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Módosítás 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet az élelmiszer-
ellátási láncban a termelők, feldolgozók és 
kereskedők közötti erőegyenlőtlenségekre, 
amelyeket a gazdasági méret, a piaci erő és 
a láncban elfoglalt pozíció okoz; 
hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott 
kereskedelmi viszonyok javítani fogják az 
élelmiszer-ellátási lánc működését és a 
fogyasztók érdekét szolgálják;

1. sajnálatosnak tartja, hogy ekkora 
erőkülönbség figyelhető meg az 
élelmiszer-ellátási láncban a termelők 
gyenge tárgyalási pozíciója, illetve a 
forgalmazók, a nagykereskedők, a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők, a feldolgozók, kereskedők és 
áruházláncok erős tárgyalási pozíciója
között, amely többek között a termelői 
szervezetek alacsony hatásfokának és 
összehangoltságuk hiányának, továbbá a 
gazdasági méret, a piaci erő és a láncban 
elfoglalt pozíció terén fennálló
különbségeknek tudható be; 
hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott 
kereskedelmi viszonyok javítani fogják az 
élelmiszer-ellátási lánc működését és a 
fogyasztók, valamint a termelők érdekét 
szolgálják;

Or. fr

Módosítás 2
George Lyon

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet az élelmiszer-
ellátási láncban a termelők, feldolgozók és 
kereskedők közötti erőegyenlőtlenségekre, 
amelyeket a gazdasági méret, a piaci erő és 
a láncban elfoglalt pozíció okoz; 
hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott 
kereskedelmi viszonyok javítani fogják az 
élelmiszer-ellátási lánc működését és a 

1. felhívja a figyelmet az élelmiszer-
ellátási láncban a termelők, a feldolgozók 
és a kereskedők között az ártárgyalások 
terén mutatkozó erőkülönbségekre, 
amelyek eredőjeként számos tényező 
jelölhető meg, többek között a gazdasági 
méret, a piaci erő és a láncban elfoglalt 
pozíció; hangsúlyozza, hogy a 



PE441.249v01-00 4/22 AM\815858HU.doc

HU

fogyasztók érdekét szolgálják; kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyok 
javítani fogják az élelmiszer-ellátási lánc 
működését és valamennyi szereplő, köztük 
a fogyasztók érdekeit szolgálják;

Or. en

Módosítás 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet az élelmiszer-
ellátási láncban a termelők, feldolgozók és 
kereskedők közötti erőegyenlőtlenségekre, 
amelyeket a gazdasági méret, a piaci erő és 
a láncban elfoglalt pozíció okoz; 
hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott 
kereskedelmi viszonyok javítani fogják az 
élelmiszer-ellátási lánc működését és a 
fogyasztók érdekét szolgálják;

1. felhívja a figyelmet az élelmiszer-
ellátási láncban az elsődleges terméket 
előállító piaci szereplők, az őstermelők, a
feldolgozók és a kereskedők közötti 
erőkülönbségekre, amelyeket a gazdasági 
méret, a piaci erő és a láncban elfoglalt 
pozíció terén fennálló különbségek 
okoznak; hangsúlyozza, hogy a 
kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyok 
javítani fogják az élelmiszer-ellátási lánc 
működését és a fogyasztók érdekét 
szolgálják;

Or. en

Módosítás 4
Philippe Juvin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a tagállamokat, hogy nemzeti 
szinten – az illetékes szaktárca 
miniszterének elnökletével – állítsanak fel 
bizottságot az élelmiszer-ellátási láncban 
a jövedelmek és a verseny alakulásának 
nyomon követésére, valamint az ellátási 
láncban érintett minden nagyobb ágazat 
piacainak és sajátos korlátainak 
vizsgálatára; e nemzeti bizottságok 
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feladata alapvetően a gazdálkodók jobb 
tájékoztatása és olyan javaslatok 
kidolgozása, melyek célja a termelői 
érdekképviseleti szervezetek számának 
konszolidációja ezek jobb megszervezése, 
és a kereskedelmi tárgyalásokon mutatott 
hatékonyságuk növelése érdekében, 
valamint a gazdálkodók képzésének 
támogatása a stratégiai tervezés területén;

Or. fr

Módosítás 5
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. arra ösztönzi a beszállítókat, 
különösen a gazdálkodókat, hogy 
váljanak az ellátási lánc hatékonyabb 
szereplőivé azáltal, hogy tárgyalási 
pozíciójuk erősítése érdekében 
szövetkezetekbe tömörülnek; arra 
bátorítja őket, hogy fektessenek be az 
ellátási lánc elején, hogy részesülhessenek 
a termékeik hozzáadott értékéből 
származó haszonból;

Or. en

Módosítás 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kéri a Bizottságot, hogy az élelmiszer-
ellátási lánc problémáiról szóló 
elemzésében térjen ki a láncba újonnan 
belépő, a modern étkeztetési formákra 
szakosodott szereplők – többek között a 
közétkeztetési ágazat – hatására; kéri a 
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Bizottságot, hogy állapítsa meg ezen új 
szereplők piaci részesedését az Európai 
Unióban, és vizsgálja az e szereplők és az 
ellátási lánc hagyományos szereplőinek 
piaci viselkedése közötti esetleges 
eltéréseket; kéri a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő jelentést – és adott esetben 
javasoljon intézkedéseket – annak 
előmozdítása érdekében, hogy az ágazat 
fokozottabban igazodjon az európai 
versenyszabályokhoz és a helyes 
kereskedelmi és szerződéses 
gyakorlatokhoz;

Or. fr

Módosítás 7
Philippe Juvin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
nyersanyagárak és a fogyasztói 
élelmiszerárak alakulása között 
megfigyelhető reagálásbeli aszimmetria 
negatív következményekkel jár az 
élelmiszer-ellátási láncra nézve, mivel 
megfosztja a fogyasztókat az alacsonyabb 
árak nyújtotta előnyöktől; hangsúlyozza, 
hogy a lánc egészére vonatkozó fokozott 
átláthatóság kulcsfontosságú a verseny 
ösztönzése és az áringadozásokkal 
szembeni rugalmasság fokozása érdekében;

2. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
nyersanyagárak és a fogyasztói 
élelmiszerárak alakulása között 
megfigyelhető reagálásbeli aszimmetria 
cáfolhatatlan bizonyítéka a piaci 
mechanizmusok egyértelmű működési 
zavarainak az élelmiszer-ellátási láncban, 
amelyek egyrészt megfosztják a 
fogyasztókat az alacsonyabb árak nyújtotta 
előnyöktől, másrészt felfedik azt, hogy a 
mezőgazdasági termelők egy alaptermék 
árának emelkedésekor nem részesülnek 
méltányos bevételekben, szemben az 
ellátási láncban feljebb elhelyezkedő 
szereplőkkel, akik ilyenkor gyakran 
hatalmas nyereségre tesznek szert;
hangsúlyozza, hogy a lánc egészére 
vonatkozó fokozott átláthatóság 
kulcsfontosságú a verseny ösztönzése és az 
áringadozásokkal szembeni rugalmasság 
fokozása érdekében;

Or. fr
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Módosítás 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
nyersanyagárak és a fogyasztói 
élelmiszerárak alakulása között 
megfigyelhető reagálásbeli aszimmetria 
negatív következményekkel jár az 
élelmiszer-ellátási láncra nézve, mivel 
megfosztja a fogyasztókat az alacsonyabb 
árak nyújtotta előnyöktől; hangsúlyozza, 
hogy a lánc egészére vonatkozó fokozott 
átláthatóság kulcsfontosságú a verseny 
ösztönzése és az áringadozásokkal 
szembeni rugalmasság fokozása érdekében;

2. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
nyersanyagárak és a fogyasztói 
élelmiszerárak alakulása között 
megfigyelhető reagálásbeli aszimmetria az 
élelmiszer-ellátási láncban fennálló 
egyenlőtlenségekre utal, és olyan negatív 
következményekkel jár, amelyek 
megfosztják a fogyasztókat az alacsonyabb 
árak nyújtotta előnyöktől; hangsúlyozza, 
hogy a lánc egészére vonatkozó fokozott 
átláthatóság kulcsfontosságú a verseny 
ösztönzése és az áringadozásokkal 
szembeni rugalmasság fokozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a 
termelők és a kkv-k jobb piaci 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 9
George Lyon

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
nyersanyagárak és a fogyasztói 
élelmiszerárak alakulása között 
megfigyelhető reagálásbeli aszimmetria 
negatív következményekkel jár az 
élelmiszer-ellátási láncra nézve, mivel
megfosztja a fogyasztókat az alacsonyabb 
árak nyújtotta előnyöktől; hangsúlyozza, 
hogy a lánc egészére vonatkozó fokozott 
átláthatóság kulcsfontosságú a verseny 

2. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
nyersanyagárak és a fogyasztói 
élelmiszerárak alakulása között 
megfigyelhető reagálásbeli aszimmetria 
negatív következményekkel jár az 
élelmiszer-ellátási láncra nézve, például 
azáltal, hogy megfosztja a fogyasztókat az 
alacsonyabb árak nyújtotta előnyöktől; 
hangsúlyozza, hogy a lánc egészére 
vonatkozó fokozott átláthatóság 
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ösztönzése és az áringadozásokkal 
szembeni rugalmasság fokozása érdekében;

kulcsfontosságú a verseny ösztönzése és az 
áringadozásokkal szembeni rugalmasság 
fokozása érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Philippe Juvin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, hogy erősítsék meg 
a közösségi intervenciós eszközöket az 
élelmiszerpiaci áringadozások mérséklése 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 11
Ashley Fox

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megjegyzi, hogy a magasabb 
fogyasztói élelmiszerárak súlyosan 
megterhelik a háztartások bevételeit, 
különösen a leginkább rászoruló 
háztartásokét, amelyek bevételeik 
lényegesen nagyobb részét élelmiszerre 
fordítják; elismeri, hogy az élelmiszer-
ellátási lánc szereplői közötti verseny 
fontos szerepet játszik abban, hogy 
valamennyi fogyasztónak – különösen a 
legrászorultabbaknak – szélesebb 
választékot és alacsonyabb árakat 
biztosítsanak, és hangsúlyozza, hogy az 
élelmiszer-ellátási lánc reformja nem 
befolyásolhatja hátrányosan e versenyt és 
nem sértheti a fogyasztók érdekeit sem;

Or. en
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Módosítás 12
Philippe Juvin

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza a KAP keretében 
működő, a leginkább rászorulókat célzó 
európai élelmiszersegély-program 
felülvizsgálatának fontosságát, az 
Európai Unió legszegényebb polgárainak 
az élelmiszer-ellátási láncon keresztül 
történő támogatása érdekében;

Or. fr

Módosítás 13
Ashley Fox

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. megjegyzi, hogy a fogyasztói piacok 
eredménytáblájának második kiadása 
szerint a fogyasztók elégedettek az 
élelmiszerüzletek szolgáltatásaival, 
azonban nem elégedettek az 
élelmiszerárak összevethetőségével;
hangsúlyozza a fogyasztói élelmiszerárak 
nyomon követésének fontosságát 
valamennyi tagállamban; üdvözli az 
európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz 
Bizottság által közzétett első változatát és 
a tagállamok ehhez hasonló 
kezdeményezéseit; kéri ehhez hasonló 
eszközök további kidolgozását a fogyasztói 
árak átláthatóságának növelése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 14
Philippe Juvin

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. üdvözli az európai élelmiszerár-
megfigyelési eszköznek a Bizottság által 
közzétett első változatát; kéri a 
Bizottságot, hogy fektessen nagyobb 
hangsúlyt az árképzés nyomon követésére 
a költségeknek, a folyamatoknak és a 
hozzáadott értéknek a versenyjog és az 
üzleti titoktartás tiszteletben tartásával 
történő elemzése révén; e célból hozzon 
létre európai megfigyelőközpontot, 
amelynek feladata az élelmiszer-ellátási 
láncban érintett valamennyi ágazatban a 
volumenek, az árak és a haszonkulcsok 
megfigyelése;

Or. fr

Módosítás 15
Philippe Juvin

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2f. kéri a tagállamokat, hogy az 
élelmiszer-ellátási láncban az árak feletti 
fokozottabb ellenőrzés elérése érdekében 
erősítsék meg a szakmaközi szervezetek –
többek között ármutatók kidolgozásában 
játszott – szerepét, és mozdítsák elő 
különösen az őstermelők és a 
feldolgozóipari kkv-k betagozódását az 
élelmiszer-ellátási láncba;

Or. fr
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Módosítás 16
Philippe Juvin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy helyezzék biztosabb alapokra a 
szerződéses viszonyokat annak érdekében, 
hogy minden szereplő teljes mértékben 
élvezhesse az egységes piac előnyeit, 
miközben továbbra is szabadon 
gyakorolhassák szerződéskötési jogaikat; 
felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 
önkéntesen használható 
szerződésszabványokat az agrárélelmiszer-
ipari ágazatnak;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a jó szerződési gyakorlatok önkéntes 
kódexének kidolgozása és a tisztességtelen 
szerződési gyakorlatok azonosítása és 
betiltása révén az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében helyezzék biztosabb alapokra a 
szerződéses viszonyokat annak érdekében, 
hogy minden szereplő teljes mértékben 
élvezhesse az egységes piac előnyeit, 
szerződéskötési szabadsága fenntartása 
mellett; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések leküzdéséről szóló 
2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv felülvizsgálatakor az élelmiszer-
ellátási láncban alkalmazott fizetési 
határidőket is le kell rövidíteni; felhívja a 
Bizottságot, hogy készítsen önkéntesen 
használható szerződésszabványokat az 
agrárélelmiszer-ipari ágazatnak; 

Or. fr

Módosítás 17
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy helyezzék biztosabb alapokra a 
szerződéses viszonyokat annak érdekében, 
hogy minden szereplő teljes mértékben 
élvezhesse az egységes piac előnyeit, 
miközben továbbra is szabadon 
gyakorolhassák szerződéskötési jogaikat; 
felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy – többek között az írásbeliség 
követelményének a szerződésekre 
vonatkozó bevezetésével – helyezzék 
biztosabb alapokra a szerződéses 
viszonyokat annak érdekében, hogy 
minden szereplő teljes mértékben 
élvezhesse az egységes piac előnyeit, 
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önkéntesen használható 
szerződésszabványokat az agrárélelmiszer-
ipari ágazatnak;

szerződéskötési szabadsága fenntartása 
mellett; felhívja a Bizottságot, hogy 
készítsen önkéntesen használható 
szerződésszabványokat az agrárélelmiszer-
ipari ágazatnak;

Or. de

Módosítás 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság határozatát, mellyel 
kiterjeszti a magas szintű csoport 
hatáskörét és tagságát az agrárélelmiszer-
ipar versenyképességére; felhívja a 
Bizottságot, hogy kérjen fel fogyasztói 
csoportokat a részvételre, illetve kéri a 
fórum különböző platformjait, hogy 
segítsék elő az információk és a legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint állítsák 
össze a jó kereskedelmi gyakorlatok 
önkéntes kódexét az élelmiszer-ellátási 
lánc minden szereplője számára;

4. üdvözli a Bizottság határozatát, mellyel 
kiterjeszti az élelmiszeripar 
versenyképességével foglalkozó magas 
szintű csoport hatáskörét és tagságát; 
felhívja a Bizottságot, hogy kérjen fel 
fogyasztói csoportokat a részvételre, illetve 
kéri a fórum különböző platformjait, hogy 
segítsék elő az információk és a legjobb 
gyakorlatok cseréjét az egész Európai 
Unióban; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy e hatáskörön belül 
állítsák össze a jó kereskedelmi 
gyakorlatok önkéntes európai kódexét az 
élelmiszer-ellátási lánc minden szereplője 
számára;

Or. en

Módosítás 19
George Lyon

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság határozatát, mellyel 
kiterjeszti a magas szintű csoport 
hatáskörét és tagságát az agrárélelmiszer-
ipar versenyképességére; felhívja a 
Bizottságot, hogy kérjen fel fogyasztói 

4. üdvözli a Bizottság határozatát, mellyel 
kiterjeszti az élelmiszer-ipar 
versenyképességével foglalkozó magas 
szintű csoport hatáskörét és tagságát; 
felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel 
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csoportokat a részvételre, illetve kéri a 
fórum különböző platformjait, hogy 
segítsék elő az információk és a legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint állítsák 
össze a jó kereskedelmi gyakorlatok 
önkéntes kódexét az élelmiszer-ellátási 
lánc minden szereplője számára;

valamennyi érdekeltet a részvételre – a 
fogyasztói csoportokat is beleértve –, 
illetve kéri a fórum különböző platformjait, 
hogy segítsék elő az információk és a 
legjobb gyakorlatok cseréjét, valamint 
állítsák össze a jó kereskedelmi 
gyakorlatok önkéntes kódexét az 
élelmiszer-ellátási lánc minden szereplője 
számára;

Or. en

Módosítás 20
Philippe Juvin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság határozatát, mellyel 
kiterjeszti a magas szintű csoport 
hatáskörét és tagságát az agrárélelmiszer-
ipar versenyképességére; felhívja a 
Bizottságot, hogy kérjen fel fogyasztói 
csoportokat a részvételre, illetve kéri a 
fórum különböző platformjait, hogy 
segítsék elő az információk és a legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint állítsák 
össze a jó kereskedelmi gyakorlatok 
önkéntes kódexét az élelmiszer-ellátási 
lánc minden szereplője számára;

4. üdvözli a Bizottság határozatát, mellyel 
kiterjeszti az élelmiszer-ipar 
versenyképességével foglalkozó magas 
szintű csoport hatáskörét és tagságát; 
felhívja a Bizottságot, hogy kérjen fel 
fogyasztói csoportokat a részvételre, illetve 
kéri a fórum különböző platformjait, hogy 
az egész Európai Unióban segítsék elő az 
információk és a legjobb gyakorlatok 
cseréjét, valamint állítsák össze a jó 
kereskedelmi gyakorlatok önkéntes 
kódexét az élelmiszer-ellátási lánc minden 
szereplője számára;

Or. fr

Módosítás 21
Philippe Juvin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, 
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hogy az élelmiszer-ipar 
versenyképességével foglalkozó magas
szintű csoport keretein belül dolgozzák ki 
az élelmiszer-ellátási láncra vonatkozó jó 
kereskedelmi gyakorlatok önkéntes, 
egységes európai kódexét;

Or. fr

Módosítás 22
Philippe Juvin

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a jó kereskedelmi 
gyakorlatokat tartalmazó önkéntes 
európai kódex keretében az e gyakorlatok 
szerint piacra jutó termékeket a 
fogyasztók tájékoztatása céljából egy erre 
vonatkozó garanciajelzéssel láthatnák el;
ha az alaptermék előállítójától kezdve az 
ellátási lánc bármely további szereplője 
önként vállalja, hogy tevékenységeit az 
európai kódexben rögzített normákhoz 
igazítja, az lehetővé tenné számukra, hogy 
szerződéseik, illetve az e szerződések 
alapján általuk feldolgozott, forgalmazott 
vagy piacra dobott termékek elnyerjék e 
részvételi alapú garanciajelzést, és ez 
átláthatóbbá tenné a fogyasztók számára a 
jó kereskedelmi gyakorlatok élelmiszer-
ellátási láncban való érvényesülését;

Or. fr

Módosítás 23
Philippe Juvin

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)



AM\815858HU.doc 15/22 PE441.249v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy ez a jelzés 
tanusítaná, hogy a szerződések, és a 
szerződések alapján vásárolt termékek 
összeegyeztethetők az élelmiszer-ellátási 
lánc fenntarthatóságával, és különösen 
azt, hogy a mezőgazdasági termelő 
méltányos bevételekhez jut; az a szereplő, 
amelyik az egységes európai 
garanciajelzéssel el nem látott termékeket 
vásárol, nem jogosult később az általa 
feldolgozott, becsomagolt, forgalmazott 
vagy kereskedelmi forgalomba bocsátott 
termékeket e garanciajelzéssel ellátni;

Or. fr

Módosítás 24
George Lyon

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi, hogy minden tagállamban 
legyenek ombudsmanok, akik döntőbírók 
lehetnek a kiskereskedők és a szállítók
közötti vitákban, kivizsgálják a panaszokat 
és ajánlásokat fogalmaznak meg a 
jogszabályoknak és az önkéntes 
kódexeknek való megfeleléssel 
kapcsolatosan;

5. ösztönzi, hogy minden tagállamban 
legyenek ombudsmanok, akik döntőbírók 
lehetnek a gazdasági szereplők közötti 
vitákban, kivizsgálják a panaszokat és 
ajánlásokat fogalmaznak meg a 
jogszabályoknak és az önkéntes 
kódexeknek való megfeleléssel 
kapcsolatosan; arra bíztatja e nemzeti 
ombudsmanokat, hogy folytassanak 
egymás között információcserét a bevált 
gyakorlatokról, és hangolják össze 
fellépéseiket;

Or. en
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Módosítás 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

ösztönzi, hogy minden tagállamban 
legyenek ombudsmanok, akik döntőbírók 
lehetnek a kiskereskedők és a szállítók
közötti vitákban, kivizsgálják a panaszokat 
és ajánlásokat fogalmaznak meg a 
jogszabályoknak és az önkéntes 
kódexeknek való megfeleléssel 
kapcsolatosan;

5. ösztönzi, hogy minden tagállamban 
legyenek ombudsmanok, akik döntőbírók 
lehetnek az élelmiszer-ellátási lánc 
különböző szereplői közötti vitákban, 
kivizsgálják a panaszokat és ajánlásokat 
fogalmaznak meg a jogszabályoknak és az 
önkéntes kódexeknek való megfeleléssel 
kapcsolatosan;

Or. fr

Módosítás 26
George Lyon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a szerződéskötési
jogok alaposabb megismertetése és a 
tisztességtelen szerződési gyakorlatok
elleni erőteljesebb fellépés hozzájárul az 
ilyen gyakorlatok megelőzéséhez; 
információs kampány indítására szólít fel 
az élelmiszer-ellátási lánc összes 
szereplője, különösen a gazdálkodók 
jogaikról és a legáltalánosabb 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról való tájékoztatása céljából.

6. kéri a Bizottságot, hogy mérje fel a 
tisztességtelen kereskedelmi és szerződéses 
gyakorlatok (pl. a késedelmes kifizetések, 
a szerződéses feltételek egyoldalú 
módosítása, a kizárólagossági záradékok, 
tárgyalási belépőként fizetett előlegek, 
viszonteladási ár kikötése, árukapcsolás és 
csomagban történő eladás, közös 
beszerzési megállapodások, listázási díjak, 
illetve listáról való törlésért fizetendő 
díjak) mértékét, és szükség esetén lépjen 
fel ezekkel szemben; hangsúlyozza, hogy a 
szerződéses jogok alaposabb ismerete
hozzá fog járulni e gyakorlatok 
megelőzéséhez; információs kampány 
indítására szólít fel, amelynek keretében az 
élelmiszer-ellátási lánc összes szereplőjét –
különösen a gazdálkodókat – tájékoztatják
az őket megillető jogokról; 

Or. en
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Módosítás 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a szerződéskötési 
jogok alaposabb megismertetése és a 
tisztességtelen szerződési gyakorlatok 
elleni erőteljesebb fellépés hozzájárul az 
ilyen gyakorlatok megelőzéséhez; 
információs kampány indítására szólít fel 
az élelmiszer-ellátási lánc összes 
szereplője, különösen a gazdálkodók 
jogaikról és a legáltalánosabb
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról való tájékoztatása céljából;

6. hangsúlyozza, hogy a szerződéses jogok 
alaposabb ismerete és a tisztességtelen 
szerződési és kereskedelmi gyakorlatok, 
valamint az erőfölénnyel való visszaélés
elleni erőteljesebb fellépés hozzá fog 
járulni az ilyen gyakorlatok 
megelőzéséhez; információs kampány 
indítására szólít fel, amelynek keretében az 
élelmiszer-ellátási lánc összes szereplőjét –
különösen a gazdálkodókat – tájékoztatják
az őket megillető jogokról és a 
legelterjedtebb tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról;

Or. fr

Módosítás 28
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy azonosítsák a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokat, és lépjenek 
fel ezekkel szemben, mivel kedvezőtlenül 
befolyásolják a belső piac működését;

Or. en

Módosítás 29
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. elengedhetetlennek tartja, hogy a 
fogyasztók olyan egyértelmű 
információkhoz jussanak az élelmiszerek 
címkéiről, amelyek lehetővé teszik 
számukra a termékek eredetének 
meghatározását, a helyi vagy 
hagyományos termékek ekként történő 
azonosítását, és hangsúlyozza, hogy az ezt 
biztosító címkézési rendszerek nem 
korlátozhatják az áruk szabad mozgását a 
belső piacon;

Or. en

Módosítás 30
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. elismeri, hogy a kereskedelmi 
egységek saját márkajelzései fontos 
szerepet játszanak a verseny fokozásában, 
továbbá a bővebb választék és az 
alacsonyabb árak biztosításában;

Or. en

Módosítás 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. kéri a Bizottságot, hogy készítsen 
hatásvizsgálatot – adott esetben 
jogalkotási javaslat kíséretében – a
magánszférában alkalmazott 
minőségjelzések és saját márkajelzések 
megfelelőbb jogi szabályozásának 
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előnyeiről, amellyel elkerülhető ezek 
tömeges megjelenése, egyszerűsíthetők a 
rájuk vonatkozó kritériumok, 
megkönnyíthető a termelők piacra jutása, 
és növelhető az átláthatóság a fogyasztók 
számára;

Or. fr

Módosítás 32
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. kéri a Bizottságot, hogy készítsen 
hatásvizsgálatot a magánszférában 
alkalmazott minőségjelzések és saját 
márkajelzések megfelelőbb jogi 
szabályozásának előnyeiről, amellyel 
elkerülhető ezek tömeges megjelenése, és 
növelhető az átláthatóság a fogyasztók 
számára;

Or. en

Módosítás 33
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. kéri a tagállamokat, hogy a versenyt 
torzító tisztességtelen szerződési 
gyakorlatokkal összefüggésben 
lefolytatandó bizonyításfelvételre irányuló 
egyszerűsített mechanizmusok bevezetése 
révén növeljék nemzeti versenyhatóságaik 
eljárási mozgásterét;

Or. de
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Módosítás 34
George Lyon

Véleménytervezet
6 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6g. kéri a Bizottságot, hogy 
kezdeményezzen ágazati vizsgálatot az 
élelmiszer-ellátási láncban folyó 
versenyről; kéri a Bizottságot, hogy lépjen 
fel minden olyan versenyellenes 
gyakorlattal szemben, amelyre a vizsgálat 
fényt derít;

Or. en

Módosítás 35
Philippe Juvin

Véleménytervezet
6 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6h. kéri a Bizottságot, hogy a KAP 
keretében már meglévő piacirányítási 
eszközöket egészítse ki olyan eszközökkel, 
amelyek lehetővé teszik a válsághelyzetek 
hatékonyabb kezelését, többek között egy 
rendkívüli intézkedésekről szóló általános 
érvényű záradékkal, amely lehetőséget ad 
az Európai Uniónak arra, hogy súlyos 
válsághelyzet esetén gyors intézkedéseket 
hozhasson az agrártermékek piacain;

Or. fr

Módosítás 36
Philippe Juvin

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6i. kéri a Bizottságot, hogy az élelmiszer-
ellátási láncban részt vevő állami 
beszerzők számára tegye egyértelművé az
építési beruházásra, az árubeszerzésre és 
a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 
2004. március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján 
alkalmazandó környezetvédelmi és 
szociális kritériumokat, és ezeket egészítse 
ki az innovációt ösztönző kritériumokkal 
többek között az alábbiak ösztönzése 
érdekében: a) méltányos kereskedelmi 
feltételek biztosítása a termelők számára 
és helyben történő vásárlás; b)
fenntartható európai mezőgazdaság; c) a 
legelőnyösebb, és nem a legolcsóbb 
ajánlat kiválasztása; d) az innovatív 
beruházások újbóli térhódítása az európai 
gazdaságokban; kéri a Bizottságot, hogy e 
javaslatokat illessze bele a jogi keretekről 
szóló értelmező közleményébe annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérők 
fokozottabban vegyék figyelembe az 
innováció, a fenntartható fejlődés és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
előmozdításának szempontjait;

_____________
1 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

Or. fr

Módosítás 37
Philippe Juvin

Véleménytervezet
6 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6j. kéri a Bizottságot, hogy fokozza az 
élelmiszer-ipari kkv-k által a nemzetközi 
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piacokon elszenvedett hátrányos 
megkülönböztetés felszámolására tett 
erőfeszítéseit; többek között azt kéri, hogy 
a Bizottság – a közbeszerzésről szóló 
WTO-megállapodást aláíró egyes felek 
által már ma is alkalmazott intézkedések 
mintájára – tegyen javaslatot egy olyan 
intézkedésre, amely lehetővé teszi az 
Európai Unió ajánlatkérői számára, hogy 
előnyben részesíthessék az élelmiszer-
ellátási láncban érdekelt európai kkv-kat 
a közbeszerzési szerződések odaítélésekor;

Or. fr


