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1.6.2016 A8-0173/1 

Pozměňovací návrh  1 

Czesław Adam Siekierski 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

 

Zpráva A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce 

2015/2065(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  35a. je přesvědčen, že nekalé obchodní 

praktiky lze omezit pouze, bude-li 

existovat rámcová právní úprava na 

úrovni EU, která evropským zemědělcům 

a spotřebitelům poskytne možnost využívat 

spravedlivých podmínek při prodeji a 

nákupu; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Pozměňovací návrh  2 

Czesław Adam Siekierski 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

 

Zpráva A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce 

2015/2065(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  35b. naléhavě vyzývá Komisi, aby včas 

předložila návrh rámcového právního 

předpisu EU s cílem zajistit rovné 

podmínky na jednotném trhu; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Pozměňovací návrh  3 

Czesław Adam Siekierski 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

 

Zpráva A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce 

2015/2065(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  35c. tvrdí, že evropská právní úprava, 

která by prvovýrobcům poskytla 

potřebnou právní jistotu k řešení jejich 

problémů, je spolu s opatřeními 

zvyšujícími vyjednávací sílu zemědělců 

nezbytným doplňkem iniciativy SCI a 

ochrání ty, kteří jsou do ní již plně 

zapojeni, a zároveň zajistí odstranění 

nekalých obchodních praktik z 

potravinářského dodavatelského řetězce;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Pozměňovací návrh  4 

Czesław Adam Siekierski 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

 

Zpráva A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce 

2015/2065(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  35d. upozorňuje na to, že evropská 

rámcová právní úprava však nesmí vést 

k nižší míře ochrany v zemích, které již 

přijaly vlastní předpisy k boji proti 

nekalým obchodním praktikám mezi 

podniky. 

Or. en 

 

 


