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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa nierówny układ sił w łańcuchu 
dostaw żywności pomiędzy producentami, 
przetwórcami i detalistami spowodowany 
różnicami w wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa, sile rynkowej i pozycji 
w łańcuchu; podkreśla, że zrównoważone 
stosunki handlowe poprawią 
funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności 
i przyniosą korzyści konsumentom;

1. wyraża ubolewanie z powodu 
nierównego układu sił w łańcuchu dostaw 
żywności pomiędzy słabym stanowiskiem 
negocjacyjnym producentów a silnym 
stanowiskiem negocjacyjnym 
handlowców, hurtowników, zakładów 
żywienia zbiorowego, przetwórców, 
detalistów i sieci supermarketów 
spowodowany m.in. brakiem skuteczności 
i skoordynowanej organizacji 
producentów oraz różnicami w wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa, sile rynkowej
i pozycji w łańcuchu; podkreśla, że 
zrównoważone stosunki handlowe 
poprawią funkcjonowanie łańcucha dostaw 
żywności i przyniosą korzyści zarówno
konsumentom jak i producentom;

Or. fr

Poprawka 2
George Lyon

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa nierówny układ sił w łańcuchu 
dostaw żywności pomiędzy producentami, 
przetwórcami i detalistami spowodowany 
różnicami w wielkości ekonomicznej
gospodarstwa, sile rynkowej i pozycji
w łańcuchu; podkreśla, że zrównoważone 
stosunki handlowe poprawią 
funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności 
i przyniosą korzyści konsumentom;

1. zauważa znaczną nierównowagę pod 
kątem siły przetargowej pomiędzy 
producentami, przetwórcami i detalistami 
w łańcuchu dostaw żywności
spowodowanych licznymi czynnikami, 
m.in. wielkością ekonomiczną 
gospodarstwa, siłą rynkową i pozycją
w łańcuchu; podkreśla, że zrównoważone 
stosunki handlowe poprawią 
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funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności 
i przyniosą korzyści wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym konsumentom;

Or. en

Poprawka 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa nierówny układ sił w łańcuchu 
dostaw żywności pomiędzy producentami, 
przetwórcami i detalistami spowodowany 
różnicami w wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa, sile rynkowej i pozycji w 
łańcuchu; podkreśla, że zrównoważone 
stosunki handlowe poprawią 
funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności 
i przyniosą korzyści konsumentom;

1. zauważa nierówny układ sił w całym
łańcuchu dostaw żywności pomiędzy 
podstawowymi podmiotami rynku 
nakładów produkcyjnych, producentami 
surowców, przetwórcami i detalistami 
spowodowany różnicami w wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa, sile rynkowej 
i pozycji w łańcuchu; podkreśla, że 
zrównoważone stosunki handlowe 
poprawią funkcjonowanie łańcucha dostaw 
żywności i przyniosą korzyści 
konsumentom;

Or. en

Poprawka 4
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do państw członkowskich 
o powołanie na szczeblu krajowym 
komitetu monitorującego, któremu 
przewodniczyć będzie właściwy minister 
i którego celem będzie zbadanie zarówno 
dochodów i konkurencyjności w łańcuchu 
dostaw żywności jak i rynków i ograniczeń 
właściwych dla każdego z głównych 
sektorów łańcucha; ostatecznym celem 
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tych komitetów krajowych będzie lepsze 
informowanie producentów oraz 
opracowanie wniosków w sprawie 
wzmocnienia kilku organizacji 
reprezentujących interesy producentów, 
by usprawnić ich organizację i poprawić 
ich skuteczność w negocjacjach 
handlowych, a także by wspierać 
szkolenia dla rolników w zakresie 
planowania strategicznego;

Or. fr

Poprawka 5
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zachęca dostawców, a w szczególności 
rolników, do zwiększenia ich skuteczności 
jako podmiotów w łańcuchu dostaw 
żywności poprzez organizowanie się 
w spółdzielnie, tak aby zwiększyć ich siłę 
przetargową; zachęca ich do 
inwestowania na wcześniejszym etapie 
łańcucha dostaw, tak aby mogli oni 
czerpać korzyści z wartości dodanej ich 
produktów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję do uwzględnienia, 
w swojej analizie problemów dotyczących 
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łańcucha dostaw żywności, wpływu 
nowych podmiotów w łańcuchu 
wyspecjalizowanych w nowoczesnych 
formach gastronomii, a zwłaszcza w 
branży żywienia zbiorowego; zwraca się 
do Komisji o określenie udziałów w rynku 
nowych podmiotów w całej Unii 
Europejskiej i zbadanie różnic 
w zachowaniach na rynkach pomiędzy 
tymi podmiotami a tradycyjnymi 
podmiotami w łańcuchu; zwraca się do 
Komisji o opublikowanie sprawozdania 
i, w razie potrzeby, zaproponowanie 
środków sprzyjających większemu 
dostosowaniu się tego sektora 
do europejskich przepisów w dziedzinie 
konkurencji oraz do dobrych praktyk 
handlowych i umownych;

Or. fr

Poprawka 7
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że asymetryczna reakcja 
zaobserwowana pomiędzy zmianami cen 
towarów a zmianami konsumpcyjnych cen 
żywności ma negatywne skutki dla
łańcucha dostaw żywności, jako że może to 
uniemożliwić konsumentom korzystanie z 
niższych cen; podkreśla, że zwiększona 
przejrzystość łańcucha dostaw żywności 
jest potrzebna do zwiększenia konkurencji 
i poprawy odporności na zmienność cen;

2. uważa, że asymetryczna reakcja 
zaobserwowana pomiędzy zmianami cen 
towarów a zmianami konsumpcyjnych cen 
żywności jest bezsprzecznym dowodem 
świadczącym o ewidentnym 
nieprawidłowym działaniu mechanizmów 
rynkowych w łańcuchu dostaw żywności, 
co z jednej strony uniemożliwia
konsumentom korzystanie z niższych cen, 
a z drugiej strony pokazuje, że rolnicy nie 
uzyskują godziwych dochodów 
w porównaniu z niejednokrotnie dużymi 
zyskami, jakie osiągają podmioty na 
wcześniejszym etapie łańcucha dostaw 
przy wzroście cen produktów 
podstawowych; podkreśla, że zwiększona 
przejrzystość łańcucha dostaw żywności 
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jest potrzebna do zwiększenia konkurencji 
i poprawy odporności na zmienność cen;

Or. fr

Poprawka 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że asymetryczna reakcja 
zaobserwowana pomiędzy zmianami cen 
towarów a zmianami konsumpcyjnych cen 
żywności ma negatywne skutki dla 
łańcucha dostaw żywności, jako że może
to uniemożliwić konsumentom korzystanie 
z niższych cen; podkreśla, że zwiększona 
przejrzystość łańcucha dostaw żywności 
jest potrzebna do zwiększenia konkurencji 
i poprawy odporności na zmienność cen;

2. uważa, że asymetryczna reakcja 
zaobserwowana pomiędzy zmianami cen 
towarów a zmianami konsumpcyjnych cen 
żywności jest oznaką nierównowagi 
w łańcuchu dostaw żywności i ma 
negatywne skutki, co uniemożliwia
konsumentom korzystanie z niższych cen; 
podkreśla, że zwiększona przejrzystość 
łańcucha dostaw żywności jest potrzebna 
do zwiększenia konkurencji i poprawy 
odporności na zmienność cen; podkreśla 
konieczność ułatwienia producentom 
i MŚP szerszego dostępu do rynków;

Or. en

Poprawka 9
George Lyon

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że asymetryczna reakcja 
zaobserwowana pomiędzy zmianami cen 
towarów a zmianami konsumpcyjnych cen 
żywności ma negatywne skutki dla 
łańcucha dostaw żywności, jako że może to 
uniemożliwić konsumentom korzystanie z 
niższych cen; podkreśla, że zwiększona 

2. uważa, że asymetryczna reakcja 
zaobserwowana pomiędzy zmianami cen 
towarów a zmianami konsumpcyjnych cen 
żywności ma negatywne skutki dla 
łańcucha dostaw żywności, np. może to 
uniemożliwić konsumentom korzystanie 
z niższych cen; podkreśla, że zwiększona 
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przejrzystość łańcucha dostaw żywności 
jest potrzebna do zwiększenia konkurencji 
i poprawy odporności na zmienność cen;

przejrzystość łańcucha dostaw żywności 
jest potrzebna do zwiększenia konkurencji 
i poprawy odporności na zmienność cen;

Or. en

Poprawka 10
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
wspólnotowych narzędzi interwencji, aby 
zmniejszyć zmienność cen na rynku rolno-
spożywczym;

Or. fr

Poprawka 11
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę, że wzrost cen 
detalicznych żywności jest ciężarem dla 
dochodów gospodarstw domowych, 
w szczególności najbardziej 
potrzebujących gospodarstw domowych, 
które wydają znaczną część swoich 
dochodów na zakup żywności; dostrzega 
ważną rolę, jaką odgrywa konkurencja 
między poszczególnymi podmiotami 
w łańcuchu dostaw żywności, dając 
wszystkim konsumentom –
a w szczególności tym najbardziej 
potrzebującym – możliwość wybrania 
niższej ceny i czerpania z tego korzyści, 
a także podkreśla, że wszelkie reformy 
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w łańcuchu dostaw żywności nie powinny 
ani szkodzić konkurencji ani przynosić 
szkody konsumentom;

Or. en

Poprawka 12
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla znaczenie zmiany 
europejskiego programu pomocy 
żywnościowej w ramach WPR na rzecz 
osób najbardziej potrzebujących, aby 
wspierać łańcuch dostaw żywności dla 
najuboższych obywateli Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 13
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. zwraca uwagę, że druga tablica 
wyników dla rynków konsumenckich 
ukazuje zadowolenie konsumentów 
z usług oferowanych przez detalicznych 
sprzedawców żywności, lecz wskazuje na 
niezadowolenie w zakresie 
porównywalności cen żywności; podkreśla 
konieczność śledzenia poziomów 
konsumpcyjnych cen produktów 
spożywczych w państwach członkowskich; 
z zadowoleniem przyjmuje pierwszą edycję 
opublikowanego przez Komisję 
europejskiego systemu monitorowania cen 
żywności, jak również podobne inicjatywy 
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podejmowane przez państwa 
członkowskie; wzywa do dalszego rozwoju 
takich narzędzi, tak aby zapewnić 
konsumentom większą przejrzystość cen;

Or. en

Poprawka 14
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. z zadowoleniem zwraca uwagę na 
opublikowanie przez Komisję pierwszej 
edycji europejskiego narzędzia 
monitorowania cen żywności; zwraca się 
do Komisji o dalsze rozwijanie kontroli 
kształtowania cen poprzez analizę 
kosztów, procesów i wartości dodanej 
zgodnie z prawem konkurencji i ochroną 
tajemnicy handlowej oraz poprzez 
utworzenie europejskiego obserwatorium 
monitorowania wielkości, cen i marż 
zysku we wszystkich sektorach łańcucha 
dostaw żywności;

Or. fr

Poprawka 15
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. zwraca się do państw członkowskich, 
mając na celu osiągnięcie większej 
kontroli cen w łańcuchu dostaw żywności, 
o wzmocnienie roli organizacji 
międzybranżowych, a zwłaszcza 
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o opracowanie wskaźników cen, a także 
w szczególności o szybsze włączanie 
producentów surowców i MŚP w sektorze 
przetwórstwa do innych sektorów 
łańcucha dostaw żywności;

Or. fr

Poprawka 16
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania silniejszej podstawy warunkom 
umownym, tak aby wszystkie podmioty 
mogły czerpać pełne korzyści z jednolitego 
rynku, zachowując jednocześnie swobodę 
zawierania umów; wzywa Komisję 
do przygotowania dobrowolnych 
standardowych umów dla sektora rolno-
spożywczego;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania silniejszej podstawy warunkom 
umownym w całym łańcuchu dostaw 
żywności, tak aby wszystkie podmioty 
mogły czerpać pełne korzyści z jednolitego 
rynku, zachowując jednocześnie swobodę 
zawierania umów, poprzez ustanowienie 
dobrowolnych zasad dobrych praktyk 
umownych oraz zidentyfikowanie 
nieuczciwych praktyk umownych 
i zakazanie ich stosowania;  
podkreśla, że duże znaczenie ma również  
skrócenie terminów płatności w łańcuchu 
dostaw żywności w kontekście trwającej 
weryfikacji dyrektywy 2000/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach w transakcjach 
handlowych;
wzywa Komisję do przygotowania 

dobrowolnych standardowych umów dla 
sektora rolno-spożywczego; 

Or. fr
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Poprawka 17
Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania silniejszej podstawy warunkom 
umownym, tak aby wszystkie podmioty 
mogły czerpać pełne korzyści z jednolitego 
rynku, zachowując jednocześnie swobodę 
zawierania umów; wzywa Komisję 
do przygotowania dobrowolnych 
standardowych umów dla sektora rolno-
spożywczego;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania silniejszej podstawy warunkom 
umownym, m.in. poprzez nałożenie 
obowiązku zawierania umów w formie 
pisemnej, tak aby wszystkie podmioty 
mogły czerpać pełne korzyści z jednolitego 
rynku, zachowując jednocześnie swobodę 
zawierania umów; wzywa Komisję 
do przygotowania dobrowolnych 
standardowych umów dla sektora rolno-
spożywczego;

Or. de

Poprawka 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o rozszerzeniu kompetencji 
i składu Grupy Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego; wzywa Komisję, by 
zachęcała stowarzyszenia konsumenckie 
do udziału w tym forum oraz zwraca się 
do rozmaitych platform w ramach tego 
forum o propagowanie wymiany 
informacji i najlepszych praktyk i
opracowanie dobrowolnych zasad dobrych 
praktyk handlowych dla wszystkich 
podmiotów w łańcuchu dostaw żywności;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o rozszerzeniu kompetencji 
i składu Grupy Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego; wzywa Komisję, by 
zachęcała stowarzyszenia konsumenckie 
do udziału w tym forum oraz zwraca się 
do rozmaitych platform w ramach tego 
forum o propagowanie wymiany 
informacji i najlepszych praktyk w całej 
Unii Europejskiej; zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich w tym kontekście
o opracowanie europejskich dobrowolnych 
zasad dobrych praktyk handlowych dla 
wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw 
żywności;
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Or. en

Poprawka 19
George Lyon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o rozszerzeniu kompetencji 
i składu Grupy Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego; wzywa Komisję, by 
zachęcała stowarzyszenia konsumenckie 
do udziału w tym forum oraz zwraca się do 
rozmaitych platform w ramach tego forum 
o propagowanie wymiany informacji i 
najlepszych praktyk i opracowanie 
dobrowolnych zasad dobrych praktyk 
handlowych dla wszystkich podmiotów w 
łańcuchu dostaw żywności;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o rozszerzeniu kompetencji 
i składu Grupy Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego; wzywa Komisję, by 
zachęcała wszystkie zainteresowane 
strony, w tym stowarzyszenia 
konsumenckie, do udziału w tym forum 
oraz zwraca się do rozmaitych platform w 
ramach tego forum o propagowanie 
wymiany informacji i najlepszych praktyk i 
opracowanie dobrowolnych zasad dobrych 
praktyk handlowych dla wszystkich 
podmiotów w łańcuchu dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 20
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o rozszerzeniu kompetencji i 
składu Grupy Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego; wzywa Komisję, by 
zachęcała stowarzyszenia konsumenckie 
do udziału w tym forum oraz zwraca się do 
rozmaitych platform w ramach tego forum 
o propagowanie wymiany informacji i 
najlepszych praktyk i opracowanie 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o rozszerzeniu kompetencji i 
składu Grupy Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego; wzywa Komisję, by 
zachęcała stowarzyszenia konsumenckie 
do udziału w tym forum oraz zwraca się do 
rozmaitych platform w ramach tego forum 
o propagowanie w całej Unii Europejskiej 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
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dobrowolnych zasad dobrych praktyk 
handlowych dla wszystkich podmiotów w 
łańcuchu dostaw żywności;

i opracowanie dobrowolnych zasad 
dobrych praktyk handlowych dla 
wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw 
żywności;

Or. fr

Poprawka 21
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do państw członkowskich 
i Komisji o opracowanie w ramach Grupy 
Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności 
Europejskiego Przemysłu Rolno-
Spożywczego europejskich, jednolitych, 
dobrowolnych zasad dobrych praktyk 
handlowych w łańcuchu dostaw żywności;

Or. fr

Poprawka 22
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że europejskie dobrowolne 
zasady dobrych praktyk handlowych 
mogłyby obejmować znak gwarancji, 
z przeznaczeniem dla konsumentów, w 
przypadku produktów dostarczanych na 
rynki zgodnie z dobrymi praktykami; 
dobrowolne przestrzeganie europejskich 
zasad przez różne podmioty w łańcuchu 
na późniejszych etapach produkcji 
podstawowej mogłoby umożliwić 
podmiotom w łańcuchu dostaw 
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poświadczenie ich umów i produktów, 
które przetwarzają, rozprowadzają lub 
wprowadzają na rynek na podstawie tych 
umów, za pomocą znaku gwarancji w celu 
zapewnienia konsumentom większej 
przejrzystości w zakresie dobrych praktyk 
handlowych w łańcuchu dostaw;

Or. fr

Poprawka 23
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że znak ten potwierdziłby 
zgodność umów i produktów nabywanych 
w ramach tych umów z trwałością 
łańcucha dostaw żywności, a zwłaszcza 
ze sprawiedliwym dochodem uzyskanym 
przez rolnika; podmiot nabywający 
produkt nieposiadający jednolitego 
europejskiego znaku gwarancji lokalnego 
producenta nie byłby w stanie nadać 
go następnie określonemu produktowi 
przetwarzanemu, pakowanemu, 
rozprowadzanemu lub wprowadzanemu 
do obrotu;

Or. fr

Poprawka 24
George Lyon

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do powołania rzeczników praw 
obywatelskich we wszystkich państwach 

5. zachęca do powołania rzeczników praw 
obywatelskich we wszystkich państwach 
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członkowskich, którzy rozstrzygaliby 
spory między detalistami a dostawcami, 
rozpatrywali skargi i przedstawiali 
zalecenia na temat ściślejszego 
przestrzegania przepisów ustawodawstwa 
i dobrowolnych zasad;

członkowskich, którzy rozstrzygaliby 
spory między wszystkimi podmiotami 
gospodarczymi, rozpatrywali skargi 
i przedstawiali zalecenia na temat 
ściślejszego przestrzegania przepisów 
ustawodawstwa i dobrowolnych zasad; 
zachęca krajowych rzeczników praw 
obywatelskich do wymiany najlepszych 
praktyk i do koordynacji działań;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do powołania rzeczników praw 
obywatelskich we wszystkich państwach 
członkowskich, którzy rozstrzygaliby 
spory między detalistami a dostawcami, 
rozpatrywali skargi i przedstawiali 
zalecenia na temat ściślejszego 
przestrzegania przepisów ustawodawstwa 
i dobrowolnych zasad;

5. zachęca do powołania rzeczników praw 
obywatelskich we wszystkich państwach 
członkowskich, którzy rozstrzygaliby 
spory między różnymi podmiotami 
w łańcuchu dostaw żywności, rozpatrywali 
skargi i przedstawiali zalecenia na temat 
ściślejszego przestrzegania przepisów 
ustawodawstwa i dobrowolnych zasad;

Or. fr

Poprawka 26
George Lyon

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że szerzenie wiedzy na temat 
praw wynikających z umów oraz 
skuteczniejsze działania mające na celu 
przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 
umownym przyczynią się do zapobiegania 

6. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny nieuczciwych praktyk handlowych 
i umownych, w tym opóźnień 
w płatnościach, jednostronnych zmian 
w warunkach umowy, klauzul 
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takim praktykom; zwraca się 
o przeprowadzenie kampanii informującej 
wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw 
żywności, a w szczególności rolników, o 
ich prawach i najbardziej powszechnych 
nieuczciwych praktykach handlowych;

o wyłączności, płatności dokonywanych 
z góry jako opłaty za rozpoczęcie 
negocjacji, narzucania cen odsprzedaży, 
sprzedaży wiązanej i pakietowej, 
porozumień o wspólnych zakupach, opłat 
za włączenie do oferty lub wyłączenie 
z niej, oraz w razie konieczności 
do podjęcia działań przeciwko takim 
praktykom; podkreśla, że szerzenie wiedzy 
na temat praw wynikających z umów 
przyczyni się do zapobiegania tym
praktykom; zwraca się o przeprowadzenie 
kampanii informującej wszystkie podmioty 
w łańcuchu dostaw żywności, a w 
szczególności rolników, o ich prawach; 

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że szerzenie wiedzy na temat 
praw wynikających z umów oraz 
skuteczniejsze działania mające na celu 
przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 
umownym przyczynią się do zapobiegania 
takim praktykom; zwraca się 
o przeprowadzenie kampanii informującej 
wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw 
żywności, a w szczególności rolników, o 
ich prawach i najbardziej powszechnych 
nieuczciwych praktykach handlowych;

6. podkreśla, że szerzenie wiedzy na temat 
praw wynikających z umów oraz 
skuteczniejsze działania mające na celu 
przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 
umownym i handlowym oraz nadużyciom 
dominującej pozycji na rynku przyczynią 
się do zapobiegania takim praktykom; 
zwraca się o przeprowadzenie kampanii 
informującej wszystkie podmioty w 
łańcuchu dostaw żywności, a w 
szczególności rolników, o ich prawach i 
najbardziej powszechnych nieuczciwych 
praktykach handlowych.

Or. fr
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Poprawka 28
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
i zwalczania nieuczciwych praktyk 
handlowych, które szkodzą 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 29
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że konsumenci muszą mieć 
dostęp do informacji umieszczonych 
na etykiecie umożliwiających ustalenie 
pochodzenia produktu oraz rozpoznanie 
lokalnych i tradycyjnych produktów, 
a także podkreśla, że takie systemy 
oznaczania nie powinny utrudniać 
swobodnego przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 30
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. jest świadomy, jakie znaczenie mają 
własne znaki handlowe sprzedawców 
detalicznych dla zwiększenia konkurencji 
oraz umożliwienia konsumentom 
czerpania korzyści z większego wyboru i 
niższych cen;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny wpływu –  wspartej w razie potrzeby 
wnioskiem legislacyjnym –  korzyści, jakie 
dają lepsze ramy prawne w zakresie 
własnych znaków jakości i znaków 
handlowych sprzedawców detalicznych, 
tak aby ograniczyć ich liczbę oraz 
uprościć kryteria, a także w celu 
zwiększenia dostępu producentów 
do rynków i zapewnienia konsumentom 
przejrzystości;

Or. fr

Poprawka 32
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny skutków korzyści, jakie przynoszą 
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lepsze ramy prawne w zakresie własnych 
znaków jakości i znaków handlowych 
sprzedawców detalicznych, aby ograniczyć 
ich liczbę i zapewnić konsumentom 
większą przejrzystość;

Or. en

Poprawka 33
Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. zachęca państwa członkowskie, 
by poszerzyły zakres działań krajowych 
organów ochrony konkurencji, 
wprowadzając proste mechanizmy w celu 
zebrania dowodów na istnienie zakłóceń
konkurencji spowodowanych 
nieuczciwymi praktykami umownymi;

Or. de

Poprawka 34
George Lyon

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. wzywa Komisję do rozpoczęcia 
badania sektorowego dotyczącego 
konkurencji w łańcuchu dostaw żywności; 
zwraca się do Komisji o podjęcie środków 
przeciwko wszelkim praktykom 
antykonkurencyjnym wykazanym w tym 
badaniu;

Or. en
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Poprawka 35
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. wzywa Komisję do uzupełnienia 
istniejących w ramach WPR narzędzi 
zarządzania rynkiem narzędziami, które 
umożliwiają skuteczniejsze 
przeciwdziałanie skutkom kryzysu, 
w szczególności ogólną klauzulą 
dotyczącą środków nadzwyczajnych, która 
w razie poważnego kryzysu daje Unii 
Europejskiej możliwość szybkiego 
interweniowania na rynkach rożnych 
produktów rolnych;

Or. fr

Poprawka 36
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
nabywcom publicznym w łańcuchu 
dostaw żywności stosowania kryteriów 
w zakresie ochrony środowiska i norm 
społecznych określonych w dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi1 oraz do 
uzupełnienia ich kryteriami sprzyjającymi 
innowacjom, w szczególności aby 
zachęcać do: a) uczciwego handlu 
względem producentów i produktów 
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lokalnych; b) stałego rozwoju rolnictwa 
europejskiego; c) wybierania ofert 
najkorzystniejszych pod względem 
ekonomicznych zamiast najtańszych ofert; 
d) powrotu do inwestycji o charakterze 
innowacyjnym w gospodarstwach 
europejskich; zachęca Komisję do 
włączenia tych propozycji 
do zapowiedzianego komunikatu 
wyjaśniającego w sprawie ram prawnych 
w zakresie pomocy instytucjom 
zamawiającym w pełniejszym 
uwzględnianiu celów promowania 
innowacji, trwałego rozwoju i walki 
z wykluczeniem społecznym;

_____________
1Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

Or. fr

Poprawka 37
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. wzywa Komisję do zwiększenia 
wysiłków na rzecz zapobiegania 
dyskryminacji w stosunku do europejskich 
MŚP sektora rolno-spożywczego na 
rynkach międzynarodowych; 
w szczególności wzywa Komisję 
do zaproponowania środka 
umożliwiającego unijnym instytucjom 
zamawiającym preferencyjne traktowanie 
MŚP w łańcuchu dostaw żywności przy 
udzielaniu zamówień publicznych, 
na wzór zapisu już obowiązującego 
niektóre strony Porozumienia w sprawie 
zamówień rządowych WTO (GPA);

Or. fr



AM\815858PL.doc 23/23 PE441.249v01-00

PL


