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Pozmeňujúci návrh   1 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže neexistuje jednotné európske 

vymedzenie pojmu „franchising“, zvyčajne 

však zahŕňa partnerstvo medzi fyzickými 

alebo právnickými osobami, ktoré sú 

navzájom právne a finančne nezávislé, na 

základe ktorého jedna strana (poskytovateľ 

franchisingu) udeľuje druhej strane 

(nadobúdateľ franchisingu) právo 

prevádzkovať svoj model franchisingu s 

cieľom predávať tovar a/alebo služby a 

vymieňajú si know-how, pričom zámer 

poskytovateľa franchisingu aj 

nadobúdateľa franchisingu je vytváranie 

podnikateľského príjmu; 

A. keďže neexistuje jednotné európske 

vymedzenie pojmu „franchising“ 

a franchisingové dohody sa medzi 

jednotlivými podnikmi líšia, hoci 

franchising zvyčajne zahŕňa osobitné 

základné spoločné prvky, konkrétne 

partnerstvo medzi fyzickými alebo 

právnickými osobami, ktoré sú navzájom 

právne a finančne nezávislé, na základe 

ktorého jedna strana (poskytovateľ 

franchisingu) udeľuje druhej strane 

(nadobúdateľ franchisingu) právo 

prevádzkovať svoj model franchisingu s 

cieľom predávať tovar a/alebo služby, 

vymieňajú si know-how a poskytovateľ 

franchisingu počas trvania dohody 

poskytuje obchodnú a technickú pomoc 

nadobúdateľovi franchisingu; zámer 

poskytovateľa franchisingu aj 

nadobúdateľa franchisingu je vytváranie 

podnikateľského príjmu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže neexistuje jednotné európske 

vymedzenie pojmu „franchising“, zvyčajne 

však zahŕňa partnerstvo medzi fyzickými 

alebo právnickými osobami, ktoré sú 

navzájom právne a finančne nezávislé, na 

A. keďže vzhľadom na rozdiely medzi 

franchisingovými dohodami neexistuje 

jednotné európske vymedzenie pojmu 

„franchising“, ale jedným kľúčovým 

prvkom takýchto dohôd je partnerstvo 
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základe ktorého jedna strana (poskytovateľ 

franchisingu) udeľuje druhej strane 

(nadobúdateľ franchisingu) právo 

prevádzkovať svoj model franchisingu s 

cieľom predávať tovar a/alebo služby a 

vymieňajú si know-how, pričom zámer 

poskytovateľa franchisingu aj 

nadobúdateľa franchisingu je vytváranie 

podnikateľského príjmu; 

medzi fyzickými alebo právnickými 

osobami, ktoré sú navzájom právne a 

finančne nezávislé, na základe ktorého 

jedna strana (poskytovateľ franchisingu) 

udeľuje druhej strane (nadobúdateľ 

franchisingu) právo prevádzkovať svoj 

model franchisingu s cieľom predávať 

tovar a/alebo služby a vymieňajú si know-

how, pričom zámer poskytovateľa 

franchisingu aj nadobúdateľa franchisingu 

je vytváranie podnikateľského príjmu; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Edward Czesak 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže neexistuje jednotné európske 

vymedzenie pojmu „franchising“, zvyčajne 

však zahŕňa partnerstvo medzi fyzickými 

alebo právnickými osobami, ktoré sú 

navzájom právne a finančne nezávislé, na 

základe ktorého jedna strana 

(poskytovateľ franchisingu) udeľuje 

druhej strane (nadobúdateľ franchisingu) 

právo prevádzkovať svoj model 

franchisingu s cieľom predávať tovar 

a/alebo služby a vymieňajú si know-how, 

pričom zámer poskytovateľa franchisingu 

aj nadobúdateľa franchisingu je 

vytváranie podnikateľského príjmu; 

A. keďže neexistuje jednotné európske 

vymedzenie pojmu „franchising“, ale 

keďže sa vo všeobecnosti uznáva, že 

franchising je hospodárska dohoda 

uzavretá s cieľom distribuovať tovar 

a služby, na základe ktorej nadobúdateľ 

franchisingu získava právo predávať vo 

svoj prospech osobitný tovar a služby 

v rámci marketingového procesu 

poskytovateľa franchisingu, pričom 

používa názov a ochranné známky 

poskytovateľa franchisingu a čerpá z jeho 

technických a organizačných skúseností; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 



 

AM\1116865SK.docx 5/68 PE599.674v01-00 

 SK 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže Parlament vo svojom 

uznesení z 11. decembra 2013 uvítal 
franchising ako obchodný model, ktorý 

podporuje nové formy podnikov a 

vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval 

však existenciu nespravodlivých 

zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a 

spravodlivé zmluvy; okrem toho upriamil 

pozornosť Komisie a členských štátov 

najmä na problémy, ktorým čelia 

nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú 

predať svoje podniky alebo zmeniť model 

podnikania a zároveň zostať aktívni v tom 

istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby 

preskúmala zákaz mechanizmov 

určovania cien v rámci franchisingových 

systémov a účinky dlhodobých doložiek o 

hospodárskej súťaži, nákupných 

možnostiach a zákazu viacnásobného 

franchisingu a aby v tejto súvislosti 

zvážila súčasné oslobodenie zmluvných 
strán, ktorých podiel na trhu je nižší ako 

30 %, z pravidiel hospodárskej súťaže; 

B. keďže franchising ako obchodný 

model, ktorý podporuje nové formy 

podnikov a vlastníctvo malých podnikov 

a podporuje rast a zamestnanosť na 

vnútroštátnej úrovni, treba uvítať; keďže 

poskytovateľ a nadobúdateľ franchisingu 

vstupujú do vzťahu založeného na 

vzájomnej dôvere, ktorý je 

v jednoznačnom záujme oboch strán; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže Parlament vo svojom 

uznesení z 11. decembra 2013 uvítal 

franchising ako obchodný model, ktorý 

podporuje nové formy podnikov a 

vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval 

však existenciu nespravodlivých 

zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a 

B. keďže Parlament vo svojom 

uznesení z 11. decembra 2013 uvítal 

franchising ako obchodný model, ktorý 

podporuje nové formy podnikov a 

vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval 

však existenciu nespravodlivých 

zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a 
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spravodlivé zmluvy; okrem toho upriamil 

pozornosť Komisie a členských štátov 

najmä na problémy, ktorým čelia 

nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú 

predať svoje podniky alebo zmeniť model 

podnikania a zároveň zostať aktívni v tom 

istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby 

preskúmala zákaz mechanizmov určovania 

cien v rámci franchisingových systémov a 

účinky dlhodobých doložiek o 

hospodárskej súťaži, nákupných 

možnostiach a zákazu viacnásobného 

franchisingu a aby v tejto súvislosti zvážila 

súčasné oslobodenie zmluvných strán, 

ktorých podiel na trhu je nižší ako 30 %, z 

pravidiel hospodárskej súťaže; 

spravodlivé zmluvy; okrem toho upriamil 

pozornosť Komisie a členských štátov 

najmä na problémy, ktorým čelia 

nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú 

predať svoje podniky alebo zmeniť model 

podnikania a zároveň zostať aktívni v tom 

istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby 

preskúmala zákaz mechanizmov určovania 

cien v rámci franchisingových systémov a 

účinky dlhodobých doložiek o 

hospodárskej súťaži, nákupných 

možnostiach a zákazu viacnásobného 

franchisingu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže Parlament vo svojom 

uznesení z 11. decembra 2013 uvítal 

franchising ako obchodný model, ktorý 

podporuje nové formy podnikov a 

vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval 

však existenciu nespravodlivých 

zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a 

spravodlivé zmluvy; okrem toho upriamil 

pozornosť Komisie a členských štátov 

najmä na problémy, ktorým čelia 

nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú 

predať svoje podniky alebo zmeniť model 

podnikania a zároveň zostať aktívni v tom 

istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby 

preskúmala zákaz mechanizmov určovania 

cien v rámci franchisingových systémov a 

účinky dlhodobých doložiek o 

hospodárskej súťaži, nákupných 

B. keďže Parlament vo svojom 

uznesení z 11. decembra 2013 uvítal 

franchising ako obchodný model, ktorý 

podporuje nové formy podnikov a 

vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval 

však existenciu nespravodlivých 

zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a 

spravodlivé zmluvy; okrem toho upriamil 

pozornosť Komisie a členských štátov 

najmä na problémy, ktorým čelia 

nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú 

predať svoje podniky alebo zmeniť model 

podnikania a zároveň zostať aktívni v tom 

istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby 

preskúmala zákaz mechanizmov určovania 

cien v rámci franchisingových systémov a 

účinky dlhodobých doložiek o 

hospodárskej súťaži, nákupných 



 

AM\1116865SK.docx 7/68 PE599.674v01-00 

 SK 

možnostiach a zákazu viacnásobného 

franchisingu a aby v tejto súvislosti zvážila 

súčasné oslobodenie zmluvných strán, 

ktorých podiel na trhu je nižší ako 30 %, z 

pravidiel hospodárskej súťaže; 

možnostiach a zákazu viacnásobného 

franchisingu a aby v tejto súvislosti zvážila 

súčasné oslobodenie zmluvných strán, 

ktorých podiel na trhu je nižší ako 30 %, z 

pravidiel hospodárskej súťaže; táto žiadosť 

však ostala bez odozvy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže Parlament vo svojom 

uznesení z 11. decembra 2013 uvítal 

franchising ako obchodný model, ktorý 

podporuje nové formy podnikov a 

vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval 

však existenciu nespravodlivých 

zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a 

spravodlivé zmluvy; okrem toho upriamil 

pozornosť Komisie a členských štátov 

najmä na problémy, ktorým čelia 

nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú 

predať svoje podniky alebo zmeniť model 

podnikania a zároveň zostať aktívni v tom 

istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby 

preskúmala zákaz mechanizmov určovania 

cien v rámci franchisingových systémov a 

účinky dlhodobých doložiek o 

hospodárskej súťaži, nákupných 

možnostiach a zákazu viacnásobného 

franchisingu a aby v tejto súvislosti zvážila 

súčasné oslobodenie zmluvných strán, 

ktorých podiel na trhu je nižší ako 30 %, z 

pravidiel hospodárskej súťaže; 

B. keďže Parlament vo svojom 

uznesení z 11. decembra 2013 uvítal 

franchising ako obchodný model, ktorý 

podporuje nové formy podnikov a 

vlastníctvo malých podnikov, skonštatoval 

však existenciu nespravodlivých 

zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a 

spravodlivé zmluvné podmienky; okrem 

toho upriamil pozornosť Komisie a 

členských štátov najmä na problémy, 

ktorým čelia nadobúdatelia franchisingu, 

ktorí chcú predať svoje podniky alebo 

zmeniť model podnikania a zároveň zostať 

aktívni v tom istom odvetví, a požiadal 

Komisiu, aby preskúmala zákaz 

mechanizmov určovania cien v rámci 

franchisingových systémov a účinky 

dlhodobých doložiek o hospodárskej 

súťaži, nákupných možnostiach a zákazu 

viacnásobného franchisingu a aby v tejto 

súvislosti zvážila súčasné oslobodenie 

zmluvných strán, ktorých podiel na trhu je 

nižší ako 30 %, z pravidiel hospodárskej 

súťaže; 

Or. en 

 



 

PE599.674v01-00 8/68 AM\1116865SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh   8 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže nepriaznivé hospodárske 

podmienky v eurozóne a vznik nekalej 

súťaže v rámci samotného jednotného 

trhu navodzujú trvalú nestabilitu trhu, 

ktorá odrádza od investícií 

a nadväzovania dlhodobej spolupráce 

medzi stranami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže franchising má potenciál 

byť podnikateľským modelom, ktorý môže 

pomôcť pri dokončovaní jednotného trhu 
v odvetví maloobchodu, ale v súčasnosti 

sa v EÚ využíva iba nedostatočne, pretože 

predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní 

s 5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, 

pričom 83,5 % obratu v rámci 

franchisingu sa koncentruje iba v 

siedmich členských štátoch; 

C. keďže franchising je podnikateľský 

model, ktorý prispieva k rastu v odvetví 

maloobchodu v členských štátoch, ale ešte 

nedosiahol svoj plný potenciál; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 
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Odôvodnenie C 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže franchising má potenciál byť 

podnikateľským modelom, ktorý môže 

pomôcť pri dokončovaní jednotného trhu v 

odvetví maloobchodu, ale v súčasnosti sa v 

EÚ využíva iba nedostatočne, pretože 

predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní s 

5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, 

pričom 83,5 % obratu v rámci franchisingu 

sa koncentruje iba v siedmich členských 

štátoch; 

C. keďže franchising má plný 

potenciál byť podnikateľským modelom, 

ktorý môže pomôcť pri dokončovaní 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu, 

keďže môže byť vhodným prostriedkom 

na založenie podniku prostredníctvom 

spoločnej investície poskytovateľa 

a nadobúdateľa franchisingu, ale v 

súčasnosti sa v EÚ využíva iba 

nedostatočne, pretože predstavuje len 

1,89 % HDP v porovnaní s 5,95 % v USA 

a 10,83 % v Austrálii, pričom 83,5 % 

obratu v rámci franchisingu sa koncentruje 

iba v siedmich členských štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže franchising má potenciál byť 

podnikateľským modelom, ktorý môže 

pomôcť pri dokončovaní jednotného trhu v 

odvetví maloobchodu, ale v súčasnosti sa v 

EÚ využíva iba nedostatočne, pretože 

predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní s 

5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, 

pričom 83,5 % obratu v rámci franchisingu 

sa koncentruje iba v siedmich členských 

štátoch; 

C. keďže franchising má potenciál byť 

podnikateľským modelom, ktorý môže 

pomôcť pri dokončovaní jednotného trhu v 

odvetví maloobchodu, ale v súčasnosti sa v 

EÚ využíva iba nedostatočne, pretože 

predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní s 

5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, 

pričom 83,5 % obratu v rámci franchisingu 

sa koncentruje iba v siedmich členských 

štátoch, a preto je dôležité podnecovať 

rozsiahlejšie rozširovanie tohto 

obchodného modelu v celej EU; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   12 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže franchising má potenciál byť 

podnikateľským modelom, ktorý môže 

pomôcť pri dokončovaní jednotného trhu v 

odvetví maloobchodu, ale v súčasnosti sa v 

EÚ využíva iba nedostatočne, pretože 

predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní s 

5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, 

pričom 83,5 % obratu v rámci franchisingu 

sa koncentruje iba v siedmich členských 

štátoch; 

C. keďže franchising má potenciál byť 

podnikateľským modelom, ktorý môže 

pomôcť pri dokončovaní jednotného trhu v 

odvetví maloobchodu, ale s poľutovaním 

konštatuje, že v súčasnosti sa v EÚ 

využíva iba nedostatočne, pretože 

predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní s 

5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, 

pričom 83,5 % obratu v rámci franchisingu 

sa koncentruje iba v siedmich členských 

štátoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré 

zahŕňajú franchising ako obchodný model, 

sa v jednotlivých členských štátoch veľmi 

líšia a nadobúdatelia franchisingu môžu 

upustiť od vstupovania do cezhraničných 

franchisingových sietí, pretože nie sú 

oboznámení s inými právnymi systémami a 

nemusia byť chránení pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

D. keďže franchising má výrazný 

cezhraničný rozmer a je dôležitý pre 

fungovanie vnútorného trhu, ale platné 

právne predpisy, ktoré zahŕňajú franchising 

ako obchodný model, sa v jednotlivých 

členských štátoch veľmi líšia a 

nadobúdatelia franchisingu môžu upustiť 

od vstupovania do cezhraničných 

franchisingových sietí, pretože nie sú 

oboznámení s inými právnymi systémami a 

nemusia byť chránení pred nekalými 

obchodnými praktikami; keďže to zase 

môže mať vplyv na celé hospodárstvo EÚ, 

ako aj na konečných spotrebiteľov, 

ktorým to obmedzí ich výber; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré 

zahŕňajú franchising ako obchodný model, 

sa v jednotlivých členských štátoch veľmi 

líšia a nadobúdatelia franchisingu môžu 

upustiť od vstupovania do cezhraničných 

franchisingových sietí, pretože nie sú 

oboznámení s inými právnymi systémami a 

nemusia byť chránení pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré 

zahŕňajú franchising ako obchodný model, 

sa v jednotlivých členských štátoch veľmi 

líšia a nadobúdatelia franchisingu môžu 

upustiť od vstupovania do cezhraničných 

franchisingových sietí, pretože nie sú 

oboznámení s inými právnymi systémami a 

nemusia byť chránení pred nekalými 

obchodnými praktikami; v tomto smere 

vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným 

rozvinutím franchisingu, ktoré má 

negatívny vplyv na rast, vytváranie 

pracovných miest, zvyšovanie základu 

dane, MSP a rozvoj podnikania, ako aj na 

získavanie nových schopností a zručností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré 

zahŕňajú franchising ako obchodný model, 

sa v jednotlivých členských štátoch veľmi 

líšia a nadobúdatelia franchisingu môžu 

upustiť od vstupovania do cezhraničných 

franchisingových sietí, pretože nie sú 

oboznámení s inými právnymi systémami 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré 

zahŕňajú franchising ako obchodný model, 

sa v jednotlivých členských štátoch 

pochopiteľne líšia a nadobúdatelia 

franchisingu môžu upustiť od vstupovania 

do cezhraničných franchisingových sietí; 
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a nemusia byť chránení pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré 

zahŕňajú franchising ako obchodný model, 

sa v jednotlivých členských štátoch veľmi 

líšia a nadobúdatelia franchisingu môžu 

upustiť od vstupovania do cezhraničných 

franchisingových sietí, pretože nie sú 

oboznámení s inými právnymi systémami a 

nemusia byť chránení pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré 

zahŕňajú franchising ako obchodný model, 

sa v jednotlivých členských štátoch veľmi 

líšia a nadobúdatelia franchisingu môžu 

upustiť od vstupovania do cezhraničných 

franchisingových sietí, pretože nie sú 

oboznámení s inými právnymi systémami a 

nemusia byť chránení pred nekalými 

obchodnými praktikami, a preto by sa 

malo pouvažovať o prípadnom 

regulačnom rámci na úrovni EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže platné právne predpisy, 

ktoré zahŕňajú franchising ako obchodný 

model, sa v jednotlivých členských štátoch 

veľmi líšia a nadobúdatelia franchisingu 

môžu upustiť od vstupovania do 

cezhraničných franchisingových sietí, 

pretože nie sú oboznámení s inými 

právnymi systémami a nemusia byť 

D. keďže vykonávanie platných 

nariadení na úrovni EÚ a spôsob, akým 

sa vnútroštátne právne predpisy uplatňujú 

na franchising ako obchodný model, sa v 

jednotlivých členských štátoch veľmi líšia 

a následný nedostatok jednotných 

pravidiel vytvára technické prekážky, 

ktoré môžu odrádzať poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu od 
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chránení pred nekalými obchodnými 

praktikami; 
cezhraničného rozširovania svojich 

činností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže samoregulačné prostredie 

v EÚ je slabé z dôvodu nedostatočného 

presadzovania európskeho etického 

kódexu zo strany národných združení 

nadobúdateľov franchisingu 

a nedostatočného zastúpenia týchto 

združení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže franchising kombinuje 

výhody zvyšovania distribúcie tovaru 

s vytváraním jednotnej siete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D b (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Db. keďže franchising je úspešný 

model podnikania, ktorý umožňuje rýchle 

získanie nových trhov s obmedzenou 

investíciou a vyššou šancou na úspech pre 

nadobúdateľov aj poskytovateľov 

franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže existujú rozdiely medzi tzv. 

„tvrdým“ a „mäkkým“ franchisingom, a to 

v závislosti od podmienok dohody o 

franchisingu, a navyše modely, ako 

napríklad „skupiny nezávislých 

maloobchodníkov“, majú osobitné 

charakteristiky a mali by sa na ne 

vzťahovať pravidlá, ktorými sa riadi 

franchising, iba ak vyhovujú vymedzeniu 

pojmu franchising; 

E. keďže existujú rozdiely medzi tzv. 

„tvrdým“ a „mäkkým“ franchisingom, a to 

v závislosti od podmienok dohody o 

franchisingu, a navyše alternatívne 

obchodné modely, ako napríklad „skupiny 

nezávislých maloobchodníkov“, majú 

osobitné charakteristiky a mali by sa na ne 

vzťahovať pravidlá, ktorými sa riadi 

franchising, iba ak vyhovujú vymedzeniu 

pojmu franchising; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže nie je dostatok informácií o 

fungovaní franchisingu v sektore 

maloobchodu, pretože príslušné 

informácie sa nezapisujú alebo ich často 

vypúšťa sa 
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možno nájsť len v sprievodných listoch 

pripojených k franchisingovej zmluve, 

ktoré sú dôverné, a teda neprístupné 

verejnosti, a na úrovni EÚ neexistuje 

mechanizmus na zhromažďovanie 

informácií o potenciálne neprijateľných 

zmluvných podmienkach alebo 

nespravodlivom plnení zmlúv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže nie je dostatok informácií o 

fungovaní franchisingu v sektore 

maloobchodu, pretože príslušné informácie 

sa nezapisujú alebo ich často možno nájsť 

len v sprievodných listoch pripojených k 

franchisingovej zmluve, ktoré sú dôverné, 

a teda neprístupné verejnosti, a na úrovni 

EÚ neexistuje mechanizmus na 

zhromažďovanie informácií o potenciálne 

neprijateľných zmluvných podmienkach 

alebo nespravodlivom plnení zmlúv; 

F. keďže nie je dostatok informácií o 

fungovaní franchisingu v sektore 

maloobchodu, pretože príslušné informácie 

sa nezapisujú alebo ich často možno nájsť 

len v sprievodných listoch pripojených k 

franchisingovej zmluve, ktoré sú dôverné, 

a teda neprístupné verejnosti, a na úrovni 

EÚ neexistuje mechanizmus na 

zhromažďovanie informácií o potenciálne 

neprijateľných zmluvných podmienkach 

alebo nespravodlivom plnení zmlúv, 

a preto je potrebné vytvoriť platformu 

obsahujúcu tieto dôležité informácie, aby 

boli poskytovatelia aj nadobúdatelia 

franchisingu lepšie informovaní o svojich 

právach a povinnostiach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže nie je dostatok informácií o 

fungovaní franchisingu v sektore 

maloobchodu, pretože príslušné 

informácie sa nezapisujú alebo ich často 

možno nájsť len v sprievodných listoch 

pripojených k franchisingovej zmluve, 

ktoré sú dôverné, a teda neprístupné 

verejnosti, a na úrovni EÚ neexistuje 

mechanizmus na zhromažďovanie 

informácií o potenciálne neprijateľných 

zmluvných podmienkach alebo 

nespravodlivom plnení zmlúv; 

F. keďže nie je dostatok informácií o 

fungovaní franchisingu v jednotlivých 

sektoroch, pretože príslušné informácie sa 

nezapisujú alebo ich často možno nájsť len 

v sprievodných listoch pripojených k 

franchisingovej zmluve, ktoré sú dôverné, 

a teda neprístupné verejnosti, a na úrovni 

EÚ neexistuje mechanizmus na 

zhromažďovanie informácií o potenciálne 

neprijateľných zmluvných podmienkach 

alebo nespravodlivom plnení zmlúv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať napätiam, 

ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a 

nadobúdateľmi franchisingu, pokiaľ ide o 

elektronický obchod a výmenu údajov o 

spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú 

ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k 

zbytočnej neistote a konfliktom; 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať napätiam, 

ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a 

nadobúdateľmi franchisingu, pokiaľ ide o 

elektronický obchod a výmenu údajov o 

spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú 

ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k 

zbytočnej neistote a konfliktom; keďže 

elektronický obchod expanduje a využíva 

ho čoraz viac spotrebiteľov, a preto by sa 

mal lepšie začleniť do franchisingových 

dohôd; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   26 
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Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať napätiam, 

ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a 

nadobúdateľmi franchisingu, pokiaľ ide o 

elektronický obchod a výmenu údajov o 

spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú 

ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k 

zbytočnej neistote a konfliktom; 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať napätiam, 

ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a 

nadobúdateľmi franchisingu, pokiaľ ide o 

elektronický obchod a výmenu údajov o 

spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú 

ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k 

zbytočnej neistote a konfliktom, 

a digitalizácia hospodárstva sa 

v nariadení č. 330/2010 a jeho 

sprievodných smerniciach značne 

opomína; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať napätiam, 

ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a 

nadobúdateľmi franchisingu, pokiaľ ide 

o elektronický obchod a výmenu údajov o 

spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú 

ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k 

zbytočnej neistote a konfliktom; 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať rozširovaniu 

franchisingu do oblasti elektronického 

obchodu a zvyšovaniu dôležitosti údajov 

o spotrebiteľoch pre úspech obchodných 

modelov franchisingu, najmä preto, lebo 

franchisingové dohody v súčasnosti 

neobsahujú ustanovenia o týchto témach, 

čo ponecháva priestor zbytočnej neistote 

a konfliktom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   28 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 
osobitná pozornosť venovať napätiam, 

ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a 

nadobúdateľmi franchisingu, pokiaľ ide o 

elektronický obchod a výmenu údajov o 

spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú 

ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k 

zbytočnej neistote a konfliktom; 

G. keďže osobitná pozornosť by sa 

mala venovať napätiam, ktoré vznikajú 

medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi 

franchisingu, pokiaľ ide o elektronický 

obchod a výmenu údajov o spotrebiteľoch, 

pretože terajšie franchisingové dohody 

neobsahujú ustanovenia o týchto témach, a 

vedú tak k zbytočnej neistote a konfliktom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   29 

Edward Czesak 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať napätiam, 

ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a 

nadobúdateľmi franchisingu, pokiaľ ide o 

elektronický obchod a výmenu údajov o 

spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú 

ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k 

zbytočnej neistote a konfliktom; 

G. keďže v kontexte realizácie 

jednotného digitálneho trhu by sa mala 

osobitná pozornosť venovať akýmkoľvek 

napätiam vznikajúcim medzi 

poskytovateľmi a nadobúdateľmi 

franchisingu, pokiaľ ide o elektronický 

obchod a výmenu údajov o spotrebiteľoch, 

pretože terajšie franchisingové dohody 

neobsahujú ustanovenia o týchto témach, 

čo môže viesť k zbytočnej neistote 

a konfliktom; 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ga. keďže poskytovateľ franchisingu 

musí dokázať závažné porušenie zmluvy 

alebo etiky zo strany nadobúdateľa 

franchisingu, aby sa mohol jednostranne 

rozhodnúť, že zmluvu neobnoví alebo že 

franchising udelí inej osobe alebo inej 

spoločnosti na tom istom území, najmä 

v prípade, že nadobúdateľ tento 

franchising úspešne prevádzkoval počas 

trvania dohody, keď dochádzalo 

k značným investíciám do rozširovania 

značky a zvyšovaniu jej goodwillu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ga. keďže Komisia vymedzila nekalé 

obchodné praktiky ako „praktiky, ktoré sa 

výrazne odchyľujú od poctivého 

obchodného správania, sú v rozpore 

s dobromyseľnosťou a čestnosťou 

a jednostranne ich ukladá jeden obchodný 

partner druhému obchodnému 

partnerovi“1a; 

 _________________ 

 1a Boj proti nekalým obchodným 

praktikám medzi podnikmi 

v potravinovom dodávateľskom reťazci, 

COM(2014)472. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   32 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Gb. keďže pri obchodnom vzťahu 

vstupuje do hry tzv. faktor strachu, keď 

slabšia strana nedokáže účinne využiť 

svoje práva a nie je ochotná podať 

sťažnosť na nekalé obchodné praktiky, 

ktoré uplatňuje silnejšia strana, zo 

strachu, že ohrozí ich obchodné vzťahy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu 

za predpokladu, že v celej EÚ sa ponúka 

účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu 

za predpokladu, že v celej EÚ sa ponúka 

účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred nekalými 

obchodnými praktikami; v súčasnosti to 

tak však nie je, keďže príslušné opatrenia 

sa medzi členskými štátmi líšia, čo vedie 

k vysokému stupňu nesúladu 

a diverzifikácie medzi členskými štátmi 

z hľadiska úrovne, charakteru a formy 

právnej ochrany; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   34 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu 

za predpokladu, že v celej EÚ sa ponúka 

účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu, 

keďže oproti iným rozvinutým 

hospodárstvam sa v súčasnosti v EÚ 

dostatočne nevyužíva; domnieva sa, že 

účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred nekalými 

obchodnými praktikami v celej EÚ 

podnieti ďalší rast franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   35 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu 

za predpokladu, že v celej EÚ sa ponúka 

účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred 

nekalými obchodnými praktikami; 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Mylène Troszczynski 
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Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu 

za predpokladu, že v celej EÚ sa ponúka 

účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

1. domnieva sa, že v odvetví 

maloobchodu môže franchising zohrávať 

dôležitú úlohu za predpokladu, že sa 

ponúka účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred nekalými 

obchodnými praktikami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu v odvetví maloobchodu 

môže franchising zohrávať dôležitú úlohu 

za predpokladu, že v celej EÚ sa ponúka 

účinná ochrana poskytovateľov aj 

nadobúdateľov franchisingu pred 

nekalými obchodnými praktikami; 

1. domnieva sa, že pre dokončenie 

jednotného trhu môže franchising zohrávať 

dôležitú úlohu za predpokladu, že sa 

zavedú jednotné normy, objasnia sa práva 

a povinnosti každej strany franchisingovej 

zmluvy a odstránia sa technické prekážky 

cezhraničného obchodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   38 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína, že poskytovateľ aj 

nadobúdateľ franchisingu sú dvaja 

podnikatelia, ktorí sa dobrovoľne zapojili 



 

AM\1116865SK.docx 23/68 PE599.674v01-00 

 SK 

do ekonomickej činnosti, pod ktorou sa 

rozumie systematická činnosť, ktorú 

podnikateľ nezávisle vykonáva vo 

vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk; 

ďalej pripomína, že základnou 

myšlienkou franchisingu je zjednotený 

systém spolupráce; spotrebitelia sa pri 

franchisingovom systéme spoliehajú na 

jednotnosť systému a výrobkov a služieb, 

ktoré dodávajú a predávajú členovia tohto 

systému; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   39 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. predpokladá, že vzhľadom na 

výraznú cezhraničnú zložku franchisingu 

by bolo vhodné uplatňovať na úrovni EÚ 

jednotný prístup k náprave nekalých 

obchodných praktík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína, že franchising je 

zmluvný vzťah medzi dvomi právne 

nezávislými podnikmi; 



 

PE599.674v01-00 24/68 AM\1116865SK.docx 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. zdôrazňuje, že strany 

franchisingovej zmluvy sú vo vzájomne 

zraniteľnej pozícii, keďže poskytovateľ 

franchisingu čelí riziku, že príde 

o tajomstvo svojho obchodného modelu, 

a nadobúdateľovi franchisingu zase 

hrozí, že sa vzdá časti svojej nezávislosti, 

pokiaľ ide o obchodné rozhodnutia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   42 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúvajú poskytovatelia 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší a 

horšie informovaní než poskytovatelia 

franchisingu, a preto sú vo veľkej miere 

závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

2. zdôrazňuje, že model franchisingu 

vypracúva poskytovateľ franchisingu 

a nadobúdatelia franchisingu z neho majú 

priamy prospech; ďalej zdôrazňuje, že 

šance značky na komerčný úspech závisia 

od podrobného zmluvného záväzku 

a vysokej úrovne dôvery medzi stranami; 

zastáva názor, že nadobúdatelia 

franchisingu sú vo veľkej miere závislí od 

odborných znalostí poskytovateľa 

franchisingu a že poskytovateľ 

franchisingu zase musí mať možnosť 

spoľahnúť sa na obchodnú účinnosť 

a ekonomickú stabilitu nadobúdateľa 

franchisingu a že nemá záujem 
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o vytváranie podnikov s nejasnou 

budúcnosťou; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   43 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúvajú poskytovatelia 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší a 

horšie informovaní než poskytovatelia 
franchisingu, a preto sú vo veľkej miere 

závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

2. zdôrazňuje, že model franchisingu 

zvyčajne vypracúva poskytovateľ 

franchisingu a že nadobúdatelia 

franchisingu vstupujú do zmluvného 

vzťahu s poskytovateľom franchisingu 

dobrovoľne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   44 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúvajú poskytovatelia 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší a 

horšie informovaní než poskytovatelia 

franchisingu, a preto sú vo veľkej miere 

závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, najmä keď sú zástupcami MSP, 

keďže model franchisingu zvyčajne 

vypracúva poskytovateľ franchisingu, 

pričom nadobúdatelia franchisingu sú 

obvykle finančne slabší a horšie 

informovaní než poskytovatelia 

franchisingu, a preto sú vo veľkej miere 
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závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   45 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúvajú poskytovatelia 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší a 

horšie informovaní než poskytovatelia 

franchisingu, a preto sú vo veľkej miere 

závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

2. konštatuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúva poskytovateľ 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší 

a môžu byť horšie informovaní než 

poskytovatelia franchisingu, a preto sú vo 

veľkej miere závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   46 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúvajú poskytovatelia 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší a 

horšie informovaní než poskytovatelia 

franchisingu, a preto sú vo veľkej miere 

závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúva poskytovateľ 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší 

a v dôsledku toho horšie informovaní než 

poskytovatelia franchisingu, a preto sú vo 

veľkej miere závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúvajú poskytovatelia 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší a 

horšie informovaní než poskytovatelia 

franchisingu, a preto sú vo veľkej miere 

závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia 

franchisingu sú často slabšou zmluvnou 

stranou, keďže model franchisingu 

zvyčajne vypracúva poskytovateľ 

franchisingu, pričom nadobúdatelia 

franchisingu sú obvykle finančne slabší a 

horšie informovaní než poskytovatelia 

franchisingu, a preto sú závislí od 

odborných znalostí poskytovateľa 

franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   48 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. zdôrazňuje skutočnosť, že 

franchisingové systémy sú vo veľkej miere 

závislé od fungovania spolupráce 

poskytovateľa a nadobúdateľov 

franchisingu; v mnohých prípadoch už 

len jeden nadobúdateľ franchisingu môže 

nenávratne zničiť celý franchisingový 

systém; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   49 
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Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení; 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie, ktoré by chránili ich 

kolektívne záujmy, a naďalej pôsobia 

prevažne na individuálnom základe, 

a preto sú nedostatočne zastúpení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   50 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení; 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení, sú zraniteľní a vystavení 

väčšiemu riziku, pokiaľ ide 

o dodržiavanie spravodlivého obchodu; 

Or. ro 
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Pozmeňujúci návrh   51 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení; 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení a nedostatočne chránení na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   52 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení; 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu sú často 

nedostatočne zastúpení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   53 

Richard Sulík 
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Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z 

dôvodu nedostatku zdrojov v mnohých 

prípadoch nemajú k dispozícii takéto 

zastupiteľské organizácie alebo sú v nich 

nedostatočne zastúpení; 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

a nadobúdatelia franchisingu sa 

zorganizovali na vnútroštátnej aj európskej 

úrovni v záujme zastupovania svojich 

záujmov a že ich členstvo v týchto 

organizáciách by malo ostať dobrovoľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   54 

Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení; 

3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu v mnohých 

prípadoch nemajú k dispozícii takéto 

zastupiteľské organizácie alebo sú v nich 

nedostatočne zastúpení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   55 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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3. konštatuje, že poskytovatelia 

franchisingu sa zorganizovali na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni v záujme 

zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo 

nadobúdatelia franchisingu často z dôvodu 

nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch 

nemajú k dispozícii takéto zastupiteľské 

organizácie alebo sú v nich nedostatočne 

zastúpení; 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   56 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali vytváranie združení 

zastupujúcich nadobúdateľov franchisingu 

a aby zabezpečili, že ich názory sú 

vypočuté vždy, keď sa pripravujú politiky 

alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu 

týkať; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali vytváranie združení 

zastupujúcich nadobúdateľov franchisingu 

a aby zabezpečili, že ich názory sú 

vypočuté vždy, keď sa pripravujú politiky 

alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu 

týkať, aby sa zabezpečilo spravodlivejšie 

zastúpenie jednotlivých strán; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   57 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali vytváranie združení 

zastupujúcich nadobúdateľov franchisingu 

a aby zabezpečili, že ich názory sú 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali a posilňovali vytváranie 

združení zastupujúcich nadobúdateľov 

franchisingu a aby zabezpečili, že ich 
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vypočuté vždy, keď sa pripravujú politiky 

alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu 

týkať; 

názory sú vypočuté vždy, keď sa 

pripravujú politiky alebo právne predpisy, 

ktoré sa ich môžu týkať; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali vytváranie združení 

zastupujúcich nadobúdateľov franchisingu 

a aby zabezpečili, že ich názory sú 

vypočuté vždy, keď sa pripravujú politiky 

alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu 

týkať; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali a posilňovali vytváranie 

združení zastupujúcich nadobúdateľov 

franchisingu a aby zabezpečili, že ich 

názory sú vypočuté vždy, keď sa 

pripravujú politiky alebo právne predpisy, 

ktoré sa ich môžu týkať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali vytváranie združení 

zastupujúcich nadobúdateľov 
franchisingu a aby zabezpečili, že ich 

názory sú vypočuté vždy, keď sa 

pripravujú politiky alebo právne predpisy, 

ktoré sa ich môžu týkať; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali dialóg medzi 

poskytovateľmi franchisingu, 

nadobúdateľmi franchisingu a subjektmi 

prijímajúcimi rozhodnutia vždy, keď sa 

pripravujú politiky alebo právne predpisy, 

ktoré sa ich môžu týkať; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   60 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali vytváranie združení 

zastupujúcich nadobúdateľov franchisingu 

a aby zabezpečili, že ich názory sú 

vypočuté vždy, keď sa pripravujú politiky 

alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu 

týkať; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podnecovali vytváranie združení 

zastupujúcich nadobúdateľov franchisingu 

a aby zabezpečili, že ich názory sú 

vypočuté vždy, keď sa pripravujú politiky 

alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu 

týkať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   61 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že pretrváva 

nedostatok informácií o fungovaní 

franchisingu v sektore maloobchodu, a 

vyzýva Komisiu, aby vytvorila kontaktné 

miesto pre informácie o problémoch, s 

ktorými sa stretávajú nadobúdatelia 

franchisingu, pričom sa zaručí dôvernosť 

takto získaných informácií; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   62 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú nadobúdatelia franchisingu, 

pričom sa zaručí dôvernosť takto získaných 

informácií; 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú nadobúdatelia franchisingu, 

pričom sa zaručí dôvernosť takto získaných 

informácií a nadobúdateľom franchisingu 

sa ponúkne možnosť právnej pomoci 

v prípade závažného konfliktu, ktorý by 

vznikol medzi stranami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   63 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú nadobúdatelia franchisingu, 

pričom sa zaručí dôvernosť takto získaných 

informácií; 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú nadobúdatelia franchisingu, 

pričom sa zaručí dôvernosť takto získaných 

informácií a zabezpečí sa, aby príslušné 

orgány prijali opatrenia na vyriešenie 

týchto problémov; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú nadobúdatelia franchisingu, 

pričom sa zaručí dôvernosť takto získaných 

informácií; 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva členské 

štáty, aby v spolupráci s Komisiou určili 

kontaktné miesta pre informácie o 

problémoch, s ktorými sa stretávajú 

nadobúdatelia franchisingu, pričom sa 

zaručí dôvernosť takto získaných 

informácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   65 

Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú nadobúdatelia franchisingu, 

pričom sa zaručí dôvernosť takto 

získaných informácií; 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v EÚ, 

a vyzýva Komisiu, aby zlepšila 

zhromažďovanie informácií, napríklad 

prostredníctvom otvorenia dôverných 

kontaktných miest pre informácie o 

problémoch, s ktorými sa stretávajú 

poskytovatelia a nadobúdatelia 

franchisingu, alebo prostredníctvom 

začatia verejných konzultácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   66 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že pretrváva 

nedostatok informácií o fungovaní 

franchisingu v sektore maloobchodu, a 

5. zdôrazňuje, že existuje niekoľko 

národných a medzinárodných 

franchisingových združení, ktoré majú 



 

PE599.674v01-00 36/68 AM\1116865SK.docx 

SK 

vyzýva Komisiu, aby vytvorila kontaktné 

miesto pre informácie o problémoch, s 

ktorými sa stretávajú nadobúdatelia 

franchisingu, pričom sa zaručí dôvernosť 

takto získaných informácií; 

potrebné informácie o fungovaní 

franchisingu v sektore maloobchodu; tieto 

informácie sa však nezhromažďujú 

koordinovaným spôsobom na úrovni celej 

EÚ a doteraz to ani nebolo potrebné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú nadobúdatelia franchisingu, 

pričom sa zaručí dôvernosť takto získaných 

informácií; 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok 

informácií o fungovaní franchisingu v 

sektore maloobchodu, a vyzýva Komisiu, 

aby vytvorila kontaktné miesto pre 

informácie o problémoch, s ktorými sa 

stretávajú poskytovatelia a nadobúdatelia 

franchisingu, pričom sa zaručí dôvernosť 

takto získaných informácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. nabáda na vytváranie národných 

a európskych franchisingových združení, 

ktoré by sa považovali za právne uznávané 

zdroje najlepších postupov v oblasti 

franchisingu a ktoré by zabezpečovali 

rovnováhu v rámci členstva medzi 

poskytovateľmi a nadobúdateľmi 

franchisingu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   69 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby aktívne 

preskúmala fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu, a najmä existenciu 

neprijateľných zmluvných podmienok 
alebo nekalých obchodných praktík, a 

požiadala Eurostat, aby pri zbere 

štatistických informácií o sektore venoval 

tomuto modelu osobitnú pozornosť; 

6. zdôrazňuje, že v rámci jednotného 

trhu existujú neprijateľné zmluvné 

podmienky alebo nekalé obchodné 

praktiky; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   70 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby aktívne 

preskúmala fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu, a najmä existenciu 

neprijateľných zmluvných podmienok 

alebo nekalých obchodných praktík, a 

požiadala Eurostat, aby pri zbere 

štatistických informácií o sektore venoval 

tomuto modelu osobitnú pozornosť; 

6. vyzýva Komisiu, aby aktívne 

preskúmala fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu, a najmä existenciu 

neprijateľných zmluvných podmienok 

alebo nekalých obchodných praktík, a 

požiadala Eurostat, aby pri zbere 

štatistických informácií o sektore venoval 

tomuto modelu osobitnú pozornosť bez 

toho, aby to podnikateľom prinášalo 

akúkoľvek dodatočnú administratívnu 

alebo inú záťaž; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   71 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby aktívne 

preskúmala fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu, a najmä existenciu 

neprijateľných zmluvných podmienok 

alebo nekalých obchodných praktík, a 

požiadala Eurostat, aby pri zbere 

štatistických informácií o sektore venoval 

tomuto modelu osobitnú pozornosť; 

6. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

fungovanie franchisingu v sektore 

maloobchodu, a najmä existenciu 

neprijateľných zmluvných podmienok 

alebo nekalých obchodných praktík, a 

požiadala Eurostat, aby pri zbere 

štatistických informácií o sektore venoval 

tomuto modelu osobitnú pozornosť; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   72 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby aktívne 

preskúmala fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu, a najmä existenciu 

neprijateľných zmluvných podmienok 

alebo nekalých obchodných praktík, a 

požiadala Eurostat, aby pri zbere 

štatistických informácií o sektore venoval 

tomuto modelu osobitnú pozornosť; 

6. vyzýva Komisiu, aby aktívne 

preskúmala fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu vrátane existencie 

neprijateľných zmluvných podmienok 

alebo nekalých obchodných praktík, a 

požiadala Eurostat, aby pri zbere 

štatistických informácií o sektore venoval 

tomuto modelu pozornosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. vyjadruje obavy, že vzhľadom na 

slabšie postavenie nadobúdateľov 

franchisingu môžu nekalé obchodné 

praktiky spočívať aj v tom, že sa 

poskytovatelia franchisingu jednostranne 

rozhodnú neobnoviť dlhodobú 

franchisingovú dohodu, čo 

nadobúdateľovi franchisingu spôsobí 

vážnu finančnú škodu na jeho investícii 

do franchisingového zariadenia, 

vybavenia, reklamy a goodwillu, čím dôjde 

k ohrozeniu pracovných miest, a to najmä 

ak je zámerom a dôvodom neobnovenia 

dohody skutočnosť, že poskytovateľ 

franchisingu chce poskytnúť franchising 

inej osobe alebo spoločnosti na tom istom 

území, hoci nadobúdateľ franchisingu 

dôsledne a úplne dodržiaval dohodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   74 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že kódex jednostranne 

vypracovali poskytovatelia franchisingu a 

čelil zásadnej kritike zo strany 

nadobúdateľov franchisingu, ktorí 

poukazovali okrem iného na skutočnosť, 

že kódex existujúci pred revíziou kódexu v 

roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky 

poskytovateľa franchisingu; 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   75 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že kódex jednostranne 

vypracovali poskytovatelia franchisingu a 

čelil zásadnej kritike zo strany 

nadobúdateľov franchisingu, ktorí 

poukazovali okrem iného na skutočnosť, 

že kódex existujúci pred revíziou kódexu v 

roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky 

poskytovateľa franchisingu; 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že mnohí nadobúdatelia 

franchisingu tento kódex výrazne 

kritizovali; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že kódex jednostranne 

vypracovali poskytovatelia franchisingu a 

čelil zásadnej kritike zo strany 

nadobúdateľov franchisingu, ktorí 

poukazovali okrem iného na skutočnosť, 

že kódex existujúci pred revíziou kódexu v 

roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky 

poskytovateľa franchisingu; 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že nadobúdatelia 

franchisingu kritizovali obsah tohto 

kódexu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že kódex jednostranne 

vypracovali poskytovatelia franchisingu a 

čelil zásadnej kritike zo strany 

nadobúdateľov franchisingu, ktorí 

poukazovali okrem iného na skutočnosť, že 

kódex existujúci pred revíziou kódexu v 

roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky 

poskytovateľa franchisingu; 

7. v zásade víta európsky etický kódex 

pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu ako 

potenciálne účinný nástroj na podporu 

najlepších postupov v odvetví 

franchisingu na samoregulačnom 

základe; ďalej konštatuje, že kódex 

zastupuje predovšetkým záujmy 

poskytovateľov franchisingu, ale zároveň 

konštatuje, že kódex čelil zásadnej kritike 

zo strany nadobúdateľov franchisingu, 

ktorí poukazovali okrem iného na 

skutočnosť, že kódex jasnejšie vymedzoval 

záväzky poskytovateľa franchisingu ešte 

pred jeho revíziou v roku 2016; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   78 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že kódex jednostranne 

vypracovali poskytovatelia franchisingu a 

čelil zásadnej kritike zo strany 

nadobúdateľov franchisingu, ktorí 

poukazovali okrem iného na skutočnosť, 

že kódex existujúci pred revíziou kódexu v 

roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky 

poskytovateľa franchisingu; 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ktorej 

členmi sú národné združenia alebo 

federácie, ktoré sú vo väčšine prípadov 

otvorené poskytovateľom aj 

nadobúdateľom franchisingu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   79 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že kódex jednostranne 

vypracovali poskytovatelia franchisingu a 

čelil zásadnej kritike zo strany 

nadobúdateľov franchisingu, ktorí 

poukazovali okrem iného na skutočnosť, že 

kódex existujúci pred revíziou kódexu v 

roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky 

poskytovateľa franchisingu; 

7. berie na vedomie európsky etický 

kódex pre franchising, ktorý vypracovala 

Európska federácia franchisingu, ale 

takisto konštatuje, že kódex jednostranne 

vypracovali poskytovatelia franchisingu a 

čelil zásadnej kritike zo strany 

nadobúdateľov franchisingu, ktorí 

poukazovali okrem iného na skutočnosť, že 

kódex existujúci pred revíziou kódexu v 

roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky 

poskytovateľa franchisingu, a preto je 

potrebné kódex zrevidovať, aby zabezpečil 

vyvážené a spravodlivé zastúpenie oboch 

strán; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. vyjadruje však poľutovanie nad 

skutočnosťou, že kódex sa vzťahuje len 

na menšinovú časť nadobúdateľov 

franchisingu pôsobiacich v EÚ, keďže 

väčšina nadobúdateľov franchisingu 

nepatrí ani do Európskej federácie 

franchisingu, ani do národných združení, 

ktoré kódex prijali, a viaceré členské štáty 
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nemajú žiadne národné franchisingové 

združenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   81 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s neexistenciou nezávislého mechanizmu 

presadzovania, ktorý by bol pripojený k 

európskemu etickému kódexu, a 
pripomína, že v niektorých členských 

štátoch viedol tento nedostatok 

nezávislého presadzovania k zavedeniu 

právnych predpisov na prevenciu a riešenie 

nekalých obchodných praktík v oblasti 

franchisingu; 

8. pripomína, že v niektorých 

členských štátoch boli zavedené právne 

predpisy na prevenciu a riešenie nekalých 

obchodných praktík v oblasti franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   82 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s neexistenciou nezávislého mechanizmu 

presadzovania, ktorý by bol pripojený k 

európskemu etickému kódexu, a 

pripomína, že v niektorých členských 

štátoch viedol tento nedostatok 

nezávislého presadzovania k zavedeniu 
právnych predpisov na prevenciu a riešenie 

nekalých obchodných praktík v oblasti 

franchisingu; 

8. víta neexistenciu dodatočného 

nezávislého mechanizmu presadzovania, 

ktorý by bol pripojený k európskemu 

etickému kódexu, a pripomína, že členské 

štáty nepotrebujú európske legislatívne 

texty na stanovenie svojich vlastných 

upravených, na mieru prispôsobených 

a primeraných právnych predpisov na 

účinnú prevenciu a riešenie nekalých 

obchodných praktík v oblasti franchisingu; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   83 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s neexistenciou nezávislého mechanizmu 

presadzovania, ktorý by bol pripojený k 

európskemu etickému kódexu, a 

pripomína, že v niektorých členských 

štátoch viedol tento nedostatok nezávislého 

presadzovania k zavedeniu právnych 

predpisov na prevenciu a riešenie nekalých 

obchodných praktík v oblasti franchisingu; 

8. konštatuje, že existujú obavy v 

súvislosti s neexistenciou nezávislého 

mechanizmu presadzovania, ktorý by bol 

pripojený k európskemu etickému kódexu, 

a konštatuje, že v niektorých členských 

štátoch viedol tento nedostatok nezávislého 

presadzovania k zavedeniu právnych 

predpisov na prevenciu a riešenie nekalých 

obchodných praktík v oblasti franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. pripomína, že Parlament 

opakovanie žiadal Komisiu, aby vytvorila 

legislatívny rámec EÚ, ktorý by zakazoval 

nekalé obchodné praktiky v potravinovom 

dodávateľskom reťazci; naliehavo vyzýva 

Komisiu k bezodkladnému predloženiu 

takéhoto návrhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   85 

Richard Sulík 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. pripomína, že etický kódex je 

súbor pravidiel, ktorý poskytovatelia 

franchisingu prijali nad rámec právne 

záväzných pravidiel; etický kódex by mal 

navždy ostať pridanou hodnotou pre 

každého, kto chce tieto pravidlá 

dodržiavať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyjadruje poľutovanie nad 

nejednotným prístupom k právnym 

predpisom týkajúcim sa franchisingu 

medzi členskými štátmi EÚ, ktorý môže 

zásadne brániť cezhraničnému 

franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   87 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že franchisingové 

dohody by mali v plnej miere rešpektovať 

zásady vyváženého partnerstva, v rámci 

ktorého poskytovateľ a nadobúdateľ 

franchisingu musia k sebe navzájom 

9. konštatuje, že franchisingové 

dohody by mali v plnej miere rešpektovať 

zásady zmluvného obchodného 

partnerstva, v rámci ktorého sa 

poskytovateľ a nadobúdateľ franchisingu 
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pristupovať rozumne a spravodlivo a 

riešiť sťažnosti, reklamácie a spory 

prostredníctvom otvorenej, rozumnej a 

priamej komunikácie; 

musia správať v medziach zákona a musia 

riešiť sťažnosti, reklamácie a spory 

predovšetkým prostredníctvom otvorenej, 

rozumnej a priamej komunikácie 

a v súlade s ich písomnou zmluvou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   88 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že franchisingové 

dohody by mali v plnej miere rešpektovať 

zásady vyváženého partnerstva, v rámci 

ktorého poskytovateľ a nadobúdateľ 

franchisingu musia k sebe navzájom 

pristupovať rozumne a spravodlivo a riešiť 

sťažnosti, reklamácie a spory 

prostredníctvom otvorenej, rozumnej a 

priamej komunikácie; 

9. konštatuje, že franchisingové 

dohody by mali v plnej miere rešpektovať 

zásady vyváženého partnerstva, v rámci 

ktorého poskytovateľ a nadobúdateľ 

franchisingu musia k sebe navzájom 

pristupovať rozumne a spravodlivo a riešiť 

sťažnosti, reklamácie a spory 

prostredníctvom otvorenej, transparentnej, 

rozumnej a priamej komunikácie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   89 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že franchisingové 

dohody by mali v plnej miere rešpektovať 

zásady vyváženého partnerstva, v rámci 

ktorého poskytovateľ a nadobúdateľ 

franchisingu musia k sebe navzájom 

pristupovať rozumne a spravodlivo a riešiť 

sťažnosti, reklamácie a spory 

9. konštatuje, že franchisingové 

dohody musia v plnej miere rešpektovať 

zásady vyváženého partnerstva, v rámci 

ktorého poskytovateľ a nadobúdateľ 

franchisingu musia k sebe navzájom 

pristupovať rozumne a spravodlivo a riešiť 

sťažnosti, reklamácie a spory 
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prostredníctvom otvorenej, rozumnej a 

priamej komunikácie; 

prostredníctvom otvorenej, rozumnej a 

priamej komunikácie; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   90 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   91 

Andreas Schwab 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva členské štáty, aby Komisii 

predkladali sťažnosti a iné dôležité 

informácie, ktoré sú im doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou; vyzýva Komisiu, aby na 

základe týchto informácií vypracovala 

otvorený súpis nekalých obchodných 

praktík a aby v prípade potreby vytvorila aj 

expertnú platformu na získavanie ďalších 

informácií o fungovaní franchisingu 

v sektore maloobchodu a najmä 

o druhoch nekalých obchodných praktík; 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva členské štáty, aby sťažnosti 

alebo iné dôležité informácie, ktoré sú im 

doručené prostredníctvom existujúcich 

kontaktných miest alebo inou cestou, 

predkladali Komisii na ďalšie 

preskúmanie, čo by mohlo pomôcť 

zostaviť otvorený informatívny zoznam 

nekalých obchodných praktík, ktorý by sa 

používal na pracovné účely, 

a aktualizovať usmernenia o najlepších 

postupoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   93 

Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík a aby zvážila 

prijatie ďalších opatrení s cieľom lepšie 

naprávať takéto zlyhania trhu v rámci 

vzťahov medzi poskytovateľmi 

a nadobúdateľmi franchisingu; 

Or. en 

 



 

AM\1116865SK.docx 49/68 PE599.674v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh   94 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík, ktorý by sa 

mal zverejniť a sprístupniť 

poskytovateľom a nadobúdateľom 

franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby vypracovala návrhy na 

ďalšie opatrenia s cieľom zlepšiť 

fungovanie sektora franchisingu 

a predchádzať výskytu nekalých 

obchodných praktík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   96 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

situáciu týkajúcu sa franchisingu v rámci 

EÚ a aby na základe informácií od 

nadobúdateľov a poskytovateľov 

franchisingu a iných zainteresovaných 

strán vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   97 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík a stanovila 

opatrenia, ktoré treba prijať; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   98 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 
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informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   99 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta alebo 

inou cestou, a aby na základe týchto 

informácií vypracovala otvorený zoznam 

nekalých obchodných praktík; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

sťažnosti, ktoré sú jej doručené 

prostredníctvom kontaktného miesta, a aby 

podávala správy o presadzovaní 

príslušných samoregulačných a platných 

právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   100 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poukazuje najmä, že je potrebné, 

aby správne a úplné predzmluvné 

informácie vrátane informácií o výkonnosti 

modelu franchisingu, a to tak všeobecné, 

ako aj zamerané na plánovanú lokalitu 

nadobúdateľa franchisingu, boli k 

dispozícii v písomnej forme najneskôr 15 

pracovných dní pred podpísaním dohody a 

aby bola zavedená päťdňová lehota na 

odstúpenie od zmluvy, ktorá by 

nasledovala po vykonaní dohody; 

11. poukazuje najmä na to, že je 

potrebné, aby sa zaviedli osobitné zásady 

na zabezpečenie vyvážených zmluvných 

práv a povinností strán, ako sú napríklad 

jasné, správne a úplné predzmluvné 

informácie vrátane informácií o výkonnosti 

modelu franchisingu, a to tak všeobecné, 

ako aj zamerané na plánovanú lokalitu 

nadobúdateľa franchisingu, a jasné 

hranice týkajúce sa požiadaviek na 

dôvernosť, ktoré by mali byť k dispozícii 

v písomnej forme najneskôr 15 pracovných 

dní pred podpísaním dohody, a aby bola 
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zavedená päťdňová lehota na odstúpenie 

od zmluvy, ktorá by nasledovala po 

vykonaní dohody, povinnosť 

poskytovateľa franchisingu zabezpečiť, 

aby dĺžka trvania zmluvy umožňovala 

nadobúdateľovi franchisingu pokryť jeho 

investíciu, nepretržitá obchodná 

a technická pomoc poskytovateľa 

franchisingu nadobúdateľovi 

franchisingu počas trvania dohody 

a spravodlivé odškodnenie po skončení 

zmluvy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   101 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poukazuje najmä, že je potrebné, 

aby správne a úplné predzmluvné 

informácie vrátane informácií o 

výkonnosti modelu franchisingu, a to tak 

všeobecné, ako aj zamerané na plánovanú 

lokalitu nadobúdateľa franchisingu, boli 

k dispozícii v písomnej forme najneskôr 

15 pracovných dní pred podpísaním 

dohody a aby bola zavedená päťdňová 

lehota na odstúpenie od zmluvy, ktorá by 

nasledovala po vykonaní dohody; 

11. poukazuje na to, že je potrebné, 

aby správne a úplné predzmluvné 

informácie boli k dispozícii v písomnej 

forme ešte pred podpísaním dohody; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   102 

Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poukazuje najmä, že je potrebné, 

aby správne a úplné predzmluvné 

informácie vrátane informácií o výkonnosti 

modelu franchisingu, a to tak všeobecné, 

ako aj zamerané na plánovanú lokalitu 

nadobúdateľa franchisingu, boli k 

dispozícii v písomnej forme najneskôr 15 

pracovných dní pred podpísaním dohody a 

aby bola zavedená päťdňová lehota na 

odstúpenie od zmluvy, ktorá by 

nasledovala po vykonaní dohody; 

11. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že franchisingový trh nie je 

transparentný; poukazuje najmä na to, že 

je potrebné, aby správne a úplné 

predzmluvné informácie vrátane informácií 

o výkonnosti modelu franchisingu, a to tak 

všeobecné, ako aj zamerané na plánovanú 

lokalitu nadobúdateľa franchisingu, boli k 

dispozícii v písomnej forme najneskôr 15 

pracovných dní pred podpísaním dohody a 

aby bola zavedená päťdňová lehota na 

odstúpenie od zmluvy, ktorá by 

nasledovala po vykonaní dohody; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poukazuje najmä, že je potrebné, 

aby správne a úplné predzmluvné 

informácie vrátane informácií o výkonnosti 

modelu franchisingu, a to tak všeobecné, 

ako aj zamerané na plánovanú lokalitu 

nadobúdateľa franchisingu, boli k 

dispozícii v písomnej forme najneskôr 15 

pracovných dní pred podpísaním dohody a 

aby bola zavedená päťdňová lehota na 

odstúpenie od zmluvy, ktorá by 

nasledovala po vykonaní dohody; 

11. poukazuje najmä na to, že je 

potrebné, aby správne a úplné predzmluvné 

informácie vrátane informácií o výkonnosti 

modelu franchisingu, a to tak všeobecné, 

ako aj zamerané na plánovanú lokalitu 

nadobúdateľa franchisingu, boli k 

dispozícii v písomnej forme 

a v dostatočnom predstihu ešte pred 

podpísaním dohody; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   104 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 



 

PE599.674v01-00 54/68 AM\1116865SK.docx 

SK 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej 

úvodnej odbornej prípravy a príslušných 

usmernení zo strany poskytovateľa 

franchisingu pre nadobúdateľov 

franchisingu počas trvania platnosti 

dohody; 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej 

úvodnej odbornej prípravy a príslušných 

usmernení zo strany poskytovateľa 

franchisingu pre nadobúdateľov 

franchisingu počas trvania platnosti 

dohody v potrebnom rozsahu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   105 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej 

úvodnej odbornej prípravy a príslušných 

usmernení zo strany poskytovateľa 

franchisingu pre nadobúdateľov 

franchisingu počas trvania platnosti 

dohody; 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej 

úvodnej odbornej prípravy a príslušných 

usmernení a informácií zo strany 

poskytovateľa franchisingu pre 

nadobúdateľov franchisingu počas trvania 

platnosti dohody; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   106 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej 

úvodnej odbornej prípravy a príslušných 

usmernení zo strany poskytovateľa 

franchisingu pre nadobúdateľov 

franchisingu počas trvania platnosti 

dohody; 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej 

úvodnej odbornej prípravy, ak je to 

nevyhnutné, a príslušných usmernení zo 

strany poskytovateľa franchisingu pre 

nadobúdateľov franchisingu počas trvania 

platnosti dohody; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   107 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej 

úvodnej odbornej prípravy a príslušných 

usmernení zo strany poskytovateľa 

franchisingu pre nadobúdateľov 

franchisingu počas trvania platnosti 

dohody; 

12. uznáva, že zvyčajne existuje 

potreba špecializovanej úvodnej odbornej 

prípravy a príslušných usmernení zo strany 

poskytovateľa franchisingu pre 

nadobúdateľov franchisingu počas trvania 

platnosti dohody; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   108 

Edward Czesak 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. pripomína povinnosť 

nadobúdateľov franchisingu, aby vyvinuli 

čo najväčšie úsilie o rast franchisingového 

obchodu a o zachovávanie spoločnej 

identity a reputácie franchisingovej siete a 

aby na tento účel lojálne spolupracovali so 

všetkými partnermi v danej sieti a 

dodržiavali práva priemyselného a 

duševného vlastníctva týkajúce sa daného 

modelu franchisingu; 

13. pripomína povinnosť 

nadobúdateľov franchisingu, aby vyvinuli 

čo najväčšie úsilie o rast franchisingového 

obchodu a o zachovávanie spoločnej 

identity a reputácie franchisingovej siete a 

aby na tento účel lojálne spolupracovali so 

všetkými partnermi v danej sieti a 

dodržiavali práva priemyselného a 

duševného vlastníctva týkajúce sa daného 

modelu franchisingu, ako aj pravidlá 

hospodárskej súťaže; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   109 

Jean-Marie Cavada 
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Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

konflikty v oblasti zodpovednosti medzi 

nadobúdateľom a poskytovateľom 

franchisingu, pokiaľ ide o porušovanie 

práv priemyselného a duševného 

vlastníctva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   110 

Jean-Marie Cavada 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. vyzýva Komisiu, aby zvážila 

navrhnutie smernice EÚ na boj proti 

nekalým obchodným praktikám v sektore 

franchisingu s cezhraničnými 

dôsledkami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   111 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. dodáva však, že poskytovatelia 

franchisingu niekedy od nadobúdateľov 

franchisingu vyžadujú nákup produktov a 

služieb, ktoré nesúvisia s daným modelom 

franchisingu; takáto požiadavka by sa 

nemala vnímať ako súčasť povinností 

vypúšťa sa 
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nadobúdateľov franchisingu týkajúcich 

sa zachovávania spoločnej identity a 

reputácie franchisingovej siete, ale je 

celkom možné, že znamená nekalú 

obchodnú praktiku; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   112 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. dodáva však, že poskytovatelia 

franchisingu niekedy od nadobúdateľov 

franchisingu vyžadujú nákup produktov a 

služieb, ktoré nesúvisia s daným modelom 

franchisingu; takáto požiadavka by sa 

nemala vnímať ako súčasť povinností 

nadobúdateľov franchisingu týkajúcich 

sa zachovávania spoločnej identity a 

reputácie franchisingovej siete, ale je 

celkom možné, že znamená nekalú 

obchodnú praktiku; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   113 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. dodáva však, že poskytovatelia 

franchisingu niekedy od nadobúdateľov 

franchisingu vyžadujú nákup produktov a 

služieb, ktoré nesúvisia s daným modelom 

franchisingu; takáto požiadavka by sa 

nemala vnímať ako súčasť povinností 

vypúšťa sa 
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nadobúdateľov franchisingu týkajúcich 

sa zachovávania spoločnej identity a 

reputácie franchisingovej siete, ale je 

celkom možné, že znamená nekalú 

obchodnú praktiku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   114 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. dodáva však, že poskytovatelia 

franchisingu niekedy od nadobúdateľov 

franchisingu vyžadujú nákup produktov a 

služieb, ktoré nesúvisia s daným modelom 

franchisingu; takáto požiadavka by sa 

nemala vnímať ako súčasť povinností 

nadobúdateľov franchisingu týkajúcich sa 

zachovávania spoločnej identity a reputácie 

franchisingovej siete, ale je celkom možné, 

že znamená nekalú obchodnú praktiku; 

14. konštatuje však, že niektorí 

poskytovatelia franchisingu vraj od 

nadobúdateľov franchisingu vyžadujú 

nákup produktov a služieb, ktoré nesúvisia 

s daným modelom franchisingu; takáto 

požiadavka by sa nemala vnímať ako 

súčasť povinností nadobúdateľov 

franchisingu týkajúcich sa zachovávania 

spoločnej identity a reputácie 

franchisingovej siete, ale mohla by 

predstavovať nekalú obchodnú praktiku; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   115 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje, že doložky o zákaze 

konkurencie by mali byť jasne 

formulované, odôvodnené a primerané a 

nemali by sa uplatňovať dlhšie, než je 

bezpodmienečne nevyhnutné, najmä s 

ohľadom na to, že nadobúdatelia 

15. zdôrazňuje, že doložky o zákaze 

konkurencie by mali byť jasne 

formulované, odôvodnené a primerané; 
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franchisingu prípadne budú musieť svoj 

model franchisingu zmeniť, ak sa zmení 

ich okolie, a teda aj dopyt po produktoch 

alebo službách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   116 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje, že doložky o zákaze 

konkurencie by mali byť jasne 

formulované, odôvodnené a primerané a 

nemali by sa uplatňovať dlhšie, než je 

bezpodmienečne nevyhnutné, najmä s 

ohľadom na to, že nadobúdatelia 

franchisingu prípadne budú musieť svoj 

model franchisingu zmeniť, ak sa zmení 

ich okolie, a teda aj dopyt po produktoch 

alebo službách; 

15. zdôrazňuje, že doložky o zákaze 

konkurencie sú vo všeobecnosti jasne 

formulované, odôvodnené a primerané 

a uplatňujú sa, pokým je to 

bezpodmienečne nevyhnutné; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   117 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje, že doložky o zákaze 

konkurencie by mali byť jasne 

formulované, odôvodnené a primerané a 

nemali by sa uplatňovať dlhšie, než je 

bezpodmienečne nevyhnutné, najmä s 

ohľadom na to, že nadobúdatelia 

franchisingu prípadne budú musieť svoj 

model franchisingu zmeniť, ak sa zmení 

15. zdôrazňuje, že doložky o zákaze 

konkurencie by mali byť jasne 

formulované a nemali by sa uplatňovať 

dlhšie, než je bezpodmienečne nevyhnutné; 
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ich okolie, a teda aj dopyt po produktoch 

alebo službách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. so znepokojením konštatuje, že 

súbežný dovoz produktov, ktoré sú 

predmetom franchisingu, vážne 

podkopáva a ohrozuje dohody o územnej 

exkluzivite a znehodnocuje model 

franchisingu a odporuje mu na škodu 

nadobúdateľov franchisingu, a berie 

poskytovateľov franchisingu na 

zodpovednosť, ak dokážu takýto dovoz na 

príslušné územie kontrolovať a zabrániť 

mu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   119 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. so znepokojením berie na vedomie 

spory týkajúce sa predaja cez internet, 

ktoré majú na digitálnom trhu zásadný 

význam, pričom tradičné franchisingové 

dohody nezohľadňujú dosah, ktorý môže 

mať predaj cez internet na doložky o 

výhradnosti, čím umožňujú, že v oblasti, v 

ktorej má nadobúdateľ franchisingu 

výhradné právo, môžu zákazníci kupovať 

vypúšťa sa 
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svoje produkty od poskytovateľa 

franchisingu, a to aj vtedy, ak si tovar 

vyzdvihnú v predajni nadobúdateľa 

franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   120 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. so znepokojením berie na vedomie 

spory týkajúce sa predaja cez internet, 

ktoré majú na digitálnom trhu zásadný 

význam, pričom tradičné franchisingové 

dohody nezohľadňujú dosah, ktorý môže 

mať predaj cez internet na doložky o 

výhradnosti, čím umožňujú, že v oblasti, v 

ktorej má nadobúdateľ franchisingu 

výhradné právo, môžu zákazníci kupovať 

svoje produkty od poskytovateľa 

franchisingu, a to aj vtedy, ak si tovar 

vyzdvihnú v predajni nadobúdateľa 

franchisingu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   121 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. so znepokojením berie na vedomie 

spory týkajúce sa predaja cez internet, 

ktoré majú na digitálnom trhu zásadný 

význam, pričom tradičné franchisingové 

16. so znepokojením berie na vedomie 

spory týkajúce sa predaja cez internet, 

ktoré majú na digitálnom trhu zásadný 

význam, pričom právomoc poskytovateľa 
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dohody nezohľadňujú dosah, ktorý môže 

mať predaj cez internet na doložky o 

výhradnosti, čím umožňujú, že v oblasti, v 

ktorej má nadobúdateľ franchisingu 

výhradné právo, môžu zákazníci kupovať 

svoje produkty od poskytovateľa 

franchisingu, a to aj vtedy, ak si tovar 

vyzdvihnú v predajni nadobúdateľa 

franchisingu; 

a nadobúdateľa franchisingu je často 

veľmi nevyvážená a tradičné 

franchisingové dohody nezohľadňujú 

dosah, ktorý môže mať predaj cez internet 

na doložky o výhradnosti, čím umožňujú, 

že v oblasti, v ktorej má nadobúdateľ 

franchisingu výhradné právo, môžu 

zákazníci kupovať svoje produkty od 

poskytovateľa franchisingu, a to aj vtedy, 

ak si tovar vyzdvihnú v predajni 

nadobúdateľa franchisingu; pripomína, že 

je potrebné snažiť sa zabrániť tomu, aby 

predávajúci na internete rozvíjali 

nespravodlivé konkurenčné výhody voči 

nadobúdateľom franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   122 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. so znepokojením berie na vedomie 

spory týkajúce sa predaja cez internet, 

ktoré majú na digitálnom trhu zásadný 

význam, pričom tradičné franchisingové 

dohody nezohľadňujú dosah, ktorý môže 

mať predaj cez internet na doložky o 

výhradnosti, čím umožňujú, že v oblasti, v 

ktorej má nadobúdateľ franchisingu 

výhradné právo, môžu zákazníci kupovať 

svoje produkty od poskytovateľa 

franchisingu, a to aj vtedy, ak si tovar 

vyzdvihnú v predajni nadobúdateľa 

franchisingu; 

16. berie na vedomie problémy 

týkajúce sa predaja cez internet, pri ktorom 

tradičné franchisingové dohody často 

nezohľadňujú dosah, ktorý môže mať 

predaj cez internet na doložky o 

výhradnosti, čím umožňujú, že v oblasti, v 

ktorej má nadobúdateľ franchisingu 

výhradné právo, môžu zákazníci kupovať 

svoje produkty od poskytovateľa 

franchisingu, a to aj vtedy, ak si tovar 

vyzdvihnú v predajni nadobúdateľa 

franchisingu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 
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Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. so znepokojením berie na vedomie 

spory týkajúce sa predaja cez internet, 

ktoré majú na digitálnom trhu zásadný 

význam, pričom tradičné franchisingové 

dohody nezohľadňujú dosah, ktorý môže 

mať predaj cez internet na doložky o 

výhradnosti, čím umožňujú, že v oblasti, v 

ktorej má nadobúdateľ franchisingu 

výhradné právo, môžu zákazníci kupovať 

svoje produkty od poskytovateľa 

franchisingu, a to aj vtedy, ak si tovar 

vyzdvihnú v predajni nadobúdateľa 

franchisingu; 

16. so znepokojením berie na vedomie 

spory týkajúce sa online predaja, ktorý 

predstavuje čoraz dôležitejšiu časť 

obchodného modelu franchisingu, ale nie 

je zahrnutý do tradičných 

franchisingových dohôd, ktoré 

nezohľadňujú dosah, ktorý môže mať 

predaj cez internet na ustanovenia, ktoré 

sa v nich stanovujú; vyzýva preto na 

začlenenie ustanovení týkajúcich sa 

online predaja do franchisingových 

dohôd; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   124 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s používaním údajov o spotrebiteľoch 

zhromažďovaných prostredníctvom 

nadobúdateľa franchisingu; žiada 

Komisiu, aby v rámci svojich budúcich 

opatrení zohľadnila digitálne zložky tohto 

obchodného modelu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   125 

Jasenko Selimovic 
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Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného presadzovania; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu a najnovší 

technologický vývoj a vývoj na trhu, ako 

je napríklad predaj cez internet; vyzýva 

Komisiu, aby v tejto súvislosti vypracovala 

analýzu existujúcich nástrojov 

samoregulácie, ako aj legislatívnych 

postupov členských štátov v oblasti 

franchisingu v sektore maloobchodu a aby 

Parlamentu predložila svoje zistenia 

vrátane odporúčaní na ďalšie opatrenia, 

ktoré sa zamerajú na potrebu účinného 

presadzovania, ako aj na to, ako ďalej 

rozvíjať franchisingový trh v EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   126 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného presadzovania; 

17. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala usmernenia odzrkadľujúce 

najlepšie postupy na fungovanie 

franchisingu v sektore maloobchodu; 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

začala verejnú konzultáciu s cieľom 

získať nezaujaté informácie o reálnej 

situácii v oblasti franchisingu a následne 

vypracovala analýzu existujúcich nástrojov 

samoregulácie, ako aj legislatívnych 

postupov členských štátov v oblasti 

franchisingu v sektore maloobchodu a aby 

Parlamentu predložila svoje zistenia 
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vrátane odporúčaní na ďalšie opatrenia, 

ktoré sa zamerajú na potrebu účinného 

presadzovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   127 

Dennis de Jong 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného presadzovania; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu a aby ich predložila 

Parlamentu najneskôr do januára 2018; 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

vypracovala analýzu existujúcich nástrojov 

samoregulácie, ako aj legislatívnych 

postupov členských štátov v oblasti 

franchisingu v sektore maloobchodu a aby 

Parlamentu predložila svoje zistenia 

vrátane odporúčaní na ďalšie opatrenia, 

ktoré sa zamerajú na potrebu účinného 

presadzovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   128 

Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

nelegislatívne usmernenia odzrkadľujúce 

najlepšie postupy na fungovanie 

franchisingu v sektore maloobchodu 

v rámci členských štátov a aby ďalej 
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existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na 

ďalšie opatrenia, ktoré sa zamerajú na 

potrebu účinného presadzovania; 

podporovala podobné programy, ako je 

napríklad Iniciatíva dodávateľského 

reťazca, v súvislosti s franchisingom; 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

vypracovala analýzu existujúcich nástrojov 

samoregulácie, ako aj legislatívnych 

postupov členských štátov v oblasti 

franchisingu v sektore maloobchodu a aby 

Parlamentu predložila svoje zistenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   129 

Richard Sulík 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na 

ďalšie opatrenia, ktoré sa zamerajú na 

potrebu účinného presadzovania; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   130 

Igor Šoltes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného presadzovania; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného presadzovania a prípadne 

ďalších legislatívnych opatrení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   131 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného presadzovania; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia k cezhraničným aspektom 

franchisingu, ktoré by odzrkadľovali 
najlepšie postupy na fungovanie 

franchisingu v sektore maloobchodu; 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

vypracovala analýzu existujúcich nástrojov 

samoregulácie, ako aj legislatívnych 

postupov členských štátov v oblasti 

franchisingu v sektore maloobchodu a aby 

Parlamentu predložila svoje zistenia 

vrátane odporúčaní na ďalšie opatrenia, 

ktoré sa zamerajú na potrebu účinného 

presadzovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   132 

Maria Grapini 
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Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného presadzovania; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala 

usmernenia odzrkadľujúce najlepšie 

postupy na fungovanie franchisingu v 

sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti vypracovala analýzu 

existujúcich nástrojov samoregulácie, ako 

aj legislatívnych postupov členských štátov 

v oblasti franchisingu v sektore 

maloobchodu a aby Parlamentu predložila 

svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie 

opatrenia, ktoré sa zamerajú na potrebu 

účinného a harmonizovaného 

presadzovania v 28 členských štátoch; 

Or. ro 

 


