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1.6.2016 A8-0173/1 

Amendement  1 

Czesław Adam Siekierski 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

 

Verslag A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen 

2015/2065(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  35 bis. is van mening dat kaderwetgeving 

op EU-niveau noodzakelijk is om 

oneerlijke handelspraktijken aan te 

pakken en ervoor te zorgen dat Europese 

landbouwers en consumenten gebruik 

kunnen maken van billijke verkoop- en 

aankoopvoorwaarden; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Amendement  2 

Czesław Adam Siekierski 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

 

Verslag A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen 

2015/2065(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  35 ter. dringt er bij de Commissie op aan 

tijdig een voorstel voor EU-

kaderwetgeving in te dienen, met het oog 

op het waarborgen van een gelijk 

speelveld binnen de interne markt; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Amendement  3 

Czesław Adam Siekierski 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

 

Verslag A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen 

2015/2065(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  35 quater. stelt dat dergelijke wetgeving, 

die de primaire producenten de nodige 

rechtszekerheid zou bieden om iets te 

kunnen doen aan hun punten van zorg, 

gecombineerd met maatregelen om de 

onderhandelingspositie van landbouwers 

te verbeteren, noodzakelijk is om het SCI 

aan te vullen en de belanghebbenden die 

zich er reeds ten volle voor inzetten te 

beschermen, waarbij tegelijkertijd wordt 

gewaarborgd dat oneerlijke 

handelspraktijken worden uitgebannen 

uit de voedselvoorzieningsketen;  

Or. en 



 

AM\1096885NL.doc  PE596.863v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

1.6.2016 A8-0173/4 

Amendement  4 

Czesław Adam Siekierski 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

 

Verslag A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen 

2015/2065(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  35 quinquies. wijst er evenwel op dat deze 

Europese kaderwetgeving niet tot een 

verlaging van het beschermingsniveau 

mag leiden in landen die over nationale 

wetgeving inzake de bestrijding van 

oneerlijke handelspraktijken tussen 

ondernemingen beschikken. 

Or. en 

 

 


