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1.6.2016 A8-0173/1 

Ändringsförslag  1 

Czesław Adam Siekierski 

för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

 

Betänkande A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan 

2015/2065(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  35a. Europaparlamentet anser att EU-

ramlagstiftning är nödvändig för att man 

ska kunna bekämpa otillbörliga 

affärsmetoder och säkerställa att 

europeiska jordbrukare och konsumenter 

omfattas av rättvisa försäljnings- och 

inköpsvillkor. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Ändringsförslag  2 

Czesław Adam Siekierski 

för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

 

Betänkande A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan 

2015/2065(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  35b. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att snarast 

möjligt lägga fram ett förslag till EU-

ramlagstiftning, i syfte att säkerställa lika 

villkor inom den inre marknaden. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Ändringsförslag  3 

Czesław Adam Siekierski 

för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

 

Betänkande A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan 

2015/2065(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  35c. Europaparlamentet anser att sådan 

lagstiftning, som skulle ge 

primärproducenterna den rättssäkerhet 

som krävs för att undanröja deras oro, 

i kombination med åtgärder för att stärka 

jordbrukarnas förhandlingsposition, är 

nödvändig som ett komplement till 

leverantörskedjeinitiativet och för att 

skydda de berörda parter som redan fullt 

ut är involverade i det, samtidigt som man 

måste se till att otillbörliga affärsmetoder 

inom ramen för livsmedelskedjan 

elimineras.  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Ändringsförslag  4 

Czesław Adam Siekierski 

för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

 

Betänkande A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan 

2015/2065(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  35d. Europaparlamentet framhåller att 

denna EU-ramlagstiftning inte får leda 

till ett sämre skydd i länder som redan 

antagit nationell lagstiftning om 

bekämpning av otillbörliga affärsmetoder 

mellan företag. 

Or. en 

 

 


