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1.6.2016 A8-0173/1 

Predlog spremembe  1 

Czesław Adam Siekierski 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 

Poročilo A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano 

2015/2065(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  35a. meni, da je okvirna zakonodaja na 

ravni EU nujna za obravnavo nepoštenih 

trgovinskih praks, evropskim kmetom in 

potrošnikom pa bi zagotovila možnost, da 

bi imeli korist od pravičnih prodajnih in 

nakupnih pogojev; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Predlog spremembe  2 

Czesław Adam Siekierski 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 

Poročilo A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano 

2015/2065(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  35b. poziva Komisijo, naj pravočasno 

predloži predlog za zakonodajni okvir EU, 

da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje na enotnem trgu; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Predlog spremembe  3 

Czesław Adam Siekierski 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 

Poročilo A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano 

2015/2065(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  35c. meni, da je taka zakonodaja, ki bi 

primarnim proizvajalcem zagotovila 

potrebno pravno varnost za obravnavanje 

njihovih pomislekov, skupaj z drugimi 

ukrepi, ki bi povečali pogajalsko moč 

kmetov, nujna za dopolnitev pobude za 

verigo preskrbe s hrano in zaščito 

deležnikov, ki v njej že polno sodelujejo, 

pa tudi za izkoreninjenje nepoštenih 

trgovinskih praks iz verige preskrbe s 

hrano;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Predlog spremembe  4 

Czesław Adam Siekierski 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 

Poročilo A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano 

2015/2065(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  35d. poudarja, da ta evropska okvirna 

zakonodaja ne sme zmanjšati ravni zaščite 

v državah, ki so že sprejele nacionalno 

zakonodajo za preprečevanje nepoštenih 

trgovinskih praks med podjetji; 

Or. en 

 

 


