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Predlog spremembe 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je med proizvajalci, 
predelovalci in trgovci na drobno v verigi 
preskrbe s hrano neravnovesje moči, ki ga 
povzročajo razlike v ekonomski velikosti, 
tržni moči in mestu v verigi; poudarja, da 
bodo uravnovešeni trgovinski odnosi 
izboljšali delovanje verige preskrbe s hrano 
in koristili potrošnikom;

1. obžaluje, ker je med šibkim pogajalskim 
izhodiščem proizvajalcev ter močnim 
pogajalskim izhodiščem velikih trgovcev, 
grosistov, obratov javne prehrane, 
predelovalcev, distributerjev in verig 
supermarketov v verigi preskrbe s hrano 
neravnovesje moči, ki ga povzročajo, med 
drugim, pomanjkanje učinkovitosti in 
usklajevanja med organizacijami 
proizvajalcev, razlike v ekonomski 
velikosti, tržni moči in mestu v verigi; 
poudarja, da bodo uravnoteženi trgovinski 
odnosi izboljšali delovanje verige preskrbe 
s hrano in koristili potrošnikom in 
proizvajalcem;

Or. fr

Predlog spremembe 2
George Lyon

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je med proizvajalci, 
predelovalci in trgovci na drobno v verigi 
preskrbe s hrano neravnovesje moči, ki ga
povzročajo razlike v ekonomski velikosti, 
tržni moči in mestu v verigi; poudarja, da 
bodo uravnovešeni trgovinski odnosi 
izboljšali delovanje verige preskrbe s hrano 
in koristili potrošnikom;

1. ugotavlja, da so med proizvajalci, 
predelovalci in trgovci na drobno v verigi 
preskrbe s hrano precejšnja neravnovesja v 
pogajalski moči, ki jih povzročajo številni 
dejavniki, med drugim ekonomska 
velikost, tržna moč in mesto v verigi;
poudarja, da bodo uravnovešeni trgovinski 
odnosi izboljšali delovanje verige preskrbe 
s hrano in koristili vsem gospodarskim 
akterjem, vključno s potrošniki;
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Predlog spremembe 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je med proizvajalci, 
predelovalci in trgovci na drobno v verigi 
preskrbe s hrano neravnovesje moči, ki ga 
povzročajo razlike v ekonomski velikosti, 
tržni moči in mestu v verigi; poudarja, da 
bodo uravnovešeni trgovinski odnosi 
izboljšali delovanje verige preskrbe s hrano 
in koristili potrošnikom;

1. ugotavlja, da je med akterji, na trgu 
proizvodnih sredstev, primarnimi 
proizvajalci, predelovalci in trgovci na 
drobno v celotni verigi preskrbe s hrano 
neravnovesje moči, ki ga povzročajo 
razlike v ekonomski velikosti, tržni moči in 
mestu v verigi; poudarja, da bodo 
uravnovešeni trgovinski odnosi izboljšali 
delovanje verige preskrbe s hrano in 
koristili potrošnikom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1a) zahteva, da države članice na 
nacionalni ravni ustanovijo nadzorni 
odbor, ki ga bo vodil pristojni minister, za 
presojo prihodkov in konkurenčnosti 
znotraj verige preskrbe s hrano ter trgov 
in posebnih obveznosti vseh večjih 
sektorjev v verigi; končni cilj teh 
nacionalnih odborov bo boljše 
informiranje proizvajalcev ter oblikovanje 
predlogov za utrditev števila organizacij, 
ki predstavljajo interese proizvajalcev, da 
se izboljša njihova organiziranost in 
učinkovitost pri poslovnih pogajanjih ter 
spodbuja usposabljanje kmetov na 
področju strateškega načrtovanja;
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Predlog spremembe 5
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. spodbuja dobavitelje, zlasti kmete, naj 
se organizirajo v zadrugah, da bi okrepili 
svojo pogajalsko moč in tako postali 
učinkovitejši akterji v verigi preskrbe s 
hrano; spodbuja jih, naj vlagajo v 
predhodne člene verige preskrbe s hrano, 
da bodo imeli korist od dodane vrednosti 
svojih proizvodov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1c) poziva Komisijo, naj v svojo analizo 
težav verige preskrbe s hrano vključi vpliv 
novih dejavnikov v verigi, specializiranih 
v modernih oblikah gostinstva, zlasti v 
sektorju javne prehrane; poziva Komisijo, 
naj prek Evropske unije določi tržne 
deleže teh novih dejavnikov ter preuči 
različne odnose na trgu med starimi in 
novimi dejavniki verige; zahteva, naj 
Komisija objavi poročilo ter, če je 
potrebno, predlaga ukrepe za spodbujanje 
boljšega pristopa tega sektorja k 
evropskim pravilom o konkurenci in dobri 
poslovni in pogodbeni praksi;



PE441.249v01-00 6/21 AM\815858SL.doc

SL

Or. fr

Predlog spremembe 7
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima ugotovljeno nesimetrično 
odzivanje med razvojem cen osnovnih 
proizvodov in maloprodajne cene hrane
negativne posledice za verigo preskrbe s
hrano, saj lahko potrošnikom onemogoči, 
da bi izkoristili ugodnosti nižjih cen;
poudarja, da je večja preglednosti po vsej 
verigi bistvena za izboljšanje konkurence 
in odpornosti na nestanovitnost cen;

2. meni, da je ugotovljena nesimetrična 
razlika v ceni osnovnih proizvodov in živil 
v maloprodaji zagotovo dokaz jasne 
motnje v delovanju tržnih mehanizmov v 
verigi preskrbe s hrano, ki delu 
potrošnikov onemogoča, da bi izkoristili 
ugodnosti nižjih cen, ter kaže, da ko pride 
do zvišanja cen osnovnih proizvodov, 
kmetje nimajo pravičnega zaslužka v 
primerjavi s pogosto visokim dobičkom 
nadaljnjih dejavnikov v preskrbovalni 
verigi; poudarja, da je večja preglednosti 
po vsej verigi bistvena za izboljšanje 
konkurence in odpornosti na nestanovitnost 
cen;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima ugotovljeno nesimetrično 
odzivanje med razvojem cen osnovnih 
proizvodov in maloprodajne cene hrane 
negativne posledice za verigo preskrbe s 
hrano, saj lahko potrošnikom onemogoči, 
da bi izkoristili ugodnosti nižjih cen;
poudarja, da je večja preglednosti po vsej 
verigi bistvena za izboljšanje konkurence 

2. meni, da ugotovljeno nesimetrično 
odzivanje med razvojem cen osnovnih 
proizvodov in maloprodajnimi cenami 
hrane kaže na neravnovesja vzdolž verige 
preskrbe s hrano in ima negativne 
posledice, ki potrošnikom onemogočajo, 
da bi izkoristili ugodnosti nižjih cen;
poudarja, da je večja preglednosti po vsej 
verigi bistvena za izboljšanje konkurence 
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in odpornosti na nestanovitnost cen; in odpornosti na nestanovitnost cen;
poudarja, da je proizvajalcem ter malim in 
srednjim podjetjem treba olajšati dostop 
do trga;

Or. en

Predlog spremembe 9
George Lyon

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da ima ugotovljeno nesimetrično 
odzivanje med razvojem cen osnovnih 
proizvodov in maloprodajne cene hrane 
negativne posledice za verigo preskrbe s 
hrano, saj lahko potrošnikom onemogoči, 
da bi izkoristili ugodnosti nižjih cen;
poudarja, da je večja preglednosti po vsej 
verigi bistvena za izboljšanje konkurence 
in odpornosti na nestanovitnost cen;

2. meni, da ima ugotovljeno nesimetrično 
odzivanje med razvojem cen osnovnih 
proizvodov in maloprodajnimi cenami
hrane negativne posledice za verigo 
preskrbe s hrano, saj lahko na primer
potrošnikom onemogoči, da bi izkoristili 
ugodnosti nižjih cen; poudarja, da je večja 
preglednosti po vsej verigi bistvena za 
izboljšanje konkurence in odpornosti na 
nestanovitnost cen;

Or. en

Predlog spremembe 10
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2a) poziva Komisijo, naj okrepi 
mehanizme posredovanja Skupnosti, da se 
zmanjša nestabilnost cen na 
agroživilskem trgu;

Or. fr
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Predlog spremembe 11
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da so gospodinjstva zaradi 
višjih maloprodajnih cen hrane pod 
pritiskom, zlasti najbolj ranljiva 
gospodinjstva, ki velik delež svojih 
prihodkov porabijo za hrano; priznava, da 
ima konkurenca med različnimi akterji v 
verigi preskrbe s hrano pomembno vlogo 
pri omogočanju izbire in nižjih cen za vse 
potrošnike, zlasti najbolj ranljive, in 
poudarja, da reforme v verigi preskrbe s 
hrano ne smejo škoditi ne konkurenci ne 
prikrajšati potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2c) poudarja pomen ponovnega pregleda 
evropskega programa SKP za pomoč v 
hrani najbolj ogroženim osebam, da se 
zagotovi podpora verigi preskrbe s hrano 
za najrevnejše prebivalce Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. ugotavlja, da drugi pregled stanja 
potrošniških trgov kaže, da so potrošniki 
zadovoljni s storitvam trgovcev na drobno, 
ki prodajajo hrano, vendar odkriva tudi 
nezadovoljstvo pri primerljivosti cen 
hrane; poudarja, da je treba v vseh 
državah članicah spremljati ravni 
maloprodajnih cen živil; pozdravlja prvo 
različico orodja za spremljanje evropskih 
cen hrane, ki ga je predstavila Komisija, 
ter podobne pobude držav članic; poziva k 
nadaljnjemu razvoju takih orodij, da bi se 
izboljšala preglednost cen za potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 14
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2e) z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Komisija objavila prvo izdajo evropskega 
instrumenta za spremljanje cen živil;
zahteva, da Komisija še bolj razvije nadzor 
nad oblikovanjem cen z analizo stroškov, 
postopkov in dodane vrednosti v skladu s 
konkurenčnim pravom in varovanjem 
poslovne tajnosti ter z ustanovitvijo 
evropskega opazovalnega urada za 
količino, ceno in maržo v vseh sektorjih 
verige preskrbe s hrano;

Or. fr
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Predlog spremembe 15
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2f) zahteva, da za boljše obvladovanja 
cen v verigi preskrbe s hrano države 
članice okrepijo vlogo medpanožnih 
organizacij, zlasti za oblikovanje 
kazalnikov cen, ter izboljšajo povezovanje 
primarnih proizvajalcev ter malih in 
srednjih podjetij v sektorju za predelavo z 
drugimi členi verige preskrbe s hrano;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. Komisija bo sodelovala z državami 
članicami pri postavljanju pogodbenih 
odnosov na varnejše temelje, tako da bodo 
lahko pogodbene stranke izkoristile vse 
ugodnosti, ki jih prinaša enotni trg, in 
hkrati obdržale pogodbeno svobodo;
poziva Komisijo, naj pripravi neobvezne 
standardne pogodbe za agroživilski sektor;

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri postavljanju pogodbenih odnosov 
zagotovijo varnejše temelje v celotni verigi 
preskrbe s hrano, tako da bodo lahko 
pogodbene stranke izkoristile vse 
ugodnosti, ki jih prinaša enotni trg, in 
hkrati obdržale pogodbeno svobodo, 
obenem pa predlagale prostovoljne 
kodekse dobre pogodbene prakse ter 
prepoznavale in prepovedale nelojalno 
pogodbeno prakso; poudarja, da je v 
okviru sedanjega pregleda Direktive
2000/35/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih treba skrajšati plačilne 
roke tudi v verigi preskrbe s hrano; poziva 
Komisijo, naj pripravi neobvezne 
standardne pogodbe za agroživilski sektor; 
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Predlog spremembe 17
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. Komisija bo sodelovala z državami 
članicami pri postavljanju pogodbenih 
odnosov na varnejše temelje, tako da bodo 
lahko pogodbene stranke izkoristile vse 
ugodnosti, ki jih prinaša enotni trg, in 
hkrati obdržale pogodbeno svobodo;
poziva Komisijo, naj pripravi neobvezne 
standardne pogodbe za agroživilski sektor;

3. Komisija bo sodelovala z državami 
članicami pri postavljanju pogodbenih 
odnosov na varnejše temelje, med drugim z 
obveznostjo, da morajo biti pogodbe 
sklenjene v pisni obliki, tako da bodo 
lahko pogodbene stranke izkoristile vse 
ugodnosti, ki jih prinaša enotni trg, in 
hkrati obdržale pogodbeno svobodo; 
poziva Komisijo, naj pripravi neobvezne 
standardne pogodbe za agroživilski sektor;

Or. de

Predlog spremembe 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev Komisije, da razširi 
naloge in članstvo skupine na visoki ravni 
za konkurenčnost agroživilske industrije;
poziva Komisijo, naj povabi skupine 
potrošnikov k sodelovanju, in poziva 
različne platforme na forumu, naj 
spodbujajo izmenjavo informacij in 
zgledov najboljše prakse ter razvijejo 
prostovoljne kodekse dobre trgovinske 
prakse za vse akterje v verigi preskrbe s 
hrano;

4. pozdravlja odločitev Komisije, da razširi 
naloge in članstvo skupine na visoki ravni 
za konkurenčnost agroživilske industrije;
poziva Komisijo, naj povabi skupine 
potrošnikov k sodelovanju, in poziva 
različne platforme na forumu, naj 
spodbujajo izmenjavo informacij in 
zgledov najboljše prakse po vsej Evropski 
uniji; poziva Komisijo in države članice, 
naj v tem okviru razvijejo evropske 
prostovoljne kodekse dobre trgovinske 
prakse za vse akterje v verigi preskrbe s 
hrano;
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Predlog spremembe 19
George Lyon

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev Komisije, da razširi 
naloge in članstvo skupine na visoki ravni 
za konkurenčnost agroživilske industrije;
poziva Komisijo, naj povabi skupine 
potrošnikov k sodelovanju, in poziva 
različne platforme na forumu, naj 
spodbujajo izmenjavo informacij in 
zgledov najboljše prakse ter razvijejo 
prostovoljne kodekse dobre trgovinske 
prakse za vse akterje v verigi preskrbe s 
hrano;

4. pozdravlja odločitev Komisije, da razširi 
naloge in članstvo skupine na visoki ravni 
za konkurenčnost agroživilske industrije;
poziva Komisijo, naj povabi vse 
zainteresirane strani, tudi skupine 
potrošnikov, k sodelovanju, in poziva 
različne platforme na forumu, naj 
spodbujajo izmenjavo informacij in 
zgledov najboljše prakse ter razvijejo 
prostovoljne kodekse dobre trgovinske 
prakse za vse akterje v verigi preskrbe s 
hrano;

Or. en

Predlog spremembe 20
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev Komisije, da razširi 
naloge in članstvo skupine na visoki ravni 
za konkurenčnost agroživilske industrije;
poziva Komisijo, naj povabi skupine 
potrošnikov k sodelovanju, in poziva 
različne platforme na forumu, naj 
spodbujajo izmenjavo informacij in 
zgledov najboljše prakse ter razvijejo 
prostovoljne kodekse dobre trgovinske
prakse za vse akterje v verigi preskrbe s 
hrano;

4. pozdravlja odločitev Komisije, da razširi 
naloge in članstvo skupine na visoki ravni 
za konkurenčnost agroživilske industrije;
poziva Komisijo, naj povabi skupine 
potrošnikov k sodelovanju, in poziva 
različne člane tega foruma, naj prek 
Evropske unije spodbujajo izmenjavo 
informacij in zgledov najboljše prakse ter 
razvijejo prostovoljne kodekse dobre 
poslovne prakse za vse dejavnike v verigi 
preskrbe s hrano;
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Predlog spremembe 21
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4a) zahteva, da države članice in 
Komisija v okviru skupine na visoki ravni 
za konkurenčnost agroživilske industrije 
oblikujejo enotni evropski prostovoljni 
kodeks dobre poslovne prakse za verigo 
preskrbe s hrano;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4b) meni, da bi evropski prostovoljni 
kodeks dobre poslovne prakse lahko 
vključeval garancijski znak lokalnih 
proizvajalcev, namenjen potrošniku, za 
proizvode, s katerimi se zalagajo trgi na 
podlagi te dobre prakse; prostovoljni 
pristop k evropskemu kodeksu različnih 
dejavnikov verige na nadaljnjih stopnjah 
proizvodnje bi dejavnikom verige preskrbe 
s hrano omogočil certifikacijo njihovih 
pogodb in proizvodov, ki jih predelajo, 
razdelijo ali tržijo prek teh pogodb, z
garancijskim znakom lokalnih 
proizvajalcev, da bi potrošnik imel 
zagotovljeno boljšo preglednost nad dobro 
poslovno prakso znotraj verige preskrbe s 
hrano;
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Predlog spremembe 23
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4c) poudarja, bi ta znak potrjeval 
skladnost pogodb in proizvodov, kupljenih 
na podlagi teh pogodb, s trajnostjo 
prehrambne verige, ter zlasti pravične 
prihodke za kmeta; dejavnik, ki kupi 
proizvod, ki nima tega enotnega 
evropskega garancijskega znaka 
lokalnega proizvajalca, ga kasneje ne 
more dodeliti predelanemu, 
zapakiranemu, odposlanemu ali trženemu 
proizvodu;

Or. fr

Predlog spremembe 24
George Lyon

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. spodbuja uvedbo varuhov človekovih 
pravic v vseh državah članicah, ki bodo 
posredovali v sporih med trgovci na 
drobno in dobavitelji, preiskovali pritožbe 
in dajali priporočila, kako izboljšati 
skladnost z zakonodajo in prostovoljnimi 
kodeksi;

5. spodbuja uvedbo varuhov človekovih 
pravic v vseh državah članicah, ki bodo 
posredovali v sporih med vsemi 
gospodarskimi akterji, preiskovali pritožbe 
in dajali priporočila, kako izboljšati 
skladnost z zakonodajo in prostovoljnimi 
kodeksi; te nacionalne varuhe človekovih 
pravic spodbuja k izmenjavi najboljše 
prakse in usklajevanju ukrepov;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

spodbuja uvedbo varuhov človekovih 
pravic v vseh državah članicah, ki bodo 
posredovali v sporih med trgovci na 
drobno in dobavitelji, preiskovali pritožbe 
in dajali priporočila, kako izboljšati 
skladnost z zakonodajo in prostovoljnimi 
kodeksi;

5. spodbuja uvedbo posrednikov v sporih v 
vseh državah članicah, ki bodo posredovali 
med različnimi dejavniki verige preskrbe s 
hrano, preiskovali pritožbe in dajali 
priporočila, kako izboljšati skladnost z 
zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi;

Or. fr

Predlog spremembe 26
George Lyon

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta boljše poznavanje 
pogodbenih pravic in strožje ukrepanje 
proti nepošteni pogodbeni praksi 
pripomogla k preprečevanju tovrstne 
prakse; zahteva informacijsko kampanjo, ki 
bo vse akterje v verigi preskrbe s hrano, 
zlasti pa kmete, seznanila z njihovimi 
pravicami in najpogostejšimi vrstami 
nepoštene prakse.

6. poziva Komisijo, naj oceni nepoštene 
poslovne in pogodbene prakse in po 
potrebi ukrepa proti njim, vključno z 
zamudami pri plačilih, enostranskimi 
spremembami pogodbenih pogojev, 
klavzulami o ekskluzivnosti, vnaprejšnjimi 
plačili kot vstopnimi pristojbinami za 
pogajanja, vzdrževanjem cen za nadaljnjo 
prodajo, vezano in paketno prodajo, 
sporazumi o skupni nabavi ter 
pristojbinami za uvrstitev v 
ponudbo/izločitev iz nje; poudarja, da bo
boljše poznavanje pogodbenih pravic 
pripomoglo k preprečevanju tovrstne 
prakse; zahteva informacijsko kampanjo, ki 
bo vse akterje v verigi preskrbe s hrano, 
zlasti pa kmete, seznanila z njihovimi 
pravicami;
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Or. en

Predlog spremembe 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bosta boljše poznavanje 
pogodbenih pravic in strožje ukrepanje 
proti nepošteni pogodbeni praksi 
pripomogla k preprečevanju tovrstne 
prakse; zahteva informacijsko kampanjo, ki 
bo vse akterje v verigi preskrbe s hrano, 
zlasti pa kmete, seznanila z njihovimi 
pravicami in najpogostejšimi vrstami 
nepoštene prakse;

6. poudarja, da bosta boljše poznavanje 
pogodbenih pravic in strožje ukrepanje 
proti nepošteni pogodbeni in poslovni 
praksi ter proti zlorabi prevladujočih 
položajev pripomogla k preprečevanju 
tovrstne prakse; zahteva informacijsko 
kampanjo, ki bo vse dejavnike v verigi 
preskrbe s hrano, zlasti pa kmete, seznanila 
z njihovimi pravicami in najpogostejšimi 
vrstami nepoštene prakse;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
odkrivajo nepoštene poslovne prakse, ki 
škodijo delovanju notranjega trga, in se 
proti njim borijo;

Or. en

Predlog spremembe 29
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da morajo imeti potrošniki 
dostop do jasnih podatkov na označbah, ki 
bodo omogočali ugotavljanje porekla 
proizvoda in prepoznavanje lokalnih in 
tradicionalnih proizvodov, ter poudarja, 
da takšni sistemi označevanja ne smejo 
ovirati prostega pretoka blaga na 
notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 30
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. priznava, da so trgovske blagovne 
znamke pomembne za krepitev 
konkurenčnosti ter omogočanje večje 
izbire in nižjih cen potrošnikom;

Or. en

Predlog spremembe 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(6d) poziva Komisijo, naj izdela študijo (ki 
lahko temelji na zakonodajnem predlogu) 
o tem, kakšne koristi bi prinesel boljši 
zakonodajni okvir za zasebne označbe 
kakovosti in zasebne blagovne znamke 
distributerjev, da se poenostavijo merila in 
prepreči njihovo podvajanje ter tako 
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izboljša dostop do trgov za proizvajalce ter 
preglednost za potrošnike;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka koristi boljšega pravnega okvira za 
zasebne označbe kakovosti in označbe 
distributerjev, da se prepreči njihova 
množitev, potrošniku pa omogoči večja 
preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 33
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. poziva države članice, naj z 
vzpostavitvijo preprostih mehanizmov za 
zbiranje dokazov v zvezi z izkrivljanjem 
konkurence zaradi uporabe nepoštenih 
pogodbenih praks svojim nacionalnim 
organom za konkurenco dajo na voljo več 
možnosti za ukrepanje;

Or. de
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Predlog spremembe 34
George Lyon

Osnutek mnenja
Odstavek 6 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6g. poziva Komisijo, naj v sektorju sproži 
preiskavo glede konkurenčnosti v verigi 
preskrbe s hrano; zahteva, da Komisija 
ukrepa proti vsakemu 
protikonkurenčnemu ravnanju, ki ga bo 
prepoznala med preiskavo.

Or. en

Predlog spremembe 35
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(6h) poziva Komisijo, naj obstoječe 
mehanizme za upravljanje trga iz SKP 
dopolni z mehanizmi, ki bodo učinkoviteje 
pomagali omiliti vpliv morebitne krize, 
zlasti s splošno klavzulo o izrednih 
ukrepih, ki bodo Evropski uniji 
omogočali, da v primeru večje krize hitro 
posreduje na trgu različnih kmetijskih 
proizvodov;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 i (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(6i) poziva Komisijo, naj javnim kupcem, 
ki so prisotni v verigi preskrbe s hrano, 
pojasni uporabo okoljskih in socialnih 
meril iz Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev1 ter naj 
jih dopolni z merili, ki koristijo 
inovacijam, zlasti za spodbujanje: a)
trgovine, pravične do proizvajalcev in 
lokalnih proizvodov, b) trajnostnega 
evropskega kmetijstva, c) izbire 
najugodnejše ekonomske ponudbe in ne 
najcenejše, d) povrnitve investicij v 
inovacije na evropskih kmetijah; poziva 
Komisijo, naj te predloge vključi v 
najavljeno razlagalno sporočilo o 
zakonodajnem okviru za pomoč 
naročnikom pri boljšem upoštevanju 
ciljev za spodbujanje inovacij, 
trajnostnega razvoja in boja proti socialni 
izključenosti;

_____________
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

Or. fr

Predlog spremembe 37
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(6j) poziva Komisijo, naj poveča svoja 
prizadevanja za preprečevanje 
diskriminacije malih in srednjih 
evropskih podjetij agroživilskega sektorja 
na mednarodnih trgih; zlasti poziva 
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Komisijo, naj predlaga ukrepe, ki bodo 
naročnikom iz Evropske unije omogočili, 
da bodo pri dodeljevanju javnih naročil 
dajali prednost evropskim malim in 
srednjim podjetjem iz verige preskrbe s 
hrano po modelu ukrepov, ki jih že 
izvajajo nekateri deli sporazuma WTO za 
javna naročila;

Or. fr


