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Pozměňovací návrh 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí nerovnováhu
v potravinovém řetězci mezi výrobci, 
zpracovateli a maloobchodníky
způsobenou rozdíly v ekonomické 
velikosti, tržní síle a pozici v řetězci; 
zdůrazňuje, že vyvážené obchodní vztahy 
zlepší fungování potravinového řetězce 
a budou ku prospěchu spotřebitelům;

1. vyjadřuje politování nad nerovnováhou
v potravinovém řetězci mezi slabou 
vyjednávací pozicí výrobců a silnou 
vyjednávací pozicí obchodníků, 
velkoobchodníků, zařízení společného 
stravování, zpracovatelů, maloobchodníků 
a řetězců supermarketů, která je mimo 
jiné způsobena nedostatečnou účinností 
a koordinací organizací výrobců a rozdíly 
v ekonomické velikosti, tržní síle a pozici 
v řetězci; zdůrazňuje, že vyvážené 
obchodní vztahy zlepší fungování 
potravinového řetězce a budou ku 
prospěchu spotřebitelům i výrobcům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
George Lyon

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí nerovnováhu 
v potravinovém řetězci mezi výrobci, 
zpracovateli a maloobchodníky 
způsobenou rozdíly v ekonomické 
velikosti, tržní síle a pozici v řetězci; 
zdůrazňuje, že vyvážené obchodní vztahy 
zlepší fungování potravinového řetězce 
a budou ku prospěchu spotřebitelům;

1. bere na vědomí závažnou nerovnováhu 
ve vyjednávací síle mezi výrobci, 
zpracovateli a maloobchodníky 
v potravinovém řetězci způsobenou mnoha 
faktory, včetně ekonomické velikosti, tržní
síly a pozici v řetězci; zdůrazňuje, že 
vyvážené obchodní vztahy zlepší 
fungování potravinového řetězce a budou 
ku prospěchu všem ekonomickým 
aktérům, včetně spotřebitelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí nerovnováhu 
v potravinovém řetězci mezi výrobci, 
zpracovateli a maloobchodníky 
způsobenou rozdíly v ekonomické 
velikosti, tržní síle a pozici v řetězci;
zdůrazňuje, že vyvážené obchodní vztahy 
zlepší fungování potravinového řetězce 
a budou ku prospěchu spotřebitelům;

1. bere na vědomí nerovnováhu v celém
potravinovém řetězci mezi hráči na 
primárním trhu se vstupy, prvovýrobci, 
zpracovateli a maloobchodníky 
způsobenou rozdíly v ekonomické 
velikosti, tržní síle a pozici v řetězci;
zdůrazňuje, že vyvážené obchodní vztahy 
zlepší fungování potravinového řetězce 
a budou ku prospěchu spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá členské státy, aby byl na 
vnitrostátní úrovni zřízen monitorovací 
výbor, kterému by předsedal příslušný 
ministr a který by sledoval příjmy 
a konkurenceschopnost v potravinovém 
řetězci, trhy a specifické potíže, se kterými 
se potýká každé hlavní odvětví řetězce; 
hlavním úkolem těchto výborů bude 
poskytovat lepší informace výrobcům 
a vypracovávat návrhy, které by 
konsolidovaly počet organizací 
zastupujících zájmy výrobců s cíle zlepšit 
jejich organizaci a účinnost při 
obchodních jednáních a podporovat 
vzdělávání zemědělců v oblasti 
strategického plánování;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. podporuje dodavatele, především pak 
zemědělce, aby se efektivněji podíleli na 
potravinovém řetězci prostřednictvím 
sdružování v družstvech tak, aby vzrostla 
jejich vyjednávací síla; podporuje je, aby 
v počáteční fázi do investovali 
potravinového řetězce, a těžili z hodnoty,
kterou svým výrobkům takto přidají;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vyzývá Komisi, aby do své analýzy 
problémů, se kterými se potýká 
potravinový řetězec, zahrnula vliv nových 
účastníků řetězce, kteří se specializují na 
moderní stravování, zejména na společné 
stravování; žádá Komisi, aby v rámci 
Evropské unie stanovila podíly, které mají 
tito noví účastnící na trhu, a aby sledovala 
rozdíly v chování na trhu mezi těmito 
činiteli a tradičními činiteli trhu; žádá 
Komisi, aby zveřejnila zprávu a případně 
navrhla opatření, která by podporovala 
lepší zapojení tohoto odvětí, pokud jde 
o evropské pravidla hospodářské soutěže 
a osvědčené obchodní a smluvní postupy;
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Pozměňovací návrh 7
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že zaznamenaná 
asymetrická reakce mezi zbožím 
a vývojem spotřebitelských cen má 
negativní dopad na potravinový řetězec 
a může zabránit spotřebitelům profitovat 
z nižších cen; zdůrazňuje, že zvyšování 
transparentnosti v celém řetězci je klíčem 
ke zlepšení hospodářské soutěže a zvýšení 
odolnosti vůči kolísání cen;

2. domnívá se, že zaznamenaná 
asymetrická reakce mezi zbožím 
a vývojem spotřebitelských cen je 
nepopíratelným důkazem toho, že tržní 
mechanismy v rámci potravinového 
řetězce zjevně nefungují, což na jedné 
straně brání spotřebitelům profitovat 
z nižších cen a na druhé straně dokazuje, 
že zemědělci nejsou spravedlivě 
odměňováni ve srovnání s často velmi 
vysokými zisky, kterých dosahují činitelé 
v navazujících stupních řetězce při 
zvyšování cen základních výrobků; 
zdůrazňuje, že zvyšování transparentnosti 
v celém řetězci je klíčem ke zlepšení 
hospodářské soutěže a zvýšení odolnosti 
vůči kolísání cen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že zaznamenaná 
asymetrická reakce mezi zbožím 
a vývojem spotřebitelských cen má 
negativní dopad na potravinový řetězec 
a může zabránit spotřebitelům profitovat 
z nižších cen; zdůrazňuje, že zvyšování 
transparentnosti v celém řetězci je klíčem 

2. domnívá se, že zaznamenaná 
asymetrická reakce mezi zbožím 
a vývojem spotřebitelských cen je 
příznakem nerovnováhy v celém 
potravinovém řetězci a má negativní 
dopad, který zabraňuje spotřebitelům 
profitovat z nižších cen; zdůrazňuje, že 
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ke zlepšení hospodářské soutěže a zvýšení 
odolnosti vůči kolísání cen;

zvyšování transparentnosti v celém řetězci 
je klíčem ke zlepšení hospodářské soutěže 
a zvýšení odolnosti vůči kolísání cen; 
zdůrazňuje potřebu usnadnit výrobcům 
a malým i středním podnikům lepší
přístup na trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
George Lyon

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že zaznamenaná 
asymetrická reakce mezi zbožím 
a vývojem spotřebitelských cen má 
negativní dopad na potravinový řetězec 
a může zabránit spotřebitelům profitovat 
z nižších cen; zdůrazňuje, že zvyšování 
transparentnosti v celém řetězci je klíčem 
ke zlepšení hospodářské soutěže a zvýšení 
odolnosti vůči kolísání cen;

2. domnívá se, že zaznamenaná 
asymetrická reakce mezi zbožím 
a vývojem spotřebitelských cen má 
negativní dopad na potravinový řetězec, 
například může zabránit spotřebitelům 
profitovat z nižších cen; zdůrazňuje, že 
zvyšování transparentnosti v celém řetězci 
je klíčem ke zlepšení hospodářské soutěže 
a zvýšení odolnosti vůči kolísání cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby posílila intervenční 
nástroje Společenství s cílem omezit 
kolísání cen na zemědělsko-potravinovém 
trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že vyšší spotřebitelské ceny 
potravin vyvíjejí tlak na příjmy 
domácností, především pak těch 
nejohroženějších, které utrácejí mnohem 
vyšší poměrnou část svých příjmů za 
potraviny; uznává důležitou roli 
konkurence mezi různými aktéry 
podílejícími se na potravinovém řetězci při 
zajišťování výběru a nižších cen pro 
všechny spotřebitele, především pak pro ty 
nejohroženější a zdůrazňuje, že jakákoli 
reforma potravinového řetězce nesmí 
poškodit konkurenci mezi výrobky či 
naplnit spotřebitele předsudky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že je důležité přezkoumat 
evropský program SZP potravinové 
pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu 
s cílem podpořit potravinový řetězec pro 
nejchudší obyvatele Evropské unie;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. konstatuje, že druhý Přehled výsledků 
v oblasti spotřebitelských trhů odhalil 
nejen spokojenost zákazníků se službami 
maloobchodníků s potravinami, ale 
i nespokojenost se srovnatelností cen 
potravin; zdůrazňuje potřebu sledovat 
úrovně spotřebitelských cen 
potravinových výrobků mezi členskými 
státy; oceňuje první vydání Evropského 
nástroje pro sledování cen potravin 
publikovaného Komisí stejně jako 
podobné iniciativy členských států; žádá 
další rozvoj těchto nástrojů, aby se pro 
spotřebitele zvýšila transparentnost cen; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. s uspokojením konstatuje, že Komise 
zveřejnila první vydání evropského 
nástroje na sledování cen potravin; žádá 
Komisi, aby prostřednictvím zřízení 
evropského monitorovacího střediska pro 
objem, ceny a zisky všech účastníků 
potravinového řetězce zpřísnila kontrolu 
tvorby cen pomocí analýzy nákladů, 
postupů a přidané hodnoty v souladu 
s právními předpisy v oblasti hospodářské 
soutěže a ochranou obchodního tajemství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. žádá členské státy, aby v zájmu lepší 
regulace cen v rámci potravinového 
řetězce posílily úlohu meziodborových 
organizací, zejména pro vypracovávání 
ukazatelů cen, a začlenění primárních 
výrobců a MSP ve zpracovatelském 
odvětví mezi ostatní články potravinového 
řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy k lepšímu 
zabezpečení smluvních vztahů tak, aby 
všichni účastníci byli schopni plně 
využívat výhody jednotného trhu, přičemž 
jejich smluvní volnost zůstane zachována; 
vyzývá Komisi k přípravě dobrovolných 
standardních smluv pro zemědělsko-
potravinářské odvětví;

3. vyzývá Komisi a členské státy k lepšímu 
zabezpečení smluvních vztahů v celém 
potravinovém řetězci tak, aby všichni 
účastníci byli schopni plně využívat 
výhody jednotného trhu, přičemž jejich 
smluvní volnost zůstane zachována, a žádá 
ji, aby za tím účelem předložila návrhy 
dobrovolných kodexů pro smluvní vztahy 
a označila a zakázala nekalé smluvní 
praktiky; zdůrazňuje, že v rámci 
probíhajícího přezkumu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/35/ES o postupu proti opožděným 
platbám v obchodních transakcích je 
rovněž třeba zkrátit platební lhůty 
v potravinovém řetězci; vyzývá Komisi 
k přípravě dobrovolných standardních 
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smluv pro zemědělsko-potravinářské 
odvětví; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy k lepšímu 
zabezpečení smluvních vztahů tak, aby 
všichni účastníci byli schopni plně 
využívat výhody jednotného trhu, přičemž 
jejich smluvní volnost zůstane zachována; 
vyzývá Komisi k přípravě dobrovolných 
standardních smluv pro zemědělsko-
potravinářské odvětví;

3. vyzývá Komisi a členské státy k lepšímu 
zabezpečení smluvních vztahů, mimo jiné 
prostřednictvím požadavku na písemné 
vyhotovení uzavíraných smluv tak, aby 
všichni účastníci byli schopni plně 
využívat výhody jednotného trhu, přičemž 
jejich smluvní volnost zůstane zachována; 
vyzývá Komisi k přípravě dobrovolných 
standardních smluv pro zemědělsko-
potravinářské odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Komise rozšířit mandát 
skupiny na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-
potravinářského průmyslu a členství v této 
skupině; žádá Komisi, aby vyzvala 
spotřebitelské skupiny k účasti, a dále 
žádá, aby různé platformy v rámci fóra 
podporovaly sdílení informací a nejlepších 
postupů a dobrovolně rozvíjely kodexy 
řádných obchodních praktik 

4. vítá rozhodnutí Komise rozšířit mandát 
skupiny na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-
potravinářského průmyslu a členství v této 
skupině; žádá Komisi, aby vyzvala 
spotřebitelské skupiny k účasti, a dále 
žádá, aby různé platformy v rámci fóra 
podporovaly sdílení informací a nejlepších 
postupů napříč celou Evropskou unií; 
žádá Komisi a členské státy s mandátem 
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v potravinovém řetězci; k tomuto úkolu, aby rozvíjely Evropské 
dobrovolné kodexy řádných obchodních 
praktik pro všechny aktéry v potravinovém 
řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
George Lyon

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Komise rozšířit mandát 
skupiny na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-
potravinářského průmyslu a členství v této 
skupině; žádá Komisi, aby vyzvala 
spotřebitelské skupiny k účasti, a dále 
žádá, aby různé platformy v rámci fóra 
podporovaly sdílení informací a nejlepších 
postupů a dobrovolně rozvíjely kodexy 
řádných obchodních praktik 
v potravinovém řetězci;

4. vítá rozhodnutí Komise rozšířit mandát 
skupiny na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-
potravinářského průmyslu a členství v této 
skupině; žádá Komisi, aby vyzvala 
všechny zúčastněné strany, včetně 
spotřebitelských skupin, k účasti, a dále 
žádá, aby různé platformy v rámci fóra 
podporovaly sdílení informací a nejlepších 
postupů a dobrovolně rozvíjely kodexy 
řádných obchodních praktik pro všechny 
aktéry v potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Komise rozšířit mandát 
skupiny na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-
potravinářského průmyslu a členství v této 
skupině; žádá Komisi, aby vyzvala 
spotřebitelské skupiny k účasti, a dále 

4. vítá rozhodnutí Komise rozšířit mandát 
skupiny na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-
potravinářského průmyslu a členství v této 
skupině; žádá Komisi, aby vyzvala 
spotřebitelské skupiny k účasti, a dále 
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žádá, aby různé platformy v rámci fóra 
podporovaly sdílení informací a nejlepších 
postupů a dobrovolně rozvíjely kodexy 
řádných obchodních praktik 
v potravinovém řetězci;

žádá, aby různé platformy v rámci fóra 
podporovaly v celé Evropské unii sdílení 
informací a nejlepších postupů 
a dobrovolně rozvíjely kodexy řádných 
obchodních praktik v potravinovém 
řetězci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá členské státy a Komisi, aby 
v rámci skupiny na vysoké úrovni 
o konkurenceschopnosti zemědělsko-
potravinářského průmyslu vypracovaly 
jednotný evropský dobrovolný kodex 
osvědčených obchodních postupů 
v potravinovém řetězci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že dobrovolný evropský 
kodex osvědčených obchodních postupů 
by mohl obsahovat značku participativní 
záruky, díky níž by spotřebitel měl jistotu, 
že výrobky dodávané na trhy jsou 
v souladu s osvědčenými postupy;  pokud 
by se různí aktéři, kteří se účastní 
dodavatelského řetězce již od základní 
výroby, dobrovolně zavázali dodržovat 
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evropský kodex, mohli by účastníci 
dodavatelského řetězce své smlouvy 
i výrobky, které zpracovávají, distribuují 
nebo prodávají prostřednictvím těchto 
smluv, certifikovat pomocí značky 
participativní záruky, a tím zajistit 
nejvyšší transparentnost vůči spotřebiteli, 
pokud jde o dobré obchodní postupy 
v práci dodavatelského řetězce ;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že tato značka by 
prokazovala, že smlouva a výrobek 
zakoupený na základě této smlouvy je 
v souladu s udržitelností potravinářského 
řetězce, a zejména že zemědělec získává 
spravedlivý příjem; subjekt, který zakoupí 
výrobek nedisponující touto jednotnou 
evropskou značkou participativní záruky 
a poté jej upraví, zabalí, distribuuje nebo 
prodá, by nesměl takový výrobek touto 
značkou opatřit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
George Lyon

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje zřízení funkce ombudsmana 
ve všech členských státech, jenž by 

5. podporuje zřízení funkce ombudsmana 
ve všech členských státech, jenž by 
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rozhodoval o sporech mezi 
maloobchodníky a dodavateli, prošetřoval 
stížnosti a vydával doporučení, jak zlepšit 
dodržování právních předpisů 
a dobrovolných kodexů;

rozhodoval o sporech mezi všemi 
hospodářskými subjekty, prošetřoval 
stížnosti a vydával doporučení, jak zlepšit 
dodržování právních předpisů 
a dobrovolných kodexů; podporuje tyto 
ombudsmany jednotlivých členských 
států, aby vzájemně sdíleli nejlepší 
postupy a koordinovali své činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

podporuje zřízení funkce ombudsmana ve 
všech členských státech, jenž by 
rozhodoval o sporech mezi 
maloobchodníky a dodavateli, prošetřoval 
stížnosti a vydával doporučení, jak zlepšit 
dodržování právních předpisů 
a dobrovolných kodexů;

5. podporuje zřízení funkce ombudsmana 
ve všech členských státech, jenž by 
rozhodoval o sporech mezi všemi různými 
účastníky potravinářského řetězce, 
prošetřoval stížnosti a vydával doporučení, 
jak zlepšit dodržování právních předpisů 
a dobrovolných kodexů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
George Lyon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že lepší znalost smluvních 
práv a důraznější postup proti nekalým 
smluvním praktikám přispěje k jejich
prevenci; žádá, aby byla zahájena 
informační kampaň, která bude všechny 
účastníky, především zemědělce, působící 
v potravinovém řetězci, informovat o jejich 

6. žádá Komisi, aby zhodnotila a zaměřila 
se, kde to bude potřeba, na nekalé 
obchodní a smluvní praktiky, včetně 
pozdních plateb, jednostranných změn 
smluvních podmínek, doložek 
o výlučnosti, plateb předem za zahájení 
jednání, stanovení cen pro další prodej, 
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právech a také o nejčastějších nekalých 
obchodních praktikách. 

vázaného a spojeného prodeje, dohod 
o společném nákupu a zaváděcích 
poplatků při zařazení produktů do 
nabídky či při jejich vyřazení; zdůrazňuje, 
že lepší znalost smluvních práv přispěje 
k prevenci těchto praktik; žádá, aby byla 
zahájena informační kampaň, která bude 
všechny účastníky, především zemědělce, 
působící v potravinovém řetězci, 
informovat o jejich právech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že lepší znalost smluvních 
práv a důraznější postup proti nekalým 
smluvním praktikám přispěje k jejich 
prevenci; žádá, aby byla zahájena 
informační kampaň, která bude všechny 
účastníky, především zemědělce působící 
v potravinovém řetězci, informovat o jejich 
právech a také o nejčastějších nekalých 
obchodních praktikách.

6. zdůrazňuje, že lepší znalost smluvních 
práv a důraznější postup proti nekalým 
smluvním a obchodním praktikám a proti 
zneužívání dominantního postavení na 
trhu přispěje k jejich prevenci; žádá, aby 
byla zahájena informační kampaň, která 
bude všechny účastníky, především 
zemědělce působící v potravinovém 
řetězci, informovat o jejich právech a také 
o nejčastějších nekalých obchodních 
praktikách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi a členské státy, aby 



AM\815858CS.doc 17/21 PE441.249v01-00

CS

odhalovaly nekalé obchodní praktiky 
a postupovaly proti těm, které narušují 
fungování vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. věří, že je pro spotřebitele nezbytné, 
aby měli přístup k jasným informacím na 
etiketách, které určují původ výrobku 
a označují místní a tradiční speciality 
a také zdůrazňuje, že takové systémy 
označování by neměly omezovat volný 
pohyb zboží na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. uznává důležitou úlohu, kterou hrají 
vlastní štítky se značkou obchodníka při 
zvyšování konkurence a při poskytování 
větší možnosti výběru a nižších cen 
spotřebitelům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. žádá Komisi, aby vypracovala 
posouzení dopadu o přínosech kvalitnější 
právní úpravy soukromých značek kvality 
a soukromých značek používaných 
distributory, a případně je k něm připojila 
legislativní návrh, za účelem omezení 
jejich počtu a zjednodušení kritérií 
v zájmu zlepšení přístupu na trhy pro 
výrobce a zvýšení transparentnosti pro 
spotřebitele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Ashley Fox

Projet d'avis
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. vyzývá Komisi, aby provedla posouzení 
dopadu, který přinese vylepšený právní 
rámec zahrnující soukromé štítky 
s označením kvality a distributorů s cílem 
zabránit jejich množení a poskytnout 
transparentnější informace spotřebitelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. vyzývá členské státy, aby zavedením 
jednoduchých mechanismů na získávání 
důkazů o narušování hospodářské soutěže 
v důsledku použití nekalých smluvních 
praktik daly svým vnitrostátním orgánům 
na ochranu hospodářské soutěže více 
možností jednat.

Or. de

Pozměňovací návrh 34
George Lyon

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. vyzývá Komisi, aby provedla odvětvové 
šetření konkurence v potravinovém 
řetězci; žádá Komisi, aby se zabývala 
všemi protisoutěžními praktikami 
zjištěnými v průběhu tohoto šetření.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. žádá Komisi, aby nástroje řízení trhů 
v oblasti SZP rozšířila o nástroje, které by 
umožňovaly co neúčinněji napravovat 
negativní dopady krize, zejména obecné 
ustanovení o výjimečných opatřeních, 
podle něhož by Evropská unie mohla 
v případě závažné krize rychle 
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intervenovat na trzích všech zemědělských 
produktů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. žádá Komisi, aby veřejným subjektům 
v potravinovém dodavatelském řetězci 
objasnila, jakým způsobem používá 
environmentální a sociální kritéria 
stanovená směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby1, a aby tato 
kritéria rozšířila o kritéria podporující 
inovace, a to zejména proto, aby 
podpořila: a) spravedlivé obchodní vztahy 
s výrobci a místní prodej, b) udržitelnost 
evropského zemědělství, c) výběr nabídky, 
která je z ekonomického hlediska 
nejvýhodnější, nikoli nabídky nejlevnější,
d) návratnost inovativních investic do 
zemědělských podniků v Evropě, vyzývá 
Komisi, aby tyto návrhy vložila do 
ohlášeného výkladového sdělení 
o právním rámci, které má pomoci 
veřejným zadavatelům lépe posuzovat 
splnění cílů v oblasti podpory inovací, 
udržitelného rozvoje a boje proti 
sociálnímu vyloučení;

_____________
1 Úř. věst. L 134, 30.04.2004, s. 114.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. žádá Komisi, aby zvýšila své úsilí 
o zamezení diskriminace, které evropské 
MSP v zemědělsko-potravinářském 
odvětví čelí na mezinárodních trzích; dále 
Komisi vyzývá, aby předložila návrh 
opatření, které veřejným zadavatelům 
v Evropské unii umožní, aby při zadávání 
veřejných zakázek upřednostňovaly 
evropské MSP v potravinovém 
dodavatelském řetězci, a to po vzoru 
opatření, které již uplatňují některé strany 
dohody WTO o veřejných zakázkách; 

Or. fr


