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Predlog spremembe  1 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker ni skupne evropske opredelitve 

franšizinga, ki pa ponavadi vključuje 

partnerstvo med fizičnimi ali pravnimi 

osebami, ki so pravno in finančno 

samostojne ena od druge, kjer ena stranka 

(franšizodajalec) drugi stranki 

(franšizojemalec) podeli pravico do 

uporabe svoje franšizne formule za prodajo 

blaga in/ali storitev ter deli strokovno 

znanje, cilj obeh pa je ustvarjanje 

poslovnih prihodkov; 

A. ker ni skupne evropske opredelitve 

franšizinga in se franšizne pogodbe po 

posameznih podjetjih razlikujejo, medtem 

ko franšizing ponavadi vključuje posebne 

temeljne skupne elemente, in sicer 

partnerstvo med fizičnimi ali pravnimi 

osebami, ki so pravno in finančno 

samostojne ena od druge, kjer ena stranka 

(franšizodajalec) drugi stranki 

(franšizojemalec) podeli pravico do 

uporabe svoje franšizne formule za prodajo 

blaga in/ali storitev, deli strokovno znanje 

in zagotavljanje komercialne in tehnične 

pomoči franšizodajalca franšizojemalcu v 

času trajanja pogodbe, cilj obeh pa je 

ustvarjanje poslovnih prihodkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker ni skupne evropske opredelitve 

franšizinga, ki pa ponavadi vključuje 

partnerstvo med fizičnimi ali pravnimi 

osebami, ki so pravno in finančno 

samostojne ena od druge, kjer ena stranka 

(franšizodajalec) drugi stranki 

(franšizojemalec) podeli pravico do 

uporabe svoje franšizne formule za prodajo 

blaga in/ali storitev ter deli strokovno 

A. ker zaradi razlik med franšiznimi 

pogodbami ni skupne evropske opredelitve 

franšizinga in ker je ena osnovnih 

značilnosti franšiznih pogodb partnerstvo 

med fizičnimi ali pravnimi osebami, ki so 

pravno in finančno samostojne ena od 

druge, kjer ena stranka (franšizodajalec) 

drugi stranki (franšizojemalec) podeli 

pravico do uporabe svoje franšizne formule 
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znanje, cilj obeh pa je ustvarjanje 

poslovnih prihodkov; 

za prodajo blaga in/ali storitev ter deli 

strokovno znanje, cilj obeh pa je 

ustvarjanje poslovnih prihodkov; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  3 

Edward Czesak 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker ni skupne evropske opredelitve 

franšizinga, ki pa ponavadi vključuje 

partnerstvo med fizičnimi ali pravnimi 

osebami, ki so pravno in finančno 

samostojne ena od druge, kjer ena stranka 

(franšizodajalec) drugi stranki 

(franšizojemalec) podeli pravico do 

uporabe svoje franšizne formule za 

prodajo blaga in/ali storitev ter deli 

strokovno znanje, cilj obeh pa je 

ustvarjanje poslovnih prihodkov; 

A. ker ni skupne evropske opredelitve 

franšizinga, je pa splošno priznano, da gre 

za metodo gospodarske dejavnosti na 

področju distribucije blaga in storitev, ki 

franšizojemalcu daje pravico, da v okviru 

franšizodajačevega tržnega procesa za 

svoj račun prodaja nekatere vrste blaga in 

storitev ter pri tem uporablja njegovo ime, 

blagovne znamke ter tehnične in 

organizacijske izkušnje; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  4 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 11. decembra 2013 pozdravil 
franšizing kot poslovni model, ki podpira 

lastništvo novih in malih podjetij, vendar 

je ugotovil, da so v določenih primerih 

pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k 

preglednim in poštenim pogodbam; poleg 

tega je opozoril Komisijo in predvsem 

B. ker je treba franšizing pozdraviti 

kot poslovni model, ki podpira lastništvo 

novih in malih podjetij, pa tudi rast in 

zaposlovanje na nacionalnih ozemljih; 

ker je odnos medsebojnega zaupanja med 

franšizodajalcem in franšizojemalcem v 

strogem interesu obeh strani; 
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države članice na težave, s katerimi se 

srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati 

svoje podjetje ali spremeniti svojo 

poslovno formulo, a še naprej delovati v 

istem sektorju; zato je Komisijo pozval, 

naj preuči prepoved mehanizma za 

določanje cen v franšiznih sistemih ter 

učinke dolgoročnih konkurenčnih 

klavzul, možnosti odkupa in prepovedi 

franšiz za več proizvajalcev ter v zvezi s 

tem ponovno obravnava sedanjo izjemo od 

konkurenčnih pravil za pogodbene 

stranke, katerih tržni delež je manjši od 

30 %; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  5 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 11. decembra 2013 pozdravil 

franšizing kot poslovni model, ki podpira 

lastništvo novih in malih podjetij, vendar je 

ugotovil, da so v določenih primerih 

pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k 

preglednim in poštenim pogodbam; poleg 

tega je opozoril Komisijo in predvsem 

države članice na težave, s katerimi se 

srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati 

svoje podjetje ali spremeniti svojo 

poslovno formulo, a še naprej delovati v 

istem sektorju; zato je Komisijo pozval, naj 

preuči prepoved mehanizma za določanje 

cen v franšiznih sistemih ter učinke 

dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 

možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 

več proizvajalcev ter v zvezi s tem ponovno 

obravnava sedanjo izjemo od 

konkurenčnih pravil za pogodbene 

stranke, katerih tržni delež je manjši od 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 11. decembra 2013 pozdravil 

franšizing kot poslovni model, ki podpira 

lastništvo novih in malih podjetij, vendar je 

ugotovil, da so v določenih primerih 

pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k 

preglednim in poštenim pogodbam; poleg 

tega je opozoril Komisijo in predvsem 

države članice na težave, s katerimi se 

srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati 

svoje podjetje ali spremeniti svojo 

poslovno formulo, a še naprej delovati v 

istem sektorju; zato je Komisijo pozval, naj 

preuči prepoved mehanizma za določanje 

cen v franšiznih sistemih ter učinke 

dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 

možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 

več proizvajalcev; 
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30 %; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 11. decembra 2013 pozdravil 

franšizing kot poslovni model, ki podpira 

lastništvo novih in malih podjetij, vendar je 

ugotovil, da so v določenih primerih 

pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k 

preglednim in poštenim pogodbam; poleg 

tega je opozoril Komisijo in predvsem 

države članice na težave, s katerimi se 

srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati 

svoje podjetje ali spremeniti svojo 

poslovno formulo, a še naprej delovati v 

istem sektorju; zato je Komisijo pozval, naj 

preuči prepoved mehanizma za določanje 

cen v franšiznih sistemih ter učinke 

dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 

možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 

več proizvajalcev ter v zvezi s tem 

ponovno obravnava sedanjo izjemo od 

konkurenčnih pravil za pogodbene stranke, 

katerih tržni delež je manjši od 30 %; 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 11. decembra 2013 pozdravil 

franšizing kot poslovni model, ki podpira 

lastništvo novih in malih podjetij, vendar je 

ugotovil, da so v določenih primerih 

pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k 

preglednim in poštenim pogodbam; poleg 

tega je opozoril Komisijo in predvsem 

države članice na težave, s katerimi se 

srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati 

svoje podjetje ali spremeniti svojo 

poslovno formulo, a še naprej delovati v 

istem sektorju; zato je Komisijo pozval, naj 

preuči prepoved mehanizma za določanje 

cen v franšiznih sistemih ter učinke 

dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 

možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 

več proizvajalcev ter v zvezi s tem 

ponovno obravnava sedanjo izjemo od 

konkurenčnih pravil za pogodbene stranke, 

katerih tržni delež je manjši od 30 %; na to 

zahtevo pa ni bilo odgovora; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 11. decembra 2013 pozdravil 

franšizing kot poslovni model, ki podpira 

lastništvo novih in malih podjetij, vendar je 

ugotovil, da so v določenih primerih 

pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k 

preglednim in poštenim pogodbam; poleg 

tega je opozoril Komisijo in predvsem 

države članice na težave, s katerimi se 

srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati 

svoje podjetje ali spremeniti svojo 

poslovno formulo, a še naprej delovati v 

istem sektorju; zato je Komisijo pozval, naj 

preuči prepoved mehanizma za določanje 

cen v franšiznih sistemih ter učinke 

dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 

možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 

več proizvajalcev ter v zvezi s tem 

ponovno obravnava sedanjo izjemo od 

konkurenčnih pravil za pogodbene stranke, 

katerih tržni delež je manjši od 30 %; 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 11. decembra 2013 pozdravil 

franšizing kot poslovni model, ki podpira 

lastništvo novih in malih podjetij, vendar je 

ugotovil, da so v določenih primerih 

pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k 

preglednim in poštenim pogodbenim 

pogojem; poleg tega je opozoril Komisijo 

in predvsem države članice na težave, s 

katerimi se srečujejo franšizojemalci, ki 

želijo prodati svoje podjetje ali spremeniti 

svojo poslovno formulo, a še naprej 

delovati v istem sektorju; zato je Komisijo 

pozval, naj preuči prepoved mehanizma za 

določanje cen v franšiznih sistemih ter 

učinke dolgoročnih konkurenčnih klavzul, 

možnosti odkupa in prepovedi franšiz za 

več proizvajalcev ter v zvezi s tem 

ponovno obravnava sedanjo izjemo od 

konkurenčnih pravil za pogodbene stranke, 

katerih tržni delež je manjši od 30 %; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker neugodne ekonomske razmere 

v euroobmočju in pojavljanje nepoštene 

konkurence na samem enotnem trgu 

povzročajo kronično nestabilnost trga, ki 

ni spodbudna za naložbe in vzpostavitev 

dolgoročnega sodelovanja med strankami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  9 



 

PE599.674v01-00 8/64 AM\1116865SL.docx 

SL 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bi franšizing lahko postal 

poslovni model, ki bi pripomogel k 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju, a trenutno v EU 

ni zelo uspešen, saj predstavlja le 1,89 % 

BDP v primerjavi s 5,95 % v ZDA in 

10,83 % v Avstraliji, s tem da se 83,5 % 

prometa franšizinga naredi le v sedmih 

državah članicah. 

C. ker je franšizing poslovni model, 

ki v državah članicah prispeva k rasti v 

maloprodajnem sektorju, a trenutno še ni 

zelo uspešen; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  10 

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

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bi franšizing lahko postal 

poslovni model, ki bi pripomogel k 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju, a trenutno v EU 

ni zelo uspešen, saj predstavlja le 1,89 % 

BDP v primerjavi s 5,95 % v ZDA in 

10,83 % v Avstraliji, s tem da se 83,5 % 

prometa franšizinga naredi le v sedmih 

državah članicah. 

C. ker ima franšizing vse možnosti, da 

postane poslovni model, ki bi pripomogel 

k dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju, saj je lahko 

prikladen način ustanavljanja podjetja z 

deljeno naložbo franšizodajalca in 

franšizojemalca, a trenutno v EU ni zelo 

uspešen, saj predstavlja le 1,89 % BDP v 

primerjavi s 5,95 % v ZDA in 10,83 % v 

Avstraliji, s tem da se 83,5 % prometa 

franšizinga naredi le v sedmih državah 

članicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 
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Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bi franšizing lahko postal 

poslovni model, ki bi pripomogel k 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju, a trenutno v EU 

ni zelo uspešen, saj predstavlja le 1,89 % 

BDP v primerjavi s 5,95 % v ZDA in 

10,83 % v Avstraliji, s tem da se 83,5 % 

prometa franšizinga naredi le v sedmih 

državah članicah. 

C. ker bi franšizing lahko postal 

poslovni model, ki bi pripomogel k 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju, a trenutno v EU 

ni zelo uspešen, saj predstavlja le 1,89 % 

BDP v primerjavi s 5,95 % v ZDA in 

10,83 % v Avstraliji, s tem da se 83,5 % 

prometa franšizinga naredi le v sedmih 

državah članicah, zato je pomembno 

spodbujati še večje širjenje tega 

poslovnega modela po vsej EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bi franšizing lahko postal 

poslovni model, ki bi pripomogel k 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju, a trenutno v EU 

ni zelo uspešen, saj predstavlja le 1,89 % 

BDP v primerjavi s 5,95 % v ZDA in 

10,83 % v Avstraliji, s tem da se 83,5 % 

prometa franšizinga naredi le v sedmih 

državah članicah. 

C. ker bi franšizing lahko postal 

poslovni model, ki bi pripomogel k 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju, a na žalost 

trenutno v EU ni zelo uspešen, saj 

predstavlja le 1,89 % BDP v primerjavi s 

5,95 % v ZDA in 10,83 % v Avstraliji, s 

tem da se 83,5 % prometa franšizinga 

naredi le v sedmih državah članicah. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  13 

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

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah zelo razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže zato, ker niso 

seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in 

morda niso zaščiteni pred primeri 

nepoštene trgovinske prakse; 

D. ker ima franšizing pomembno 

čezmejno razsežnost in je pomemben za 

delovanje notranjega trga, vendar se 

veljavna zakonodaja, ki zajema franšizing 

kot poslovni model, v državah članicah 

zelo razlikuje, in ker je možno, da 

franšizojemalci ne vstopajo v čezmejne 

franšizne mreže zato, ker niso seznanjeni z 

drugimi pravnimi sistemi in morda niso 

zaščiteni pred primeri nepoštene trgovinske 

prakse; ker to ima to lahko velik vpliv na 

celotno gospodarstvo EU, pa tudi na 

končne uporabnike, saj omejuje njihovo 

izbiro; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah zelo razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže zato, ker niso 

seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in 

morda niso zaščiteni pred primeri 

nepoštene trgovinske prakse; 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah zelo razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže zato, ker niso 

seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in 

morda niso zaščiteni pred primeri 

nepoštene trgovinske prakse; glede tega 

obžaluje nerazvitost franšizinga, ki 

negativno vpliva na rast, ustvarjanje 

delovnih mest, povečanje davčne osnove, 

razvoj malih in srednjih podjetij in 

podjetništva, pa tudi na pridobivanje 

novih zmogljivosti ter znanja in 

spretnosti; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah zelo razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže zato, ker niso 

seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in 

morda niso zaščiteni pred primeri 

nepoštene trgovinske prakse; 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah seveda razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  16 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah zelo razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže zato, ker niso 

seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in 

morda niso zaščiteni pred primeri 

nepoštene trgovinske prakse; 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah zelo razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže zato, ker niso 

seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in 

morda niso zaščiteni pred primeri 

nepoštene trgovinske prakse, kar je razlog 

za razmislek glede morebitnega 

regulativnega okvira EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 
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Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki 

zajema franšizing kot poslovni model, v 

državah članicah zelo razlikuje, in ker je 

možno, da franšizojemalci ne vstopajo v 

čezmejne franšizne mreže zato, ker niso 

seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in 

morda niso zaščiteni pred primeri 

nepoštene trgovinske prakse; 

D. ker se izvajanje veljavne 

zakonodaje na ravni EU in način, kako se 

nacionalna zakonodaja uporablja za 
franšizing kot poslovni model, v državah 

članicah zelo razlikujeta, posledično 

pomanjkanje homogenih pravil pa 

ustvarja tehnične ovire, ki 

lahko franšizodajalce in franšizojemalce 

odvračajo od širjenja njihove dejavnosti 

prek meja;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je zaradi pomanjkljivega 

izvrševanja evropskega etičnega kodeksa s 

strani nacionalnih franšiznih združenj in 

nizke zastopanosti teh združenj 

samoregulativno okolje v EU šibko; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 Da. ker franšizing združuje prednosti 

povečanja distribucije blaga in 

vzpostavitve enotne mreže;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Db. ker je franšizing uspešna poslovna 

formula, ki omogoča hitro osvajanje 

novih trgov z omejenimi naložbami in 

večjo možnost uspeha tako za 

franšizodajalce kot za franšizojemalce;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

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

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker obstajajo razlike med „trdim“ in 

„mehkim“ franšizingom, odvisno od 

pogojev v franšizni pogodbi; poleg tega pa 

imajo modeli, kot so „skupine neodvisnih 

trgovcev na drobno“, posebne značilnosti 

in bi morala za njih pravila, ki urejajo 

franšizing, veljati le, če spadajo v 

opredelitev franšizinga; 

E. ker obstajajo razlike med „trdim“ in 

„mehkim“ franšizingom, odvisno od 

pogojev v franšizni pogodbi; poleg tega pa 

imajo alternativni poslovni modeli, kot so 

„skupine neodvisnih trgovcev na drobno“, 

posebne značilnosti in bi morala za njih 

pravila, ki urejajo franšizing, veljati le, če 

spadajo v opredelitev franšizinga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 
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Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker ni zadosti informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, saj ustrezne informacije niso 

zapisane ali pa jih lahko pogosto najdemo 

le v spremnih pismih k franšiznim 

pogodbam, ki so zaupne, torej niso javne, 

na ravni EU pa ni mehanizma za zbiranje 

informacij o potencialno nepoštenih 

pogodbenih pogojih ali nepoštenemu 

izvajanju pogodb; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  23 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker ni zadosti informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, saj ustrezne informacije niso 

zapisane ali pa jih lahko pogosto najdemo 

le v spremnih pismih k franšiznim 

pogodbam, ki so zaupne, torej niso javne, 

na ravni EU pa ni mehanizma za zbiranje 

informacij o potencialno nepoštenih 

pogodbenih pogojih ali nepoštenemu 

izvajanju pogodb; 

F. ker ni zadosti informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, saj ustrezne informacije niso 

zapisane ali pa jih lahko pogosto najdemo 

le v spremnih pismih k franšiznim 

pogodbam, ki so zaupne, torej niso javne, 

na ravni EU pa ni mehanizma za zbiranje 

informacij o potencialno nepoštenih 

pogodbenih pogojih ali nepoštenemu 

izvajanju pogodb, zato bi potrebovali 

platformo, ki bi vsebovala te pomembne 

informacije, s čimer bi dosegli, da bi se 

franšizodajalci in franšizojemalci bolje 

zavedali svojih dolžnosti in pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker ni zadosti informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, saj ustrezne informacije niso 

zapisane ali pa jih lahko pogosto najdemo 

le v spremnih pismih k franšiznim 

pogodbam, ki so zaupne, torej niso javne, 

na ravni EU pa ni mehanizma za zbiranje 

informacij o potencialno nepoštenih 

pogodbenih pogojih ali nepoštenemu 

izvajanju pogodb; 

F. ker v vseh sektorjih primanjkuje 

informacij o delovanju franšizinga, saj 

ustrezne informacije niso zapisane ali pa 

jih lahko pogosto najdemo le v spremnih 

pismih k franšiznim pogodbam, ki so 

zaupne, torej niso javne, na ravni EU pa ni 

mehanizma za zbiranje informacij o 

potencialno nepoštenih pogodbenih 

pogojih ali nepoštenemu izvajanju pogodb; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

so se pojavile med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja in 

izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 

franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar povzroča 

nepotrebno negotovost in spore; 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

so se pojavile med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja in 

izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 

franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar povzroča 

nepotrebno negotovost in spore; ker se e-

trgovina širi, saj jo potrošniki vse bolj 

uporabljajo, zato bi jo bilo treba bolje 

vključiti v franšizne pogodbe;  

Or. en 
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Predlog spremembe  26 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

so se pojavile med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja in 

izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 

franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar povzroča 

nepotrebno negotovost in spore; 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

so se pojavile med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja in 

izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 

franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar povzroča 

nepotrebno negotovost in spore, v Uredbi 

št. 330/2010 in spremljajočih direktivah 

pa je digitalizacija gospodarstva večinoma 

prezrta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

so se pojavile med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja 

in izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 
franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar povzroča 

nepotrebno negotovost in spore; 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti širitvi franšiz 

na področje e-trgovine ter povečanju 

pomena podatkov potrošnikov za 

uspešnost franšiznih poslovnih modelov, 

še zlasti zato, ker franšizne pogodbe 

trenutno ne vsebujejo določb s teh 

področij, kar pušča prostor nepotrebni 

negotovosti in sporom; 

Or. en 
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Predlog spremembe  28 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

so se pojavile med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja in 

izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 

franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar povzroča 

nepotrebno negotovost in spore; 

G. ker bi bilo treba posebno pozornost 

nameniti napetostim, ki so se pojavile med 

franšizodajalci in franšizojemalci na 

področju e-trgovanja in izmenjave 

podatkov o potrošnikih, saj franšizne 

pogodbe trenutno ne vsebujejo določb s teh 

področij, kar povzroča nepotrebno 

negotovost in spore; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  29 

Edward Czesak 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

so se pojavile med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja in 

izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 

franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar povzroča 

nepotrebno negotovost in spore; 

G. ker bi bilo treba v okviru 

vzpostavitve enotnega digitalnega trga 

posebno pozornost nameniti napetostim, ki 

se pojavljajo med franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju e-trgovanja in 

izmenjave podatkov o potrošnikih, saj 

franšizne pogodbe trenutno ne vsebujejo 

določb s teh področij, kar lahko povzroči 

nepotrebno negotovost in spore; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 
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Uvodna izjava G a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker mora franšizodajalec dokazati, 

da je franšizojemalec resno kršil pogodbo 

ali etični kodeks, da se lahko enostransko 

odloči za neobnovitev pogodbe ali za 

podelitev franšize drugi osebi ali podjetju 

na istem ozemlju, zlasti če je 

franšizojemalec v času trajanja pogodbe 

franšizo uspešno izvajal in če so bile v tem 

času izvedene velike naložbe v razvoj 

blagovne znamke in krepitev njenega 

dobrega imena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

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

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker je Komisija nepoštene 

trgovinske prakse opredelila kot „prakse, 

ki močno odstopajo od dobrega 

poslovnega ravnanja, so v nasprotju z 

dobro vero in poštenim ravnanjem ter jih 

en trgovinski partner enostransko uvede 

proti drugemu trgovinskemu partnerju”1a; 

 _________________ 

 1a "Boj proti nepoštenim trgovinskim 

praksam v verigi preskrbe s hrano med 

podjetji", COM(2014)472. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 
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Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Gb. ker lahko v poslovnih odnosih 

nastopa tudi strah, ko šibkejša stran iz 

bojazni, da bi to pomenilo prekinitev 

poslovnega odnosa, ne more učinkovito 

uveljavljati svojih pravic in se ne želi 

pritožiti zoper nepoštene trgovinske 

prakse, ki jih vsili močnejša stran; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo, 

pod pogojem, da se v vsej EU zagotovi 

učinkovita zaščita franšizodajalcev in 

franšizojemalcev pred primeri nepoštene 

trgovinske prakse; 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo, 

pod pogojem, da se v vsej EU zagotovi 

učinkovita zaščita franšizodajalcev in 

franšizojemalcev pred primeri nepoštene 

trgovinske prakse; sedanje razmere pa 

niso take, saj se v državah članicah 

izvajajo različni ukrepi, kar vodi v visoko 

stopnjo razhajanja in raznolikosti med 

državami članicami glede stopnje, narave 

in oblike pravne varnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Daniel Dalton 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo, 

pod pogojem, da se v vsej EU zagotovi 
učinkovita zaščita franšizodajalcev in 

franšizojemalcev pred primeri nepoštene 

trgovinske prakse; 

1. meni, da ima lahko franšizing 

zaradi svoje premajhne izkoriščenosti v 

EU v primerjavi z drugimi razvitimi 

državami pri dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo; 

meni, da bo učinkovita zaščita 

franšizodajalcev in franšizojemalcev pred 

primeri nepoštene trgovinske prakse 

spodbudila nadaljnjo rast franšizinga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo, 

pod pogojem, da se v vsej EU zagotovi 

učinkovita zaščita franšizodajalcev in 

franšizojemalcev pred primeri nepoštene 

trgovinske prakse; 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 1. meni, da ima lahko franšizing v 
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dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo, 

pod pogojem, da se v vsej EU zagotovi 

učinkovita zaščita franšizodajalcev in 

franšizojemalcev pred primeri nepoštene 

trgovinske prakse; 

maloprodajnem sektorju pomembno vlogo, 

pod pogojem, da se zagotovi učinkovita 

zaščita franšizodajalcev in 

franšizojemalcev pred primeri nepoštene 

trgovinske prakse; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 

dokončanju enotnega trga v 

maloprodajnem sektorju pomembno 

vlogo, pod pogojem, da se v vsej EU 

zagotovi učinkovita zaščita 

franšizodajalcev in franšizojemalcev pred 

primeri nepoštene trgovinske prakse; 

1. meni, da ima lahko franšizing pri 

dokončanju enotnega trga pomembno 

vlogo, če bodo vzpostavljeni homogeni 

standardi, katerih namen bo 

pojasnjevanje pravic in dolžnosti obeh 

strank v franšizni pogodbi in 

odstranjevanje tehničnih ovir v čezmejni 

trgovini; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. želi spomniti, da sta 

franšizodajalec in franšizojemalec 

podjetnika, ki sta prostovoljno udeležena v 

poslovni dejavnosti, ta pa se razume kot 

sistematična dejavnost, ki jo podjetnik 

izvaja neodvisno z namenom ustvarjanja 

dobička v svojem imenu in na svojo lastno 

odgovornost; želi tudi spomniti, je je 
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temeljna ideja franšizinga enoten sistem 

sodelovanja; potrošniki franšiznega 

sistema se zanašajo na enotnost sistema in 

proizvodov ter storitev, ki jih zagotavljajo 

in prodajajo člani sistema; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. predvideva, da je glede na močno 

mejno komponento pri franšizingu 

priporočljiv enoten pristop do izboljšanja 

nepoštenih trgovinskih praks na ravni 

EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. opozarja, da je franšizing 

pogodbeno razmerje med dvema pravno 

neodvisnima podjetjema; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. poudarja, da sta stranki v franšizni 

pogodbi ranljivi druga do druge, pri 

čemer franšizodajalec tvega, da bo izgubil 

skrivnost svoje formule, franšizojemalec 

pa, da se bo moral odpovedati delu svoje 

neodvisnosti pri sprejemanju poslovnih 

odločitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in manj informirani, zaradi česar 

so močno odvisni od strokovnega znanja in 

izkušenj franšizodajalca; 

2. poudarja, da so franšizno formulo 

oblikovali franšizodajalci, franšizojemalci 

pa jo neposredno uporabljajo; poudarja 

tudi, da je komercialni uspeh blagovne 

znamke odvisen od natančnega 

upoštevanja pogodbe in visoke ravni 

zaupanja med strankami; meni, da so 

franšize močno odvisne od strokovnega 

znanja franšizodajalca, ki mora imeti 

zaupanje v komercialno učinkovitost 

franšize ter ekonomsko stabilnost in mu 

ni v interesu ustvarjati posla z negotovo 

prihodnostjo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  43 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in manj informirani, zaradi česar 

so močno odvisni od strokovnega znanja 

in izkušenj franšizodajalca; 

2. poudarja, da franšizno formulo 

ponavadi razvijejo franšizodajalci in da 

franšizojemalci sklenejo pogodbeno 

razmerje s franšizodajalcem na 

prostovoljni podlagi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in manj informirani, zaradi česar 

so močno odvisni od strokovnega znanja in 

izkušenj franšizodajalca; 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, zlasti 

kadar gre za predstavnike malih in 

srednjih podjetij, saj franšizno formulo 

ponavadi razvijejo franšizodajalci, 

franšizojemalci pa so v primerjavi z njimi 

običajno finančno šibkejši in manj 

informirani, zaradi česar so močno odvisni 

od strokovnega znanja in izkušenj 

franšizodajalca; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  45 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

2. ugotavlja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 
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franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in manj informirani, zaradi česar 

so močno odvisni od strokovnega znanja in 

izkušenj franšizodajalca; 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in mogoče manj informirani, 

zaradi česar so močno odvisni od 

strokovnega znanja in izkušenj 

franšizodajalca; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in manj informirani, zaradi česar 

so močno odvisni od strokovnega znanja in 

izkušenj franšizodajalca; 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in posledično manj informirani, 

zaradi česar so močno odvisni od 

strokovnega znanja in izkušenj 

franšizodajalca; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in manj informirani, zaradi česar 

2. poudarja, da so franšizojemalci 

pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj 

franšizno formulo ponavadi razvijejo 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so v 

primerjavi z njimi običajno finančno 

šibkejši in manj informirani, zaradi česar 
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so močno odvisni od strokovnega znanja in 

izkušenj franšizodajalca; 

so odvisni od strokovnega znanja in 

izkušenj franšizodajalca; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poudarja, da so franšizni sistemi 

močno odvisni od delujočega sodelovanja 

med franšizodajalcem in franšizojemalci; 

velikokrat se zgodi, da že en sam 

franšizojemalec povzroči celotnemu 

franšiznemu sistemu nepopravljivo škodo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

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

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij, ki bi ščitile njihove skupne 

interese, ter večinoma delujejo 

individualno, zaradi česar so premalo 

zastopani; 

Or. en 



 

AM\1116865SL.docx 27/64 PE599.674v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  50 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij, so premalo zastopani, ranljivi 

in jih bolj ogrožajo nepoštene trgovinske 

prakse; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  51 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij, so premalo zastopani in tudi 

premalo zaščiteni na naconalni in 

evropski ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Jiří Pospíšil 
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Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko so franšizojemalci 

pogosto premalo zastopani; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  53 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

3. navaja, da so se franšizodajalci in 

franšizojemalci na področju zastopanja 

svojih interesov organizirali na nacionalni 

in evropski ravni, njihovo članstvo v teh 

organizacijah pa ostaja neobvezno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 
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ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

ravni, medtem ko franšizojemalci 

velikokrat nimajo na razpolago 

predstavniških organizacij in so premalo 

zastopani; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. navaja, da so se franšizodajalci na 

področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

3. ugotavlja, da so se franšizodajalci 

na področju zastopanja svojih interesov 

organizirali na nacionalni in evropski 

ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto 

zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat 

nimajo na razpolago predstavniških 

organizacij in so premalo zastopani; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  56 

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

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, 

naj spodbujajo ustanovitev združenj, ki bi 

zastopala franšizojemalce, in zagotovijo, 

da bodo pri pripravi politik ali zakonodaje, 

ki bi lahko vplivale nanje, upoštevale 

njihovo mnenje; 

4. poziva Komisijo in države članice, 

naj spodbujajo ustanovitev združenj, ki bi 

zastopala franšizojemalce, in zagotovijo, 

da bodo pri pripravi politik ali zakonodaje, 

ki bi lahko vplivale nanje, upoštevale 

njihovo mnenje, z namenom, da zagotovijo 

enakopravnejšo zastopanost strank; 

Or. en 
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Predlog spremembe  57 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, 

naj spodbujajo ustanovitev združenj, ki bi 

zastopala franšizojemalce, in zagotovijo, 

da bodo pri pripravi politik ali zakonodaje, 

ki bi lahko vplivale nanje, upoštevale 

njihovo mnenje; 

4. poziva Komisijo in države članice, 

naj promovirajo in spodbujajo ustanovitev 

združenj, ki bi zastopala franšizojemalce, 

in zagotovijo, da bodo pri pripravi politik 

ali zakonodaje, ki bi lahko vplivale nanje, 

upoštevale njihovo mnenje; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, 

naj spodbujajo ustanovitev združenj, ki bi 

zastopala franšizojemalce, in zagotovijo, 

da bodo pri pripravi politik ali zakonodaje, 

ki bi lahko vplivale nanje, upoštevale 

njihovo mnenje; 

4. poziva Komisijo in države članice, 

naj spodbujajo in okrepijo ustanovitev 

združenj, ki bi zastopala franšizojemalce, 

in zagotovijo, da bodo pri pripravi politik 

ali zakonodaje, ki bi lahko vplivale nanje, 

upoštevale njihovo mnenje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, 4. poziva Komisijo in države članice, 
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naj spodbujajo ustanovitev združenj, ki bi 

zastopala franšizojemalce, in zagotovijo, 

da bodo pri pripravi politik ali zakonodaje, 

ki bi lahko vplivale nanje, upoštevale 

njihovo mnenje; 

naj spodbujajo dialog med franšizodajalci, 

franšizojemalci in odločevalci, ko so v 
pripravi politike ali zakonodaja, ki bi 

lahko vplivale nanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, 

naj spodbujajo ustanovitev združenj, ki bi 

zastopala franšizojemalce, in zagotovijo, 

da bodo pri pripravi politik ali zakonodaje, 

ki bi lahko vplivale nanje, upoštevale 

njihovo mnenje; 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, 

s katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij; 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  62 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, s 

katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij; 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, s 

katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij in ponudi 

franšizojemalcem možnost pravne pomoči 

v primeru resnih sporov med strankami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, s 

katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij; 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, s 

katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij s pooblastitvijo 

ustreznih organov za reševanje sporov; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, 

s katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij; 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva države članice, naj v 

sodelovanju s Komisijo dodelijo kontaktne 

točke za informacije o težavah, s katerimi 

se srečujejo franšizojemalci, hkrati pa 

zagotovi zaupnost tako pridobljenih 

informacij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, 

s katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij; 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v EU, in poziva 

Komisijo, naj izboljša zbiranje informacij, 

na primer z vzpostavitvijo 

zaupnih kontaktnih točk za informacije o 

težavah, s katerimi se srečujejo 

franšizodajalci in franšizojemalci, ali z 

organiziranjem javnih posvetovanj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, 

5. poudarja, da obstajajo številna 

nacionalna in mednarodna franšizna 

združenja, ki imajo potrebne informacije 
o delovanju franšizinga v maloprodajnem 
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s katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij; 

sektorju; meni pa, da te informacije še 

niso zbrane in uskljene na ravni EU in da 

do sedaj ni bilo potrebe za to;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, s 

katerimi se srečujejo franšizojemalci, 

hkrati pa zagotovi zaupnost tako 

pridobljenih informacij; 

5. poudarja, da ni informacij o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, in poziva Komisijo, naj vzpostavi 

kontaktno točko za informacije o težavah, s 

katerimi se srečujejo franšizodajalci in 

franšizojemalci, hkrati pa zagotovi 

zaupnost tako pridobljenih informacij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. spodbuja vzpostavitev nacionalnih 

in evropskih franšiznih združenj, ki bi bila 

pravno priznana kot vir najboljše prakse v 

franšizingu, kar bi zagotavljalo 

uravnoteženo članstvo franšizodajalcev in 

franšizojemalev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 
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Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Komisijo, naj resno preuči 

delovanje franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, zlasti obstoj nepoštenih 

pogodbenih pogojev ali drugih primerov 
nepoštene trgovinske prakse, ter pozove 

Eurostat, naj pri zbiranju statističnih 

informacij o sektorju nameni posebno 

pozornost temu modelu; 

6. poudarja, da na enotnem trgu 

obstajajo nepošteni pogodbeni pogoji ali 

drugi primeri nepoštene trgovinske prakse; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  70 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Komisijo, naj resno preuči 

delovanje franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, zlasti obstoj nepoštenih 

pogodbenih pogojev ali drugih primerov 

nepoštene trgovinske prakse, ter pozove 

Eurostat, naj pri zbiranju statističnih 

informacij o sektorju nameni posebno 

pozornost temu modelu; 

6. poziva Komisijo, naj resno preuči 

delovanje franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, zlasti obstoj nepoštenih 

pogodbenih pogojev ali drugih primerov 

nepoštene trgovinske prakse, ter pozove 

Eurostat, naj pri zbiranju statističnih 

informacij o sektorju nameni posebno 

pozornost temu modelu, ne da bi pri tem 

podjetnikom naložil dodatna upravna ali 

druga bremena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Komisijo, naj resno preuči 

delovanje franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, zlasti obstoj nepoštenih 

pogodbenih pogojev ali drugih primerov 

nepoštene trgovinske prakse, ter pozove 

Eurostat, naj pri zbiranju statističnih 

informacij o sektorju nameni posebno 

pozornost temu modelu; 

6. poziva Komisijo, naj preuči 

delovanje franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, zlasti obstoj nepoštenih 

pogodbenih pogojev ali drugih primerov 

nepoštene trgovinske prakse, ter pozove 

Eurostat, naj pri zbiranju statističnih 

informacij o sektorju nameni posebno 

pozornost temu modelu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  72 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Komisijo, naj resno preuči 

delovanje franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, zlasti obstoj nepoštenih 

pogodbenih pogojev ali drugih primerov 

nepoštene trgovinske prakse, ter pozove 

Eurostat, naj pri zbiranju statističnih 

informacij o sektorju nameni posebno 

pozornost temu modelu; 

6. poziva Komisijo, naj resno preuči 

delovanje franšizinga v maloprodajnem 

sektorju, vključno z obstojem nepoštenih 

pogodbenih pogojev ali drugih primerov 

nepoštene trgovinske prakse, ter pozove 

Eurostat, naj bo pri zbiranju statističnih 

informacij o sektorju pozoren na ta model; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. je zaskrbljen, ker lahko zaradi 

šibkejšega statusa franšizojemalca 

nepoštena trgovinska praksa vključuje 

tudi primer, ko se franšizodajalec 
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enostransko odloči, da ne bo podaljšal 

dolgotrajne franšizne pogodbe, s čimer 

povzroči resno finančno škodo naložbi 

franšize v lastnino, opremo, oglaševanje 

in dobro ime franšize ter ogrozi zaposlitev, 

zlasti če sta namen in razlog za 

nepodaljšanje odločitev franšizodajalca, 

da bo franšizo podelil drugi osebi ali 

podjetju na istem območju, čeprav je 

franšizojemalec dosledno in v celoti 

spoštoval pogodbo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga 

ostro kritizirali in so med drugim 

poudarili, da je kodeks pred pregledom v 

letu 2016 določal strožje obveze za 

franšizodajalce; 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  75 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 
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Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga 

ostro kritizirali in so med drugim 

poudarili, da je kodeks pred pregledom v 

letu 2016 določal strožje obveze za 

franšizodajalce; 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so ga številni franšizojemalci 

močno kritizirali; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga 

ostro kritizirali in so med drugim 

poudarili, da je kodeks pred pregledom v 

letu 2016 določal strožje obveze za 

franšizodajalce; 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so ga franšizojemalci kritizirali; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga 

ostro kritizirali in so med drugim poudarili, 

7. načeloma pozdravlja etični kodeks 

za franšizing, ki ga je razvila Evropska 

franšizna federacija, kot potencialno 

učinkovito orodje za spodbujanje 

primerov dobre prakse v franšiznem 

sektorju na osnovi samoregulacije; je 
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da je kodeks pred pregledom v letu 2016 

določal strožje obveze za franšizodajalce; 

seznanjen, da kodeks v prvi vrsti 

predstavlja interese franšizodajalcev, 

ugotavlja pa tudi, da so ga franšizojemalci 

ostro kritizirali in med drugim poudarili, da 

je kodeks pred pregledom v letu 2016 

določal strožje obveze za franšizodajalce; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga 

ostro kritizirali in so med drugim 

poudarili, da je kodeks pred pregledom v 

letu 2016 določal strožje obveze za 

franšizodajalce; 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, katere člani 

so nacionalna združenja, ki so v večini 

primerov odprta tako za franšizodajalce 

kot za franšizojemalce; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga 

ostro kritizirali in so med drugim poudarili, 

da je kodeks pred pregledom v letu 2016 

7. je seznanjen z evropskim etičnim 

kodeksom za franšizing, ki ga je razvila 

Evropska franšizna federacija, ugotavlja pa 

tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga 

ostro kritizirali in so med drugim poudarili, 

da je kodeks pred pregledom v letu 2016 
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določal strožje obveze za franšizodajalce; določal strožje obveze za franšizodajalce, 

zato je treba kodeks pregledati, da bi 

zagotovili uravnoteženo in pošteno 

zastopanje obeh strani; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. vendar obžaluje, da kodeks zajema 

le majhno manjšino franšiz, ki delujejo v 

EU, saj večina franšiz ni članica ne 

Evropske franšizne federacije ne 

nacionalnih združenj, ki so ga sprejela, 

nekatere države članice pa nimajo 

nacionalnih franšiznih združenj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. je zaskrbljen, ker evropskemu 

etičnemu kodeksu ni dodan neodvisen 

mehanizem izvrševanja, in spominja, da so 

nekatere države članice zaradi 

pomanjkanja neodvisnega izvrševanja 
uvedle zakonodajo, ki preprečuje in 

obravnava nepošteno trgovinsko prakso v 

franšizingu; 

8. spominja, da so nekatere države 

članice uvedle zakonodajo, ki preprečuje in 

obravnava nepošteno trgovinsko prakso v 

franšizingu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  82 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. je zaskrbljen, ker evropskemu 

etičnemu kodeksu ni dodan neodvisen 

mehanizem izvrševanja, in spominja, da so 

nekatere države članice zaradi 

pomanjkanja neodvisnega izvrševanja 

uvedle zakonodajo, ki preprečuje in 

obravnava nepošteno trgovinsko prakso v 

franšizingu; 

8. pozdravlja, da evropskemu 

etičnemu kodeksu ni dodan dodaten 

neodvisen mehanizem izvrševanja, in 

spominja, da države članice za učinkovito 

preprečevanje in obravnavo nepoštene 

trgovinske prakse v franšizingu ne 

potrebujejo evropskih zakonodajnih 

besedil, da bi vzpostavile svojo prilagojeno 

in sorazmerno zakonodajo po meri; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  83 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. je zaskrbljen, ker evropskemu 

etičnemu kodeksu ni dodan neodvisen 

mehanizem izvrševanja, in spominja, da so 

nekatere države članice zaradi 

pomanjkanja neodvisnega izvrševanja 

uvedle zakonodajo, ki preprečuje in 

obravnava nepošteno trgovinsko prakso v 

franšizingu; 

8. ugotavlja, da obstaja zaskrbljenost, 

ker evropskemu etičnemu kodeksu ni 

dodan neodvisen mehanizem izvrševanja, 

in ugotavlja, da so nekatere države članice 

zaradi pomanjkanja neodvisnega 

izvrševanja uvedle zakonodajo, ki 

preprečuje in obravnava nepošteno 

trgovinsko prakso v franšizingu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. želi spomniti, da je Parlament 

večkrat pozval Komisijo, naj vzpostavi 

zakonodajni okvir EU, ki bo prepovedal 

nepošteno trgovinsko prakso v prehranski 

verigi; poziva Komisijo, naj nemudoma 

predloži takšen predlog; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. spominja, da je etični kodeks sklop 

pravil, ki so jih franšizodajalci sprejeli 

dodatno k zakonsko predpisanim 

pravilom; etični kodeks bi moral vedno 

biti dodana vrednost za vsakogar, ki je 

pripravljen spoštovati ta pravila; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. obžaluje pomanjkanje 

homogenosti med državami članicami EU 

v pristopu do zakonodaje o franšizah, kar 

lahko znatno ovira čezmejni franšizing; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bi morale franšizne 

pogodbe v celoti upoštevati načela 

uravnoteženega partnerstva, v katerem 

morata biti franšizodajalec in 

franšizojemalec razumna in poštena drug 

do drugega in reševati različne pritožbe in 

spore prek odkrite, razumne in neposredne 

komunikacije; 

9. meni, da bi morale franšizne 

pogodbe v celoti upoštevati 

načela pogodbenega poslovnega 

partnerstva, v katerem morata 

franšizodajalec in franšizojemalec ravnati 

v skladu z zakonom in reševati različne 

pritožbe in spore v prvi vrsti prek odkrite, 

razumne in neposredne komunikacije ter v 

skladu s podpisano pogodbo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bi morale franšizne 

pogodbe v celoti upoštevati načela 

uravnoteženega partnerstva, v katerem 

morata biti franšizodajalec in 

franšizojemalec razumna in poštena drug 

do drugega in reševati različne pritožbe in 

spore prek odkrite, razumne in neposredne 

komunikacije; 

9. meni, da bi morale franšizne 

pogodbe v celoti upoštevati načela 

uravnoteženega partnerstva, v katerem 

morata biti franšizodajalec in 

franšizojemalec razumna in poštena drug 

do drugega in reševati različne pritožbe in 

spore prek odkrite, pregledne, razumne in 

neposredne komunikacije; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  89 

Maria Grapini 
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Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bi morale franšizne 

pogodbe v celoti upoštevati načela 

uravnoteženega partnerstva, v katerem 

morata biti franšizodajalec in 

franšizojemalec razumna in poštena drug 

do drugega in reševati različne pritožbe in 

spore prek odkrite, razumne in 

neposredne komunikacije; 

9. meni, da bi bilo treba pri 

franšiznih pogodbah v celoti upoštevati 

načela uravnoteženega partnerstva, v 

katerem morata biti franšizodajalec in 

franšizojemalec razumna in poštena drug 

do drugega in reševati različne pritožbe in 

spore z odkrito, razumno in neposredno 

komunikacijo; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  90 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  91 

Andreas Schwab 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

10. poziva države članice, naj pritožbe 

in druge pomembne informacije, ki jih 

prejmejo prek kontaktne točke ali drugače, 

posredujejo Komisiji; poziva Komisijo, naj 
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primerov nepoštene trgovinske prakse; na podlagi teh informacij pripravi 

neizčrpen, informativen seznam primerov 

nepoštene trgovinske prakse in po potrebi 

ustanovi platformo strokovnjakov, da bi 

pridobila dodatne informacije o franšizni 

praksi v maloprodajnem sektorju, zlasti o 

vrstah nepoštene trgovinske prakse; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

10. poziva države članice, naj pritožbe 

ali druge pomembne informacije, ki jih 

prejmejo prek obstoječih kontaktnih točk 
ali drugače, predložijo Komisiji v 

nadaljnjo preiskavo, kar bi lahko 

pomagalo oblikovati neizčrpen 

informativni seznam primerov nepoštene 

trgovinske prakse za namene dela ter 

posodobiti smernice o primerih dobre 
prakse; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse in 
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naj premisli o nadaljnjih ukrepih, s 

katerimi bi boljše odpravljala primere 

nedelovanja trga v odnosih med 

franšizodajalci in franšizojemalci; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse, ki 

ga je treba objaviti in dati na voljo 

franšizodajalcem in franšizojemalcem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 
primerov nepoštene trgovinske prakse; 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter pripravi predloge za 

nadaljnje ukrepe, da bi izboljšali 

delovanje franšiznega sektorja in 

preprečili pojav primerov nepoštene 

trgovinske prakse; 

Or. en 
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Predlog spremembe  96 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

razmere, povezane s franšizingom v EU, 

ter pripravi neizčrpen seznam primerov 

nepoštene trgovinske prakse na podlagi 

informacij franšizojemalcev, 

franšizodajalcev in drugih deležnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse in 

potrebnih ukrepov; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  98 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

(Ne zadeva slovenske različice.) 
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informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  99 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke ali drugače, ter naj na podlagi teh 

informacij pripravi neizčrpen seznam 

primerov nepoštene trgovinske prakse; 

10. poziva Komisijo, naj preuči 

pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne 

točke in poroča o tem, kako se izvršujeta 

ustrezna samoregulacija in veljavna 

zakonodaja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

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

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. predvsem poudarja, da so potrebne 

pravilne in celovite predpogodbene 

informacije, vključno z informacijami o 

uspešnosti franšizne formule, tako na 

splošno kot glede na predvideno lokacijo 

franšizojemalca, ki morajo biti na voljo v 

pisni obliki vsaj 15 delovnih dni pred 

podpisom pogodbe, prav tako pa je 

potrebna uvedba petdnevnega roka za 

odstop od pogodbe po njeni sklenitvi; 

11. predvsem poudarja, da so potrebna 

posebna načela, da bi zagotovili 

uravnotežene pogodbene pravice in 

obveznosti obeh strani, kot so pravilne in 

celovite predpogodbene informacije, 

vključno z informacijami o uspešnosti 

franšizne formule, tako na splošno kot 

glede na predvideno lokacijo 

franšizojemalca, ter jasne meje glede 

zahtev po zaupnosti, ki morajo biti na 

voljo v pisni obliki vsaj 15 delovnih dni 

pred podpisom pogodbe, prav tako pa je 

potrebna uvedba petdnevnega roka za 

odstop od pogodbe po njeni sklenitvi; 
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obveznost franšizodajalca, da zagotovi, da 

trajanje pogodbe franšizojemalcu 

omogoči povrnitev naložbe; nadaljnjo 

komercialno in tehnično podporo 

franšizodajalca franšizi za obdobje 

trajanja pogodbe; in poštena nadomestila 

ob izteku pogodbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. predvsem poudarja, da so potrebne 

pravilne in celovite predpogodbene 

informacije, vključno z informacijami o 

uspešnosti franšizne formule, tako na 

splošno kot glede na predvideno lokacijo 

franšizojemalca, ki morajo biti na voljo v 

pisni obliki vsaj 15 delovnih dni pred 

podpisom pogodbe, prav tako pa je 

potrebna uvedba petdnevnega roka za 

odstop od pogodbe po njeni sklenitvi; 

11. poudarja, da so potrebne pravilne in 

celovite predpogodbene informacije, ki 

morajo biti na voljo v pisni obliki pred 

podpisom pogodbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. predvsem poudarja, da so potrebne 

pravilne in celovite predpogodbene 

informacije, vključno z informacijami o 

uspešnosti franšizne formule, tako na 

splošno kot glede na predvideno lokacijo 

11. obžaluje pomanjkljivost 

preglednosti na franšiznem trgu; 

predvsem poudarja, da so potrebne 

pravilne in celovite predpogodbene 

informacije, vključno z informacijami o 
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franšizojemalca, ki morajo biti na voljo v 

pisni obliki vsaj 15 delovnih dni pred 

podpisom pogodbe, prav tako pa je 

potrebna uvedba petdnevnega roka za 

odstop od pogodbe po njeni sklenitvi; 

uspešnosti franšizne formule, tako na 

splošno kot glede na predvideno lokacijo 

franšizojemalca, ki morajo biti na voljo v 

pisni obliki vsaj 15 delovnih dni pred 

podpisom pogodbe, prav tako pa je 

potrebna uvedba petdnevnega roka za 

odstop od pogodbe po njeni sklenitvi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. predvsem poudarja, da so potrebne 

pravilne in celovite predpogodbene 

informacije, vključno z informacijami o 

uspešnosti franšizne formule, tako na 

splošno kot glede na predvideno lokacijo 

franšizojemalca, ki morajo biti na voljo v 

pisni obliki vsaj 15 delovnih dni pred 

podpisom pogodbe, prav tako pa je 

potrebna uvedba petdnevnega roka za 

odstop od pogodbe po njeni sklenitvi; 

11. predvsem poudarja, da so potrebne 

pravilne in celovite predpogodbene 

informacije, vključno z informacijami o 

uspešnosti franšizne formule, tako na 

splošno kot glede na predvideno lokacijo 

franšizojemalca, ki morajo biti na voljo v 

pisni obliki in dovolj zgodaj pred 

podpisom pogodbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci 

za franšizojemalce pripraviti specializirano 

začetno usposabljanje, med trajanjem 

pogodbe pa jim zagotoviti ustrezno 

svetovanje; 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci 

za franšizojemalce pripraviti specializirano 

začetno usposabljanje, med trajanjem 

pogodbe pa jim zagotoviti ustrezno 

svetovanje, kolikor je to potrebno; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci 

za franšizojemalce pripraviti specializirano 

začetno usposabljanje, med trajanjem 

pogodbe pa jim zagotoviti ustrezno 

svetovanje; 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci 

za franšizojemalce pripraviti specializirano 

začetno usposabljanje, med trajanjem 

pogodbe pa jim zagotoviti ustrezno 

svetovanje in informacije; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  106 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci 

za franšizojemalce pripraviti specializirano 

začetno usposabljanje, med trajanjem 

pogodbe pa jim zagotoviti ustrezno 

svetovanje; 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci 

za franšizojemalce po potrebi pripraviti 

specializirano začetno usposabljanje, med 

trajanjem pogodbe pa jim zagotoviti 

ustrezno svetovanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  107 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci 12. priznava, da morajo običajno 
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za franšizojemalce pripraviti specializirano 

začetno usposabljanje, med trajanjem 

pogodbe pa jim zagotoviti ustrezno 

svetovanje; 

franšizodajalci za franšizojemalce 

pripraviti specializirano začetno 

usposabljanje, med trajanjem pogodbe pa 

jim zagotoviti ustrezno svetovanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  108 

Edward Czesak 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. spominja, da imajo franšizojemalci 

obveznost, da si po svojih najboljših močeh 

prizadevajo za rast franšiznega poslovanja 

in ohranjajo skupno identiteto in ugled 

franšizne mreže ter v ta namen lojalno 

sodelujejo z vsemi partnerji v mreži ter 

spoštujejo pravice industrijske in 

intelektualne lastnine, povezane s franšizno 

formulo; 

13. spominja, da imajo franšizojemalci 

obveznost, da si po svojih najboljših močeh 

prizadevajo za rast franšiznega poslovanja 

in ohranjajo skupno identiteto in ugled 

franšizne mreže ter v ta namen lojalno 

sodelujejo z vsemi partnerji v mreži ter 

spoštujejo pravice industrijske in 

intelektualne lastnine, povezane s franšizno 

formulo, in pravila konkurence; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  109 

Jean-Marie Cavada 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. poziva Komisijo, naj pojasni 

konflikte glede obveznosti med 

franšizojemalcem in franšizodajalcem 

glede kršitev industrijskih pravic in pravic 

intelektualne lastnine; 

Or. en 
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Predlog spremembe  110 

Jean-Marie Cavada 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13b. poziva Komisijo, naj razmisli o 

predlogu direktive EU o boju proti 

nepošteni trgovinski praksi v franšiznem 

sektorju s čezmejnimi posledicami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  111 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. vendar dodaja, da včasih 

franšizodajalci od franšizojemalcev 

zahtevajo nakup proizvodov in storitev, ki 

niso povezane s franšizno formulo; ta 

zahteva ne sme biti del obveznosti 

franšizojemalcev glede ohranjanja skupne 

identitete in ugleda franšizne mreže, 

lahko se jo celo smatra za nepošteno 

trgovinsko prakso; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  112 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. vendar dodaja, da včasih 

franšizodajalci od franšizojemalcev 

črtano 
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zahtevajo nakup proizvodov in storitev, ki 

niso povezane s franšizno formulo; ta 

zahteva ne sme biti del obveznosti 

franšizojemalcev glede ohranjanja skupne 

identitete in ugleda franšizne mreže, 

lahko se jo celo smatra za nepošteno 

trgovinsko prakso; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. vendar dodaja, da včasih 

franšizodajalci od franšizojemalcev 

zahtevajo nakup proizvodov in storitev, ki 

niso povezane s franšizno formulo; ta 

zahteva ne sme biti del obveznosti 

franšizojemalcev glede ohranjanja skupne 

identitete in ugleda franšizne mreže, 

lahko se jo celo smatra za nepošteno 

trgovinsko prakso; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. vendar dodaja, da včasih 

franšizodajalci od franšizojemalcev 

zahtevajo nakup proizvodov in storitev, ki 

niso povezane s franšizno formulo; ta 

zahteva ne sme biti del obveznosti 

franšizojemalcev glede ohranjanja skupne 

14. ugotavlja, da bi nekateri 

franšizodajalci od franšizojemalcev radi 

zahtevali nakup proizvodov in storitev, ki 

niso povezane s franšizno formulo; ta 

zahteva ne sme biti del obveznosti 

franšizojemalcev glede ohranjanja skupne 
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identitete in ugleda franšizne mreže, lahko 

se jo celo smatra za nepošteno trgovinsko 

prakso; 

identitete in ugleda franšizne mreže, lahko 

bi se celo smatrala za nepošteno 

trgovinsko prakso; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  115 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi morale biti 

konkurenčne klavzule jasno oblikovane, 

razumne in sorazmerne ter ne bi smele 

veljati dlje, kot je nujno potrebno, zlasti ob 

upoštevanju eventualne potrebe 

franšizojemalcev, da spremenijo svojo 

franšizno formulo, če se spremeni njihova 

soseščina in s tem povpraševanje po 

proizvodih ali storitvah; 

15. poudarja, da bi morale biti 

konkurenčne klavzule jasno oblikovane, 

razumne in sorazmerne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi morale biti 

konkurenčne klavzule jasno oblikovane, 

razumne in sorazmerne ter ne bi smele 

veljati dlje, kot je nujno potrebno, zlasti ob 

upoštevanju eventualne potrebe 

franšizojemalcev, da spremenijo svojo 

franšizno formulo, če se spremeni njihova 

soseščina in s tem povpraševanje po 

proizvodih ali storitvah; 

15. poudarja, da so konkurenčne 

klavzule pretežno jasno oblikovane, 

razumne in sorazmerne ter veljajo samo 

toliko časa, kot je nujno potrebno; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  117 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi morale biti 

konkurenčne klavzule jasno oblikovane, 

razumne in sorazmerne ter ne bi smele 

veljati dlje, kot je nujno potrebno, zlasti ob 

upoštevanju eventualne potrebe 

franšizojemalcev, da spremenijo svojo 

franšizno formulo, če se spremeni njihova 

soseščina in s tem povpraševanje po 

proizvodih ali storitvah; 

15. poudarja, da bi morale biti 

konkurenčne klavzule jasno oblikovane in 

ne bi smele veljati dlje, kot je nujno 

potrebno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

vzporedni uvoz franšiznih proizvodov 

resno spodkopava in ogroža sporazume o 

ozemeljski izključnosti in nasprotuje 

franšiznemu modelu v škodo 

franšizojemalcev, franšizodajalcem pa 

očita, da so odgovorni, če je v njihovi 

moči nadzorovati in preprečiti tovrsten 

uvoz na ozemlje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 
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Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je zaskrbljen zaradi sporov glede 

spletne prodaje, ki ima bistven pomen na 

digitalnem trgu, saj tradicionalne 

franšizne pogodbe ne upoštevajo učinkov, 

ki jih ima lahko spletna prodaja na 

izključitvene klavzule, kar omogoča, da 

lahko na območju, za katerega ima 

franšizojemalec pravico izključnosti, 

potrošniki kupujejo proizvode od 

franšizodajalca, tudi če blago prevzamejo 

v trgovini franšizojemalca; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je zaskrbljen zaradi sporov glede 

spletne prodaje, ki ima bistven pomen na 

digitalnem trgu, saj tradicionalne 

franšizne pogodbe ne upoštevajo učinkov, 

ki jih ima lahko spletna prodaja na 

izključitvene klavzule, kar omogoča, da 

lahko na območju, za katerega ima 

franšizojemalec pravico izključnosti, 

potrošniki kupujejo proizvode od 

franšizodajalca, tudi če blago prevzamejo 

v trgovini franšizojemalca; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  121 
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Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je zaskrbljen zaradi sporov glede 

spletne prodaje, ki ima bistven pomen na 

digitalnem trgu, saj tradicionalne franšizne 

pogodbe ne upoštevajo učinkov, ki jih ima 

lahko spletna prodaja na izključitvene 

klavzule, kar omogoča, da lahko na 

območju, za katerega ima franšizojemalec 

pravico izključnosti, potrošniki kupujejo 

proizvode od franšizodajalca, tudi če blago 

prevzamejo v trgovini franšizojemalca; 

16. je zaskrbljen zaradi sporov glede 

spletne prodaje, ki ima bistven pomen na 

digitalnem trgu, saj je razmerje moči med 

franšizodajalcem in franšizojemalcem 

pogosto zelo neuravnoteženo, 

tradicionalne franšizne pogodbe pa ne 

upoštevajo učinkov, ki jih ima lahko 

spletna prodaja na izključitvene klavzule, 

kar omogoča, da lahko na območju, za 

katerega ima franšizojemalec pravico 

izključnosti, potrošniki kupujejo proizvode 

od franšizodajalca, tudi če blago 

prevzamejo v trgovini franšizojemalca; 

spominja, da si je treba prizadevati, da bi 

internetnim prodajalcem preprečili 

pridobivanje nepoštenih konkurenčnih 

prednosti v primerjavi s franšizojemalci; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  122 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je zaskrbljen zaradi sporov glede 

spletne prodaje, ki ima bistven pomen na 

digitalnem trgu, saj tradicionalne franšizne 

pogodbe ne upoštevajo učinkov, ki jih ima 

lahko spletna prodaja na izključitvene 

klavzule, kar omogoča, da lahko na 

območju, za katerega ima franšizojemalec 

pravico izključnosti, potrošniki kupujejo 

proizvode od franšizodajalca, tudi če blago 

prevzamejo v trgovini franšizojemalca; 

16. je zaskrbljen zaradi vprašanj, ki se 

pojavljajo glede spletne prodaje, saj 

tradicionalne franšizne pogodbe pogosto ne 

upoštevajo učinkov, ki jih ima lahko 

spletna prodaja na izključitvene klavzule, 

kar omogoča, da lahko na območju, za 

katerega ima franšizojemalec pravico 

izključnosti, potrošniki kupujejo proizvode 

od franšizodajalca, tudi če blago 

prevzamejo v trgovini franšizojemalca; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je zaskrbljen zaradi sporov glede 

spletne prodaje, ki ima bistven pomen na 

digitalnem trgu, saj tradicionalne 

franšizne pogodbe ne upoštevajo učinkov, 

ki jih ima lahko spletna prodaja na 

izključitvene klavzule, kar omogoča, da 

lahko na območju, za katerega ima 

franšizojemalec pravico izključnosti, 

potrošniki kupujejo proizvode od 

franšizodajalca, tudi če blago prevzamejo 

v trgovini franšizojemalca; 

16. je zaskrbljen zaradi sporov glede 

spletne prodaje, saj ta postaja vse 

pomembnejši del franšiznega poslovnega 

modela, vendar ni zajet v tradicionalnih 

franšiznih pogodbah, ki ne upoštevajo 

učinkov, ki jih ima lahko spletna prodaja 

na določbe v njih; zato poziva, da se v 

franšizne pogodbe vključijo določbe o 

spletni prodaji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  124 

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

Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. je zaskrbljen zaradi uporabe 

podatkov o potrošnikih, ki se zbirajo prek 

franšize; poziva Komisijo, naj v nadaljnjih 

ukrepih upošteva digitalne dele 

poslovnega modela; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Jasenko Selimovic 
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Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse ter najnovejšega 

tehnološkega razvoja in sprememb na 

trgu, kot je spletna prodaja, pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po 

učinkovitem izvrševanju in na to, kako 

nadalje razviti franšizni trg v EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

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

Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

17. odločno poziva Komisijo, naj na 

podlagi primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj začne javno 

posvetovanje, da bi pridobila 

nepristranske informacije o dejanskih 

razmerah v franšizingu, nato pa pripravi 

analizo sedanjih samoregulativnih 

instrumentov ter zakonodajne prakse držav 

članic na področju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju ter naj svoje 
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izvrševanju; ugotovitve predloži Parlamentu, vključno s 

priporočili za nadaljnje ukrepanje, pri 

čemer naj se osredotoči na potrebo po 

učinkovitem izvrševanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Dennis de Jong 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju ter jih najpozneje 

do januarja 2018 posreduje Parlamentu; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj pripravi 

analizo sedanjih samoregulativnih 

instrumentov ter zakonodajne prakse držav 

članic na področju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju ter naj svoje 

ugotovitve predloži Parlamentu, vključno s 

priporočili za nadaljnje ukrepanje, pri 

čemer naj se osredotoči na potrebo po 

učinkovitem izvrševanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

nezakonodajne smernice o delovanju 

franšizinga v maloprodajnem sektorju v 
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poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

državah članicah ter naj dodatno podpre 

podobne programe, kot je pobuda za 

verigo preskrbe s hrani, v zvezi s 

franšizingom; v zvezi s tem poziva 

Komisijo, naj pripravi analizo sedanjih 

samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Richard Sulík 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Igor Šoltes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju in na dodatne zakonodajne 

ukrepe, če bodo potrebni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o čezmejnih vidikih franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 
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Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem 

izvrševanju; 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi 

primerov najboljše prakse pripravi 

smernice o delovanju franšizinga v 

maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pripravi analizo 

sedanjih samoregulativnih instrumentov ter 

zakonodajne prakse držav članic na 

področju franšizinga v maloprodajnem 

sektorju ter naj svoje ugotovitve predloži 

Parlamentu, vključno s priporočili za 

nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem in 

harmoniziranem izvrševanju v vseh 28 

državah članicah; 

Or. ro 

 


