confidențialitatea identității întreprinderilor. În cazul în care grupul de 

guvernanță va considera că o astfel de orientare este necesară și va conveni cu privire la aceasta, 

orientarea va fi publicată pe site și comunicată tuturor celor implicați. Întreprinderile vor trebui să ia 

în considerare această orientare în procesul de interpretare a principiilor. O astfel de interpretare sau 

de orientare nu va divulga identitatea niciuneia dintre părți, va avea efect numai în viitor, nu și 

retroactiv, și nu va afecta litigiile aflate în curs de desfășurare. 
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IV – Guvernanț a 

 

Guvernanța va fi asigurată de către un grup de guvernanță reprezentativ pentru întregul lanț de 

aprovizionare cu alimente. Componența grupului de guvernanță reflectă diferitele interese din cadrul 

lanțului pe grupuri de interese. Numărul de reprezentanți pentru fiecare grup de interese va reflecta 

diversitatea acestuia. În vederea evitării conflictelor de interese, reprezentanții întreprinderilor nu 

pot fi numiți reprezentanți în grupul de guvernanță. Grupurile de interese și numărul maxim de 

reprezentanți vor fi: 

 fermieri și cooperative agricole: 43; 

 comercianți agricoli: 1; 

 industria alimentară și a băuturilor: 4; 

 mărci: 1: 

 vânzare cu amănuntul: 4; 

 un grup intersectorial reprezentând IMM-urile: 1; 

Deciziile se vor lua prin consens și vor fi depuse toate eforturile pentru a se ajunge la acest consens. 

În cazul în care există obiecții care nu împiedică luarea deciziei, acestea vor fi consemnate în 

procesul-verbal. Se vor elabora norme stricte de procedură pentru a preveni conflictele de interese. 

Grupul de guvernanță își desfășoară activitatea în condiții de strictă confidențialitate și anonimat. În 

acest sens, trebuie să se redacteze norme de procedură corespunzătoare, precum și un acord de 

confidențialitate relevant. 

Semnatarii recunosc faptul că cel mai potrivit nivel pentru soluționarea litigiilor și pentru 

administrarea sistemului este cel național; prin urmare, vor încuraja stabilirea la nivel național a unor 

structuri similare, bazate pe principiul reprezentării egale a diferitelor etape ale lanțului de 

aprovizionare (producție primară / industrie / comerț cu amănuntul). 

Comisia are un rol activ de monitorizare. Grupul de guvernanță va prezenta Comisiei Europene un 

raport cu privire la rezultatele și concluziile activității sale, pentru a asigura responsabilizarea și 

transparența. Comisia are posibilitatea de a adresa grupului de guvernanță recomandări cu privire la 

funcționarea sistemului. Comisia nu se va implica în niciun fel în arbitrajul litigiilor individuale sau 

cumulate.  

V – Indicatori de performanț ă 
 

                                                             
3
Aceste locuri vor fi rezervate pentru asociațiile reprezentative ale fermierilor și ale cooperativelor agricole 

dacă și atunci când acestea se vor alătura cadrului. 
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Se vor stabili anumiți indicatori de performanță pentru a monitoriza eficacitatea cadrului. La 

jumătatea perioadei, acești indicatori de performanță vor fi evaluați pentru a se urmări progresul și a 

se lua măsuri corective, în cazul în care se va considera necesar. 

Indicatorii de performanță sunt: 

1. Masa critică a întreprinderilor înregistrate 

Atât la nivelul UE cât și la nivelul statelor membre, s-a întocmit o listă a întreprinderilor, în funcție de 

criterii precum cifra de afaceri sau vânzări. De asemenea, atât la nivelul UE cât și la nivel național, se 

vor propune obiective procentuale minime privind numărul de întreprinderi aflate pe această listă, 

care vor fi înregistrate după un an și respectiv după doi ani de la inaugurarea sistemului de 

înregistrare. 

Se va urmări numărul de IMM-uri înregistrate, iar grupul de guvernanță va efectua o evaluare cu 

privire la progresele înregistrate în ceea ce privește adoptarea cadrului.  

2. Numărul de plângeri soluționate în termen de patru luni în funcție de opțiunea de 

soluționare utilizată 

Grupul de guvernanță va analiza, inter alia, numărul de plângeri depuse, opțiunile de soluționare 

utilizate, precum și numărul de plângeri soluționate în termen de patru luni.  

3. Impactul cadrului (a se vedea capitolul III, pilonul 4) 

 

4. Efectul cadrului (a se vedea capitolul III, pilonul 4) 

În cazul indicatorilor de performanță 2, 3 și 4 este dificil să se stabilească obiective a priori, înainte de 

a avea o anumită experiență în ceea ce privește funcționarea cadrului. 

VI – Interacț iuni cu normele și reglementările naț ionale existente și 

cu alte programe voluntare și implicaț ii transfrontaliere 
 

Semnatarii nu dețin suficiente informații și nici timpul necesar pentru a efectua o analiză aprofundată 

a normelor și a reglementărilor existente la nivel național care ar putea să se suprapună la un 

moment dat cu cadrul actual. 

Cu toate acestea, din informațiile disponibile și dintr-o perspectivă teoretică, părțile interesate au 

ajuns la următoarele concluzii: 

1. normele și reglementările naționale prevalează asupra acestui cadru, precum și asupra 

principiilor și exemplelor de bună practică asociate. Acest cadru de punere în aplicare și de 

asigurare a respectării principiilor dorește să ofere o completare la reglementările existente 

și soluții în cazurile în care nu există alte mecanisme; 

2. în cazul în care normele și reglementările naționale impun deja cerințe operatorilor 

economici în cadrul domeniului de aplicare a acestui cadru, acestea prevalează în măsura în 

care vizează aceleași cerințe;  
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3. întrucât este vorba despre un cadru pe bază de voluntariat, întreprinderile pot opta să 

adopte aceste norme indiferent dacă există sau nu reglementări naționale, sau norme mai 

mult sau mai puțin stricte. 

În conformitate cu principiul subsidiarității și cu cel al recunoașterii reciproce, programele voluntare 

(naționale sau internaționale) pot solicita grupului de guvernanță să recunoască sistemul lor ca fiind 

conform cu prezentul cadru. Întreprinderile care respectă un astfel de sistem (național sau 

internațional) vor fi considerate conforme și cu prezentul cadru. Totuși, acestea vor trebui să se 

înregistreze în mod oficial și să respecte eventuale cerințe suplimentare, după caz. 

Nu se prevede apariția unui impact al normelor existente de stabilire a legislației aplicabile unui 

contract asupra opțiunilor de soluționare a litigiilor incluse în prezentul cadru. În cazul unui litigiu 

transfrontalier, aspectele jurisdicționale (de exemplu, locul de desfășurare, normele procedurale 

etc.) necesare pentru soluționarea litigiului se vor stabili în conformitate cu legile aplicabile relației 

comerciale respective. 

Cu toate acestea, grupul de guvernanță va analiza dacă este necesară adoptarea de norme specifice 

referitoare la acest aspect, care să ia în considerare diverși factori, precum dimensiunea 

întreprinderilor sau caracteristicile culturale, după instituirea cadrului. 

VII – Finanț are 
 

Semnatarii consideră că nu este nevoie de fonduri destinate în mod specific finanțării cadrului. Este 

de așteptat ca instituțiile, asociațiile și întreprinderile cu anumite atribuții în temeiul prezentului 

cadru să asigure finanțarea acestuia, în măsura în care este posibil, din resurse proprii. Bugetul va fi 

elaborat până în primul trimestru al anului 2013. 

În orice situație, cadrul va fi administrat într-un mod economic, astfel încât să se limiteze povara 

asupra tuturor celor implicați .  

VIII – Evaluarea cadrului propus 
 

În cadrul reuniunii sale din 29 noiembrie 2011, Forumul la nivel înalt a mandatat grupul central al 

părților interesate să prezinte un cadru de punere în aplicare și de asigurare a respectării principiilor 

de bună practică în cadrul relațiilor verticale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. 

La momentul respectiv, comisarul Michel Barnier a enunțat criteriile pe care ar trebui să le respecte 

acest cadru. 

Semnatarii consideră util să prezinte motivele pentru care consideră că propunerea actuală 

îndeplinește aceste criterii. Acest exercițiu este util și pentru a avea o înțelegere mai profundă a 

gândirii logice care stă la baza propunerii. 

1. Eficiență 
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Prezentul cadru cuprinde norme simple, practice și clare, care pot spori gradul de conștientizare în 

rândul întreprinderilor și care le vor permite acestora să aplice în mod eficient principiile de bună 

practică în relațiile verticale. Întrucât cadrul are un caracter voluntar, propunerea permite 

întreprinderilor să își adapteze procedurile interne într-un mod care să le permită să se conformeze 

acestora în cel mai înalt grad, inclusiv prin participarea la opțiunile de soluționare a litigiilor, sau prin 

formarea și informarea partenerilor de afaceri. În ultimă instanță, acest lucru ar trebui să determine 

o schimbare culturală reală, prin care practicile loiale și soluționarea litigiilor să fie considerate 

proceduri normale de afaceri în cursul desfășurării activităților. 

2. Rentabilitate 

Prezenta propunere include măsuri de eficientizare a costurilor pe care operatorii economici ar 

trebui să fie în măsură să le aplice. 

Costurile de punere în aplicare au fost reduse la minimum. Nu este necesară o finanțare specifică, 

deoarece cadrul se bazează pe o platformă multilaterală, cu supraveghere publică.  

3. Control eficace 

Monitorizarea și evaluarea cadrului se asigură printr-o platformă multilaterală care reprezintă 

diferitele interese din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Chiar dacă acest grup de 

guvernanță nu este o organizație „independentă” în sine, angajamentul de a lucra în condiții de 

strictă confidențialitate și anonimat, coroborat cu faptul că sunt reprezentate interese diferite, 

asigură o monitorizare și o evaluare nepărtinitoare. 

În plus, autoritățile publice de la nivelul UE au rol de supraveghere publică pentru a asigura 

eficacitatea și transparența guvernanței. Mai mult, prezenta propunere nu afectează prerogativa 

factorilor de decizie de a hotărî, în orice moment, să introducă măsuri legislative, în cazul în care se 

consideră necesar. 

4. Transparență  

Transparența se asigură prin existența mai multor cerințe privind comunicarea și publicarea, 

prevăzute în prezenta propunere și prin atenția publică permanentă acordată de către instituțiile UE. 

În plus, cadrul va fi evaluat după o perioadă scurtă de timp, în funcție de indicatorii de performanță 

conveniți în prealabil. Aceasta înseamnă că evaluarea se va face pe baza unor criterii care pot fi 

măsurate în mod obiectiv. 

*** 


