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1.6.2016 A8-0173/1 

Módosítás  1 

Czesław Adam Siekierski 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

2015/2065(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  35a. úgy véli, hogy szükség van uniós 

szintű keretszabályozásra a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok kezelése, 

valamint annak érdekében, hogy az 

európai mezőgazdasági termelők és 

fogyasztók számára tisztességes 

értékesítési és vásárlási feltételeket 

biztosítsanak; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Módosítás  2 

Czesław Adam Siekierski 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

2015/2065(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  35b. sürgeti a Bizottságot, hogy kellő 

időben nyújtson be javaslatot uniós 

keretjogszabályra az egységes piacon 

belüli egyenlő versenyfeltételek biztosítása 

érdekében; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Módosítás  3 

Czesław Adam Siekierski 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

2015/2065(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  35c. amellett érvel, hogy szükség van egy 

ilyen jogszabályra – amely az elsődleges 

termelők számára biztosítaná az 

aggodalmaik kezeléséhez szükséges 

jogbiztonságot, azon intézkedésekkel 

együtt, amelyek javítják a mezőgazdasági 

termelők alkuerejét – az ellátásilánc-

kezdeményezés kiegészítése, valamint 

azon érdekelt felek védelme érdekében, 

akik már teljes mértékben elkötelezettek 

eziránt, továbbá a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatoknak az 

élelmiszer-ellátási láncból való 

kiküszöbölése érdekében;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Módosítás  4 

Czesław Adam Siekierski 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

2015/2065(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  35d. rámutat, hogy ennek az uniós 

keretjogszabálynak nem szabad 

csökkentenie azokban az országokban a 

védelmi szintet, ahol már elfogadtak 

nemzeti jogszabályt a vállalkozások 

közötti tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok elleni küzdelem érdekében; 

Or. en 

 

 


