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1.6.2016 A8-0173/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Czesław Adam Siekierski 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 

Správa A8-0173/2016 

Edward Czesak 

o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci 

2015/2065(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  35a. je presvedčený, že rámcové právne 

predpisy na úrovni EÚ sú nevyhnutné na 

riešenie nekalých obchodných praktík a 

zabezpečenie, aby európski 

poľnohospodári a spotrebitelia mali 

spravodlivé podmienky predaja a nákupu; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Czesław Adam Siekierski 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 

Správa A8-0173/2016 

Edward Czesak 

o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci 

2015/2065(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  35b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby včas 

predložila návrh na rámcové právne 

predpisy EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké 

podmienky na jednotnom trhu; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Czesław Adam Siekierski 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 

Správa A8-0173/2016 

Edward Czesak 

o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci 

2015/2065(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  35c. zastáva názor, že takéto právne 

predpisy, ktoré by poskytli prvovýrobcom 

potrebnú právnu istotu na riešenie ich 

obáv, spolu s opatreniami na zvýšenie 

vyjednávacej sily poľnohospodárov, sú 

potrebné na doplnenie iniciatívy v oblasti 

dodávateľského reťazca a na ochranu 

zúčastnených strán, ktoré sa v nej už 

angažujú, a zároveň by zabezpečili 

odstránenie nekalých obchodných praktík 

z potravinového dodávateľského reťazca;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Czesław Adam Siekierski 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 

Správa A8-0173/2016 

Edward Czesak 

o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci 

2015/2065(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  35d. poukazuje na to, že európske 

rámcové právne predpisy nesmú znížiť 

úroveň ochrany v krajinách, ktoré prijali 

vnútroštátne právne predpisy na boj proti 

nekalým obchodným praktikám medzi 

podnikmi; 

Or. en 

 

 


