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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de ongelijke 
machtsverhoudingen die in de 
voedselvoorzieningsketen bestaan tussen 
producenten, verwerkende industrie en 
detailhandelaren en die het gevolg zijn van 
de verschillen in economische omvang, 
marktmacht en positie in de keten; 
onderstreept dat evenwichtige 
marktverhoudingen de werking van de 
voedselvoorzieningsketen zullen 
verbeteren en ten goede zullen komen aan 
de consumenten;

1. betreurt de ongelijke 
machtsverhoudingen die in de 
voedselvoorzieningsketen bestaan tussen 
de zwakke onderhandelingspositie van 
producenten en de sterke 
onderhandelingspositie van handelaren, 
groothandelaren, grootkeukens, 
verwerkende industrie, detailhandelaren en 
supermarktketens, die onder meer het 
gevolg zijn van het gebrek aan efficiëntie 
en coördinatie bij de 
producentenorganisaties en van de 
verschillen in economische omvang, 
marktmacht en positie in de keten; 
onderstreept dat evenwichtige 
marktverhoudingen de werking van de 
voedselvoorzieningsketen zullen 
verbeteren en ten goede zullen komen aan 
de consumenten en producenten;

Or. fr

Amendement 2
George Lyon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de ongelijke
machtsverhoudingen die in de 
voedselvoorzieningsketen bestaan tussen
producenten, verwerkende industrie en 
detailhandelaren en die het gevolg zijn van 
de verschillen in economische omvang, 
marktmacht en positie in de keten; 

1. wijst op de zeer uiteenlopende 
onderhandelingsposities van producenten, 
verwerkende industrie en detailhandelaren 
in de voedselvoorzieningsketen als gevolg 
van een aantal factoren, waaronder
economische omvang, marktmacht en 
positie in de keten; onderstreept dat 
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onderstreept dat evenwichtige 
marktverhoudingen de werking van de 
voedselvoorzieningsketen zullen 
verbeteren en ten goede zullen komen aan 
de consumenten;

evenwichtige marktverhoudingen de 
werking van de voedselvoorzieningsketen 
zullen verbeteren en ten goede zullen 
komen aan alle economische 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
consumenten;

Or. en

Amendement 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de ongelijke 
machtsverhoudingen die in de 
voedselvoorzieningsketen bestaan tussen 
producenten, verwerkende industrie en 
detailhandelaren en die het gevolg zijn van 
de verschillen in economische omvang, 
marktmacht en positie in de keten; 
onderstreept dat evenwichtige 
marktverhoudingen de werking van de 
voedselvoorzieningsketen zullen 
verbeteren en ten goede zullen komen aan 
de consumenten;

1. wijst op de ongelijke 
machtsverhoudingen die in de hele 
voedselvoorzieningsketen bestaan tussen 
de marktspelers die de primaire input 
verzorgen, de primaire producenten, 
verwerkende industrie en detailhandelaren 
en die het gevolg zijn van de verschillen in 
economische omvang, marktmacht en 
positie in de keten; onderstreept dat 
evenwichtige marktverhoudingen de 
werking van de voedselvoorzieningsketen 
zullen verbeteren en ten goede zullen 
komen aan de consumenten;

Or. en

Amendement 4
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten op nationaal 
niveau een door de bevoegde minister 
voorgezeten commissie van toezicht in te 
voeren die onderzoek doet naar de 
inkomens en het concurrentievermogen in 
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de voedselvoorzieningsketen, alsmede 
naar de markten en de specifieke 
problemen van de belangrijkste 
segmenten in deze keten; deze nationale 
commissies zouden met name tot taak 
hebben de producenten van betere 
informatie te voorzien en voorstellen uit te 
werken om het aantal organisaties dat de 
belangen van producenten 
vertegenwoordigt, te consolideren, zodat 
zij tot een betere organisatie en meer 
efficiëntie bij prijsonderhandelingen 
komen, alsmede de scholing van
landbouwers op het gebied van 
strategische planning te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 5
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. moedigt leveranciers, met name 
landbouwers, aan zich tot efficiëntere 
spelers in de voorzieningsketen te 
ontwikkelen door zichzelf via coöperaties 
te organiseren, zodat hun 
onderhandelingspositie sterker wordt; 
moedigt hen aan hogerop in de 
voorzieningsketen te investeren zodat zij 
van de toegevoegde waarde van hun 
producten profiteren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie in haar 
analyse van de problemen van de 
voedselvoorzieningsketen ook aandacht te 
besteden aan de invloed van nieuwe 
spelers die gespecialiseerd zijn in de 
moderne horecavormen, met name de 
sector grootkeukens; verzoekt de 
Commissie mee te delen welk percentage 
van de markt in de Europese Unie deze 
nieuwe spelers uitmaken en te 
onderzoeken in hoeverre zij zich anders 
gedragen op de markt dan de traditionele 
deelnemers; verzoekt de Commissie een 
verslag te publiceren en eventueel 
maatregelen voor te stellen om te 
waarborgen dat deze sector zich beter aan 
de Europese mededingingsregels en aan 
goede handels- en contractuele praktijken 
houdt;

Or. fr

Amendement 7
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de asymmetrische 
ontwikkeling die vastgesteld kan worden 
tussen het verloop van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen en de 
consumentenprijzen van voedingsmiddelen 
negatieve gevolgen heeft voor de 
voedselvoorzieningsketen, daar zij kan 
verhinderen dat de consumenten profiteren 
van lagere prijzen; benadrukt dat een 
grotere transparantie op elk niveau in de 
keten van cruciaal belang is om de 
mededinging te verbeteren en de keten 
beter bestand te maken tegen 

2. is van oordeel dat de asymmetrische 
ontwikkeling die vastgesteld kan worden 
tussen het verloop van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen en de 
consumentenprijzen van voedingsmiddelen 
het onweerlegbare bewijs vormt dat de 
marktmechanismen in de 
voedselvoorzieningsketen slecht 
functioneren, hetgeen enerzijds 
verhindert dat de consumenten profiteren 
van lagere prijzen, en anderzijds aantoont 
dat de landbouwers geen billijk inkomen 
genieten in verhouding tot de vaak zeer 
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prijsvolatiliteit; grote winst die verderop in de 
voedselvoorzieningsketen wordt gemaakt 
bij een verhoging van de prijzen voor 
basisproducten; benadrukt dat een grotere 
transparantie op elk niveau in de keten van 
cruciaal belang is om de mededinging te 
verbeteren en de keten beter bestand te 
maken tegen prijsvolatiliteit;

Or. fr

Amendement 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de asymmetrische 
ontwikkeling die vastgesteld kan worden 
tussen het verloop van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen en de 
consumentenprijzen van voedingsmiddelen 
negatieve gevolgen heeft voor de 
voedselvoorzieningsketen, daar zij kan
verhinderen dat de consumenten profiteren 
van lagere prijzen; benadrukt dat een 
grotere transparantie op elk niveau in de 
keten van cruciaal belang is om de 
mededinging te verbeteren en de keten 
beter bestand te maken tegen 
prijsvolatiliteit;

2. is van oordeel dat de asymmetrische 
ontwikkeling die vastgesteld kan worden 
tussen het verloop van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen en de 
consumentenprijzen van voedingsmiddelen 
wijst op ongelijke verhoudingen in de 
voorzieningsketen en negatieve gevolgen 
heeft die verhinderen dat de consumenten 
profiteren van lagere prijzen; benadrukt dat 
een grotere transparantie op elk niveau in 
de keten van cruciaal belang is om de 
mededinging te verbeteren en de keten 
beter bestand te maken tegen 
prijsvolatiliteit; benadrukt de noodzaak 
om de markttoegang voor producenten en 
kleine en middelgrote bedrijven 
gemakkelijker te maken;

Or. en

Amendement 9
George Lyon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de asymmetrische 
ontwikkeling die vastgesteld kan worden 
tussen het verloop van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen en de 
consumentenprijzen van voedingsmiddelen 
negatieve gevolgen heeft voor de 
voedselvoorzieningsketen, daar zij kan 
verhinderen dat de consumenten profiteren 
van lagere prijzen; benadrukt dat een 
grotere transparantie op elk niveau in de 
keten van cruciaal belang is om de 
mededinging te verbeteren en de keten 
beter bestand te maken tegen 
prijsvolatiliteit;

2. is van oordeel dat de asymmetrische 
ontwikkeling die vastgesteld kan worden 
tussen het verloop van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen en de 
consumentenprijzen van voedingsmiddelen 
negatieve gevolgen heeft voor de 
voedselvoorzieningsketen, bijvoorbeeld
doordat zij kan verhinderen dat de 
consumenten profiteren van lagere prijzen; 
benadrukt dat een grotere transparantie op 
elk niveau in de keten van cruciaal belang 
is om de mededinging te verbeteren en de 
keten beter bestand te maken tegen 
prijsvolatiliteit;

Or. en

Amendement 10
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie de EU-
interventiemechanismen krachtiger te 
maken ten einde de prijsvolatiliteit op de 
markt voor voedingsmiddelen te 
verminderen;

Or. fr

Amendement 11
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. stelt vast dat hogere 
consumentenprijzen voor voeding het 
inkomen van huishoudens onder druk 
zetten, met name van de meest kwetsbare 
huishoudens, die immers een groter 
percentage van hun inkomen aan voedsel 
besteden; erkent de belangrijke rol van 
concurrentie tussen de verschillende 
belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen bij het bieden 
van meer keuze en lagere prijzen aan alle 
consumenten, met name de meest
kwetsbare groepen, en onderstreept dat 
hervormingen van de 
voedselvoorzieningsketen de concurrentie 
niet mogen verstoren, maar evenmin 
nadelig voor consumenten mogen zijn;

Or. en

Amendement 12
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. onderstreept het belang van een 
herziening van het Europees GLB-
programma voor voedselhulp aan de 
allerarmsten, ten einde via de 
voedselvoorzieningsketen hulp te bieden 
aan de armste burgers in de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 13
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. stelt vast dat het tweede 
scorebord voor consumentenmarkten laat 
zien dat de consument tevreden is over de 
diensten van de detailhandel in de 
voedingsmiddelensector, maar minder 
tevreden over de vergelijkbaarheid van 
voedselprijzen; onderstreept de noodzaak 
om het niveau van de consumentenprijzen 
voor voedingsmiddelen in alle lidstaten in 
het oog te houden; verwelkomt de eerste 
uitgave van het Europees instrument voor 
de bewaking van de voedselprijzen die 
door de Commissie is gepubliceerd, 
evenals vergelijkbare initiatieven die door 
lidstaten zijn genomen; verzoekt om 
verdere ontwikkeling van dergelijke 
instrumenten ten einde de 
prijstransparantie voor de consument te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 14
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. neemt met voldoening kennis van 
de publicatie door de Commissie van de 
eerste uitgave van het Europees 
instrument voor de bewaking van de 
voedselprijzen; verzoekt de Commissie de 
controle op de prijsvorming verder uit te 
breiden door de kosten, de processen en 
de toegevoegde waarde te analyseren, 
volgens de regels van het 
mededingingsrecht en de bescherming 
van het handelsgeheim, via oprichting 
van een Europees waarnemingscentrum 
dat zich bezighoudt met de omvang, de 
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prijzen en de marges van alle onderdelen 
van de voedselvoorzieningsketen;

Or. fr

Amendement 15
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. verzoekt de lidstaten met het oog 
op betere prijsbeheersing binnen de 
voedselvoorzieningsketen de rol van de 
brancheorganisaties te vergroten, met 
name bij het vaststellen van 
prijsindicatoren, en vooral te zorgen voor 
betere integratie van de primaire 
producenten en het in de verwerkende 
sector actieve MKB in de overige 
onderdelen van de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. fr

Amendement 16
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de contractuele betrekkingen van een 
steviger basis te voorzien, zodat alle 
belanghebbenden optimaal kunnen 
profiteren van de interne markt en 
tegelijkertijd hun contractvrijheid 
behouden; verzoekt de Commissie 
vrijwillige standaardcontracten voor de 
voedingsmiddelenindustrie op te stellen;

3. roept de Commissie en de lidstaten op 
om de contractuele betrekkingen in de 
gehele voedselvoorzieningsketen van een
steviger basis te voorzien, zodat alle 
belanghebbenden optimaal kunnen 
profiteren van de interne markt en 
tegelijkertijd hun contractvrijheid 
behouden, door vrijwillige codes voor 
goede contractuele praktijken voor te 
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stellen en oneerlijke contractuele 
praktijken op te sporen en te verbieden;
onderstreept tevens dat de 
betalingstermijnen in de 
voedselvoorzieningsketen in het kader van 
de lopende herziening van Richtlijn 
2000/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de bestrijding van 
betalingsachterstand bij 
handelstransacties moeten worden 
ingekort; verzoekt de Commissie 
vrijwillige standaardcontracten voor de 
voedingsmiddelenindustrie op te stellen; 

Or. fr

Amendement 17
Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de contractuele betrekkingen van een 
steviger basis te voorzien, zodat alle 
belanghebbenden optimaal kunnen 
profiteren van de interne markt en 
tegelijkertijd hun contractvrijheid 
behouden; verzoekt de Commissie 
vrijwillige standaardcontracten voor de 
voedingsmiddelenindustrie op te stellen;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de contractuele betrekkingen van een 
steviger basis te voorzien, onder meer door 
te bepalen dat contracten op schrift 
gesteld moeten worden, zodat alle 
belanghebbenden optimaal kunnen 
profiteren van de interne markt en 
tegelijkertijd hun contractvrijheid 
behouden verzoekt de Commissie 
vrijwillige standaardcontracten voor de 
voedingsmiddelenindustrie op te stellen;

Or. de

Amendement 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. begroet het besluit van de Commissie 
om het takenpakket en lidmaatschap van de 
Groep op hoog niveau inzake het 
concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie uit te breiden; 
verzoekt de Commissie om ook 
consumentenorganisaties uit te nodigen tot 
deelname en stelt voor dat de verschillende 
secties van de groep de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken bevorderen 
en vrijwillige codes van goede 
handelspraktijken opstellen voor alle 
belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen;

4. begroet het besluit van de Commissie 
om het takenpakket en lidmaatschap van de 
Groep op hoog niveau inzake het 
concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie uit te breiden; 
verzoekt de Commissie om ook 
consumentenorganisaties uit te nodigen tot 
deelname en stelt voor dat de verschillende 
secties van de groep de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken in de gehele 
Europese Unie bevorderen;  verzoekt de 
Commissie en de lidstaten op dit terrein 
Europese vrijwillige codes van goede 
handelspraktijken op te stellen voor alle 
belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 19
George Lyon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. begroet het besluit van de Commissie 
om het takenpakket en lidmaatschap van de 
Groep op hoog niveau inzake het 
concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie uit te breiden; 
verzoekt de Commissie om ook
consumentenorganisaties uit te nodigen tot 
deelname en stelt voor dat de verschillende 
secties van de groep de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken bevorderen 
en vrijwillige codes van goede 
handelspraktijken opstellen voor alle 
belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen;

4. begroet het besluit van de Commissie 
om het takenpakket en lidmaatschap van de 
Groep op hoog niveau inzake het 
concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie uit te breiden; 
verzoekt de Commissie om alle 
belanghebbenden, met inbegrip van
consumentenorganisaties, uit te nodigen tot 
deelname en stelt voor dat de verschillende 
secties van de groep de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken bevorderen 
en vrijwillige codes van goede 
handelspraktijken opstellen voor alle 
belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen;
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Or. en

Amendement 20
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. begroet het besluit van de Commissie 
om het takenpakket en lidmaatschap van de 
Groep op hoog niveau inzake het 
concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie uit te breiden; 
verzoekt de Commissie om ook 
consumentenorganisaties uit te nodigen tot 
deelname en stelt voor dat de verschillende 
secties van de groep de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken bevorderen 
en vrijwillige codes van goede 
handelspraktijken opstellen voor alle 
belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen;

4. begroet het besluit van de Commissie 
om het takenpakket en lidmaatschap van de 
Groep op hoog niveau inzake het 
concurrentievermogen van de 
voedingsmiddelenindustrie uit te breiden; 
verzoekt de Commissie om ook 
consumentenorganisaties uit te nodigen tot 
deelname en stelt voor dat de verschillende 
secties van de groep de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken in de gehele 
Europese Unie bevorderen en vrijwillige 
codes van goede handelspraktijken 
opstellen voor alle belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. fr

Amendement 21
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om in de Groep op hoog 
niveau inzake het concurrentievermogen 
van de voedingsmiddelenindustrie een 
vrijwillige Europese code voor goede 
handelspraktijken ten behoeve van de 
voedselvoorzieningsketen te ontwikkelen; 

Or. fr
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Amendement 22
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat een Europese 
vrijwillige code voor goede 
handelspraktijken ook een vrijwillig 
garantielabel zou kunnen omvatten dat de 
consument garandeert dat producten 
volgens deze goede praktijken op de markt 
zijn gekocht; is van oordeel dat vrijwillige 
toetreding tot deze Europese code door de 
verschillende delen van de 
voedselvoorzieningsketen die volgen op de 
basisproductie de belanghebbenden in de 
keten in staat zou stellen hun contracten 
en de producten die zij verwerken, 
distribueren of via deze contracten op de 
markt brengen via een vrijwillig 
garantielabel te certificeren, ten einde de 
consument meer transparantie te bieden 
wat betreft het gebruik van goede 
handelspraktijken in de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept dat dit label zou 
garanderen dat de contracten en de via 
deze contracten gekochte producten 
verenigbaar zijn met een duurzame 
voedselvoorzieningsketen en met name 
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met een billijk inkomen voor de 
landbouwers; belanghebbenden die een 
product kopen dat dit Europese vrijwillige 
garantielabel niet heeft, kunnen dit label 
vervolgens niet toekennen aan producten 
die zij hebben verwerkt, verpakt, 
gedistribueerd of in de handel gebracht;

Or. fr

Amendement 24
George Lyon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de instelling in alle lidstaten 
van ombudsmannen die bemiddelen in 
geschillen tussen detailhandelaren en 
leveranciers, klachten onderzoeken en 
aanbevelingen doen over de wijze waarop 
de naleving van de wetgeving en 
vrijwillige codes verbeterd kan worden;

5. pleit voor de instelling in alle lidstaten 
van ombudsmannen die bemiddelen in 
geschillen tussen alle economische 
belanghebbenden, klachten onderzoeken 
en aanbevelingen doen over de wijze 
waarop de naleving van de wetgeving en 
vrijwillige codes verbeterd kan worden; 
roept deze nationale ombudsmannen op 
beste praktijken uit te wisselen en hun 
maatregelen te coördineren;

Or. en

Amendement 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de instelling in alle lidstaten 
van ombudsmannen die bemiddelen in 
geschillen tussen detailhandelaren en 
leveranciers, klachten onderzoeken en 
aanbevelingen doen over de wijze waarop 

5. pleit voor de instelling in alle lidstaten 
van ombudsmannen die bemiddelen in 
geschillen tussen alle verschillende 
belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen, klachten 
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de naleving van de wetgeving en 
vrijwillige codes verbeterd kan worden;

onderzoeken en aanbevelingen doen over 
de wijze waarop de naleving van de 
wetgeving en vrijwillige codes verbeterd 
kan worden;

Or. fr

Amendement 26
George Lyon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beklemtoont dat een beter besef van de 
contractuele rechten en een krachtiger 
optreden tegen oneerlijke contractuele 
praktijken ertoe zal bijdragen dergelijke 
praktijken te voorkomen; wenst dat een 
voorlichtingscampagne op touw wordt 
gezet om alle belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen, en met name de 
boeren, te wijzen op hun rechten en de 
meest gangbare oneerlijke 
handelspraktijken aan de kaak te stellen.

6. verzoekt de Commissie een beoordeling 
uit te voeren van en waar nodig 
maatregelen te nemen tegen oneerlijke 
contractuele en handelspraktijken, 
waaronder late betalingen, eenzijdige 
wijziging van contractvoorwaarden, 
exclusiviteitsbedingen, betalingen vooraf 
om aan onderhandelingen te mogen 
deelnemen, verticale prijsbinding, 
koppelverkoop en bundeling, 
gezamenlijke inkoopovereenkomsten en 
tarieven voor het opnemen van artikelen 
in of verwijderen ervan uit het 
assortiment; beklemtoont dat een beter 
besef van de contractuele rechten ertoe zal 
bijdragen dergelijke praktijken te 
voorkomen; wenst dat een 
voorlichtingscampagne op touw wordt 
gezet om alle belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen, en met name de 
boeren, te wijzen op hun rechten; 

Or. en

Amendement 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. beklemtoont dat een beter besef van de 
contractuele rechten en een krachtiger 
optreden tegen oneerlijke contractuele 
praktijken ertoe zal bijdragen dergelijke
praktijken te voorkomen; wenst dat een 
voorlichtingscampagne op touw wordt 
gezet om alle belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen, en met name de 
boeren, te wijzen op hun rechten en de 
meest gangbare oneerlijke 
handelspraktijken aan de kaak te stellen;

6. beklemtoont dat een beter besef van de 
contractuele rechten en een krachtiger 
optreden tegen oneerlijke contractuele en 
handelspraktijken en misbruik van 
machtsposities ertoe zal bijdragen 
dergelijke praktijken te voorkomen; wenst 
dat een voorlichtingscampagne op touw 
wordt gezet om alle belanghebbenden in de 
voedselvoorzieningsketen, en met name de 
boeren, te wijzen op hun rechten en de 
meest gangbare oneerlijke 
handelspraktijken aan de kaak te stellen;

Or. fr

Amendement 28
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten oneerlijke handelspraktijken, die 
de werking van de interne markt 
ondermijnen, op te sporen en te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 29
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. acht het van essentieel belang voor 
de consumenten dat zij toegang hebben 
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tot duidelijke informatie op het etiket, 
waarmee de herkomst van het product 
kan worden vastgesteld en lokale en 
traditionele producten kunnen worden 
herkend, en onderstreept dat dergelijke 
etiketteringsregels het vrije verkeer van 
goederen op de interne markt niet mogen 
belemmeren;

Or. en

Amendement 30
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. erkent de rol die eigen merken 
van detailhandelaren vervullen bij het 
vergroten van de concurrentie en het 
bieden van meer keuze en lagere prijzen 
aan de consument;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling uit te voeren – eventueel 
gepaard met een wetgevingsvoorstel – van 
de voordelen van een betere juridische 
onderbouwing van particuliere 
kwaliteitslabels en eigen merken van 
distributeurs, om wildgroei hiervan te 
voorkomen en de criteria te 
vereenvoudigen, zodat de producent 
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betere toegang krijgt tot de markt en de 
consument meer transparantie wordt 
geboden;

Or. fr

Amendement 32
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling uit te voeren naar de 
voordelen van een betere juridische 
onderbouwing van particuliere 
kwaliteitslabels en merken van 
distributeurs, om wildgroei hiervan te 
voorkomen en de consument meer 
transparantie te bieden;

Or. en

Amendement 33
Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. verzoekt de lidstaten hun 
nationale mededingingsautoriteiten meer 
manoeuvreerruimte te geven door 
eenvoudige mechanismen in te voeren 
voor het verzamelen van bewijs voor 
concurrentievervalsing door middel van 
oneerlijke contractuele praktijken;

Or. de
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Amendement 34
George Lyon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. verzoekt de Commissie een 
sectoraal onderzoek op te starten naar 
concurrentie in de 
voedselvoorzieningsketen; verzoekt de 
Commissie eventuele 
concurrentievervalsende praktijken die 
tijdens dit onderzoek worden opgespoord, 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 35
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 nonies. verzoekt de Commissie de 
bestaande GLB-instrumenten voor het 
beheer van de markt aan te vullen met 
instrumenten die de effecten van een 
crisis efficiënter helpen opvangen, met 
name een algemene clausule inzake 
noodmaatregelen waarmee de Europese 
Unie in geval van een ernstige crisis op 
alle markten voor landbouwproducten 
met spoed kan ingrijpen;

Or. fr
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Amendement 36
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 decies. verzoekt de Commissie ten 
behoeve van de overheidsafnemers in de 
voedselvoorzieningsketen de 
maatschappelijke en milieucriteria te 
verduidelijken die zijn opgenomen in 
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten1, en deze aan te 
vullen met criteria ter bevordering van 
innovatie met het oog op stimulering van:
a) eerlijke handel ten opzichte van 
producenten en lokale producten, b) een 
duurzame Europese landbouw, c) de 
keuze voor het meest voordelige 
economische aanbod, en niet het 
goedkoopste, d) innoverende 
investeringen in Europese 
landbouwbedrijven; verzoekt de 
Commissie deze voorstellen op te nemen 
in haar komende interpretatieve 
mededeling over het rechtskader dat tot 
doel heeft aanbestedende diensten te 
helpen beter rekening te houden met het 
streven naar bevordering van innovatie, 
duurzame ontwikkeling en bestrijding van 
maatschappelijke uitsluiting;

_____________
1 PB L 134 van 30.4.2004,blz. 114.

Or. fr
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Amendement 37
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 undecies. verzoekt de Commissie haar 
inspanningen ter bestrijding van 
discriminatie van de Europese kleine en 
middelgrote bedrijven in de 
voedingsmiddelensector op de 
internationale markten op te voeren;
verzoekt de Commissie met name een 
maatregel voor te stellen op basis waarvan 
de aanbestedende diensten van de 
Europese Unie voorrang kunnen verlenen 
aan het Europese MKB in de 
voedselvoorzieningsketen wanneer het om 
de gunning van overheidsopdrachten 
gaat, naar het voorbeeld van de regels die 
door sommige partijen bij het WTO-
akkoord over overheidsopdrachten (GPA) 
reeds worden toegepast; 

Or. fr


