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Pozmeňujúci návrh 1
Matteo Salvini

Návrh uznesenia
Citácia 13a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje vyhlásenie z 19. 
februára 2008 o vyšetrovaní a náprave 
zneužitia postavenia veľkých 
supermarketov, ktoré pôsobia v Európskej 
únii1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Citácia 13a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje vyhlásenie z 19. 
februára 2008 o vyšetrovaní a náprave 
zneužitia postavenia veľkých 
supermarketov, ktoré pôsobia v Európskej 
únii1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(208)0054.
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže maloobchodný trh má 
strategický význam, pretože prispieva ku 
konkurencieschopnému a vyváženému 
rastu, vytvára pracovné miesta, podporuje 
hospodárstvo v malých aj veľkých 
mestách a napomáha posilňovanie 
jednotného trhu a znovunadobudnutie 
dôvery európskej verejnosti vo vnútorný 
trh;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 4
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže je potrebné plne uznať zásluhy 
maloobchodného sektora ako hnacej sily 
rastu, konkurencieschopnosti a inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v spoločnosti čoraz viac 
poznačenej virtuálnymi kontaktmi cez 
internet sú predajne stále miestom, kde sa 
ľudia stretávajú, a najmä obchodné štvrte 
a centrá miest môžu vytvoriť prostredie pre 
spoločné zážitky a predstavovať ťažiskový 

B. keďže v spoločnosti čoraz viac 
poznačenej virtuálnymi kontaktmi cez 
internet sú predajne stále miestom, kde sa 
ľudia stretávajú, a najmä obchodné štvrte 
a centrá miest, ako aj predaj priamo od 
výrobcu môžu vytvoriť prostredie pre 
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bod miestnej identity, pýchy spoločenstva 
a spoločného dedičstva a hodnôt;

spoločné zážitky a predstavovať ťažiskový 
bod miestnej identity, pýchy spoločenstva 
a spoločného dedičstva a hodnôt; keďže 
elektronický obchod a kamenné obchody 
sa však navzájom nevylučujú, ale 
dopĺňajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže súčasná hospodárska kríza si 
vyžaduje od maloobchodu veľké obete, 
pričom zasahuje predovšetkým malé, 
nezávislé predajne;

C. keďže súčasná hospodárska kríza má 
výrazný negatívny vplyv na tradičný
maloobchod, pričom zasahuje 
predovšetkým malé, nezávislé predajne a 
malé reťazce, a v jej dôsledku sústavne 
klesá počet pracovných miest v 
maloobchodnom sektore;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 7
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže súčasná hospodárska kríza si 
vyžaduje od maloobchodu veľké obete,
pričom zasahuje predovšetkým malé, 
nezávislé predajne;

C. keďže súčasná hospodárska kríza má 
výrazný negatívny vplyv na maloobchod a 
ambulantný predaj, pričom zasahuje 
predovšetkým malé, nezávislé predajne, a 
to o to viac v čase, keď sa otvára čoraz 
viac nákupných centier;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 8
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže naďalej existujú nekalé obchodné 
praktiky, ktoré majú negatívny vplyv
najmä na poľnohospodárov a malé 
výrobné podniky;

D. keďže naďalej existujú nekalé obchodné 
praktiky, ktoré majú negatívny vplyv na 
záujmy spotrebiteľov a na rast a 
vytváranie pracovných miest v celom 
dodávateľskom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže naďalej existujú nekalé obchodné 
praktiky, ktoré majú negatívny vplyv 
najmä na poľnohospodárov a malé 
výrobné podniky;

D. keďže naďalej existujú nekalé obchodné 
praktiky, ktoré majú negatívny vplyv na 
celý dodávateľský reťazec, vrátane 
poľnohospodárov a malé a stredné 
podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže naďalej existujú nekalé obchodné 
praktiky, ktoré majú negatívny vplyv 
najmä na poľnohospodárov a malé výrobné 

D. keďže naďalej existujú nekalé obchodné 
praktiky, ktoré majú negatívny vplyv 
najmä na poľnohospodárov, malé výrobné 
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podniky; podniky a malých maloobchodníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže poľnohospodári často nemajú 
dostatočnú vyjednávaciu silu na to, aby 
zaručili spravodlivú cenu za svoje 
produkty; keďže najväčšie zisky v 
poľnohospodárskom a potravinárskom 
reťazci sú sústredené u 
sprostredkovateľských firiem, ako sú 
distribútori a spracovatelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže spotrebitelia v súčasnosti 
nemajú možnosť získať spoľahlivé a 
podrobné informácie o štruktúre nákladov 
jednotlivých výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
María Irigoyen Pérez
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvádza, že akčný plán by mal venovať 
väčšiu pozornosť účinkom súčasnej 
hospodárskej krízy na maloobchod, 
a najmä na menšie, nezávislé predajne;

2. uvádza, že akčný plán by mal venovať 
väčšiu pozornosť účinkom súčasnej 
hospodárskej krízy na maloobchod, 
a najmä na menšie, nezávislé predajne a 
malé obchodné reťazce, a ďalej na 
zlepšenie postavenia spotrebiteľov, 
predovšetkým tých najzraniteľnejších;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, družstiev 
a spotrebiteľských, environmentálnych 
a sociálnych záujmov;

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia; vyzýva Komisiu, 
aby k maloobchodu zaujala celostný 
prístup, zamedzila duplicite a zvyšovaniu 
byrokracie a zabezpečila súdržnosť a 
úzku koordináciu s inými existujúcimi 
fórami, ako je výročný okrúhly stôl o 
maloobchodnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Franz Obermayr

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, družstiev 
a spotrebiteľských, environmentálnych 
a sociálnych záujmov;

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov a ich 
dodávateľov, družstiev a spotrebiteľských, 
environmentálnych a sociálnych záujmov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, družstiev 
a spotrebiteľských, environmentálnych 
a sociálnych záujmov;

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, výrobcov, 
dodávateľov, družstiev a spotrebiteľských, 
environmentálnych a sociálnych záujmov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 17
Matteo Salvini

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, družstiev 

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, družstiev, 
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a spotrebiteľských, environmentálnych 
a sociálnych záujmov;

dodávateľov a spotrebiteľských, 
environmentálnych a sociálnych záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, družstiev 
a spotrebiteľských, environmentálnych 
a sociálnych záujmov;

3. víta zámer Komisie vytvoriť stálu 
skupinu pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu, ale zdôrazňuje dôležitosť 
vyváženého zastúpenia, a to i veľkých 
i malých maloobchodníkov, družstiev 
a dodávateľov, spotrebiteľských, 
environmentálnych a sociálnych záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Catherine Stihler

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. víta, že Komisia zriadila expertnú 
skupinu na vysokej úrovni pre inovácie v 
maloobchodnom sektore, a vyzýva 
Komisiu, aby odporúčania, ktoré táto 
skupina vydá, urýchlene vyhodnotila s 
cieľom ďalej podporovať podnikanie, 
motivovať k inováciám a vytvárať 
pracovné miesta a rast v Európe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. podporuje okrúhly stôl o 
maloobchodnom trhu, ktorý organizuje 
jeho Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa ako inštitucionálne fórum, 
ktorého cieľom je zabezpečiť, aby 
maloobchodný sektor aj naďalej patril 
medzi priority politického programu EÚ, 
hodnotiť pokrok dosiahnutý pri plnení 
príslušných aspektov akčného plánu pre 
maloobchod, podávať správy o činnosti 
stálej skupiny pre konkurencieschopnosť 
maloobchodu a poskytovať aktuálne 
informácie o pokroku dosiahnutom v 
rámci ďalších existujúcich platforiem a 
mechanizmov pre neformálny dialóg;
žiada stálu skupinu pre 
konkurencieschopnosť maloobchodu, aby 
úzko spolupracovala s Európskym 
parlamentom na príprave ročného 
okrúhleho stola o maloobchodnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci úsporných politík neprijímali 
opatrenia, ktoré oslabia dôveru 
spotrebiteľov a priamo poškodia záujmy
odvetvia maloobchodu, akými sú rastúce 
sadzby DPH alebo zvyšujúce sa poplatky 

4. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci úsporných politík neprijímali 
diskriminačné opatrenia, ktoré oslabia 
dôveru spotrebiteľov a priamo poškodia 
záujmy odvetvia maloobchodu, akými sú 
rastúce sadzby DPH alebo zvyšujúce sa 
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pre predajne; poplatky pre predajne; je znepokojený 
najmä niektorými vnútroštátnymi 
obchodnými a daňovými predpismi, ktoré 
majú vplyv na určité odvetvia alebo 
podnikateľské modely a narúšajú 
konkurencieschopnosť, čím de facto 
diskriminujú maloobchodníkov z iných 
členských štátov EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
postupovala ráznejšie s cieľom zabezpečiť 
úplné vykonávanie právnych predpisov v 
oblasti vnútorného trhu a hospodárskej 
súťaže, a to aj prostredníctvom zrýchlenia 
konaní vo veci porušenia právnych 
predpisov so zrýchleným prístupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci úsporných politík neprijímali 
opatrenia, ktoré oslabia dôveru 
spotrebiteľov a priamo poškodia záujmy 
odvetvia maloobchodu, akými sú rastúce 
sadzby DPH alebo zvyšujúce sa poplatky 
pre predajne;

4. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci úsporných politík neprijímali 
opatrenia, ktoré oslabia dôveru 
spotrebiteľov a priamo poškodia záujmy 
odvetvia maloobchodu, akými sú rastúce 
sadzby DPH, zvyšujúce sa poplatky pre 
predajne, reklasifikácia výrobkov a 
sadzieb pre jednotlivé výrobky, blokovanie 
úverov atď.;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 23
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci úsporných politík neprijímali 
opatrenia, ktoré oslabia dôveru 
spotrebiteľov a priamo poškodia záujmy 
odvetvia maloobchodu, akými sú rastúce 
sadzby DPH alebo zvyšujúce sa poplatky 
pre predajne;

4. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci úsporných politík neprijímali 
opatrenia, ktoré oslabia dôveru 
spotrebiteľov a priamo poškodia záujmy
odvetvia maloobchodu, akými sú rastúce 
sadzby DPH alebo zvyšujúce sa poplatky 
pre predajne; naopak sa domnieva, že 
DPH by mala byť v celej EÚ zjednotená; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 24
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. je znepokojený tým, že reštriktívne 
vnútroštátne predpisy, navzájom si 
odporujúce výklady pravidiel vnútorného 
trhu a neprimerané presadzovanie 
predpisov bránia voľnému pohybu tovaru 
a služieb v EÚ; zdôrazňuje, že požiadavky 
na dodatočné testy a registrácie, 
neuznávanie oprávnení a noriem, územné 
obmedzenia dodávky tovaru a služieb a 
podobné opatrenia spôsobujú 
spotrebiteľom aj maloobchodníkom, 
predovšetkým MSP, dodatočné náklady, 
čím pripravujú európskych občanov o 
plné výhody jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Morten Løkkegaard
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Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. požaduje dôrazné opatrenia na 
presadzovanie s cieľom zachovať tlak na 
členské štáty, ktoré doteraz 
netransponovali úspešne smernicu o 
službách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. žiada rozšírenie hodnotiacej tabuľky 
vnútorného trhu tak, aby sa vzťahovala aj 
na vykonávanie smernice o službách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali maximálnu politickú pozornosť 
odvetviu maloobchodu ako pilieru 
jednotného trhu, a to i jednotného 
digitálneho trhu, a aby odstránili praktické 
prekážky, ktoré bránia maloobchodníkom 
pri plnom využívaní výhod vnútorného 
trhu;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali maximálnu politickú pozornosť 
sektoru maloobchodu ako pilieru 
jednotného trhu, a to i jednotného 
digitálneho trhu, a aby odstránili  
regulačné a praktické prekážky, ktoré 
bránia maloobchodníkom pri plnom 
využívaní výhod vnútorného trhu; v 
záujme zabezpečenia lepšej správy 
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zároveň vyzýva Komisiu , aby uplatňovala 
politiku nulovej tolerancie voči členským 
štátom, ktoré riadne neuplatňujú pravidlá 
pre vnútorný trh, a to v prípade potreby aj 
prostredníctvom konaní vo veci porušenia 
právnych predpisov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali maximálnu politickú pozornosť 
odvetviu maloobchodu ako pilieru 
jednotného trhu, a to i jednotného 
digitálneho trhu, a aby odstránili praktické 
prekážky, ktoré bránia maloobchodníkom 
pri plnom využívaní výhod vnútorného 
trhu;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali maximálnu politickú pozornosť 
sektoru maloobchodu ako pilieru 
jednotného trhu, a to i jednotného 
digitálneho trhu, a aby odstránili praktické 
prekážky, ktoré bránia maloobchodníkom 
pri plnom využívaní výhod vnútorného 
trhu; domnieva sa, že právne predpisy v 
oblasti maloobchodného trhu by mali byť 
viac fakticky podložené, najmä čo sa týka 
potreby náležite preveriť a pochopiť ich 
vplyv na malé podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali maximálnu politickú pozornosť 
odvetviu maloobchodu ako pilieru 
jednotného trhu, a to i jednotného 

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali maximálnu politickú pozornosť 
sektoru maloobchodu ako pilieru 
jednotného trhu, a to i jednotného 
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digitálneho trhu, a aby odstránili praktické 
prekážky, ktoré bránia maloobchodníkom 
pri plnom využívaní výhod vnútorného 
trhu;

digitálneho trhu, a aby odstránili praktické 
prekážky, najmä administratívne a 
byrokratické, ktoré sťažujú zakladanie, 
rozvoj a zachovanie podnikov a ktoré
bránia maloobchodníkom a podnikateľom
plne využívať výhody vnútorného trhu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. žiada členské štáty, aby ucelene a 
súdržne transponovali pravidlá 
vnútorného trhu a aby zabezpečili účinné 
vzájomné uznávanie tovarov a služieb, 
odstránili duplicitu a znížili 
administratívnu záťaž a regulačné 
prekážky, ktoré môžu obmedzovať rast a 
tvorbu pracovných miest; naliehavo žiada 
členské štáty, aby v plnej miere a správne 
uplatňovali pravidlá a právne predpisy 
vnútorného trhu, konkrétne balík návrhov 
o výrobkoch, smernicu o službách, 
smernicu o oneskorených platbách, 
smernicu o elektronickom obchode, 
iniciatívu „Small Business Act“ 
a smernicu o nekalých obchodných 
praktikách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. nabáda podnikateľské zväzy a 
združenia spotrebiteľov, aby zúčastneným 
stranám poskytovali viac informácií, 
lepšie školenia a právne poradenstvo o ich 
právach a nástrojoch, ktoré majú 
k dispozícii na riešenie problémov, ako je 
sieť SOLVIT, a aby podnecovali 
vzájomnú výmenu najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta zámer Komisie vypracovať nástroje, 
ktoré uľahčia prístup spotrebiteľov 
k transparentným a spoľahlivým 
informáciám o cenách, kvalite 
a udržateľnosti tovaru a služieb; nabáda 
Komisiu, aby zriadila ľahko dostupnú 
databázu obsahujúcu všetky európske 
a vnútroštátne požiadavky na označovanie; 
zároveň varuje pred množiacimi sa 
požiadavkami na značky a označovanie 
a žiada o ich zjednodušenie, pričom by sa 
mali v jednej značke zosúladiť rozličné 
aspekty sociálnej a environmentálnej 
udržateľnosti a zároveň by sa mali 
obmedziť rozdiely vo vnútroštátnych 
povinných požiadavkách na označovanie;

6. víta zámer Komisie vypracovať nástroje, 
ktoré uľahčia prístup spotrebiteľov 
k transparentným a spoľahlivým 
informáciám o cenách, kvalite 
a udržateľnosti tovaru a služieb; nabáda 
Komisiu, aby zriadila ľahko dostupnú 
databázu obsahujúcu všetky európske 
a vnútroštátne požiadavky na označovanie; 
zároveň varuje pred množiacimi sa 
požiadavkami na značky a označovanie 
a žiada o ich zjednodušenie, okrem iného 
odstraňovaním rozdielov vo 
vnútroštátnych požiadavkách na povinné 
označovanie a vytvorením spoločných 
štandardov/kritérií na úrovni EÚ, ak je to 
vhodné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Morten Løkkegaard
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta zámer Komisie vypracovať nástroje, 
ktoré uľahčia prístup spotrebiteľov 
k transparentným a spoľahlivým 
informáciám o cenách, kvalite 
a udržateľnosti tovaru a služieb; nabáda 
Komisiu, aby zriadila ľahko dostupnú 
databázu obsahujúcu všetky európske 
a vnútroštátne požiadavky na označovanie; 
zároveň varuje pred množiacimi sa 
požiadavkami na značky a označovanie 
a žiada o ich zjednodušenie, pričom by sa 
mali v jednej značke zosúladiť rozličné 
aspekty sociálnej a environmentálnej 
udržateľnosti a zároveň by sa mali 
obmedziť rozdiely vo vnútroštátnych 
povinných požiadavkách na označovanie;

6. víta zámer Komisie vypracovať nástroje, 
ktoré uľahčia prístup spotrebiteľov 
k transparentným, porovnateľným
a spoľahlivým informáciám o cenách, 
kvalite a udržateľnosti tovaru a služieb; 
nabáda Komisiu, aby zriadila ľahko 
dostupnú databázu obsahujúcu všetky 
európske a vnútroštátne požiadavky na 
označovanie; zároveň varuje pred 
množiacimi sa požiadavkami na značky a 
označovanie a žiada o ich zjednodušenie, 
pričom by sa mali v jednej značke 
zosúladiť rozličné aspekty sociálnej 
a environmentálnej udržateľnosti a zároveň 
by sa mali obmedziť rozdiely vo 
vnútroštátnych povinných požiadavkách na 
označovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta zámer Komisie vypracovať nástroje, 
ktoré uľahčia prístup spotrebiteľov 
k transparentným a spoľahlivým 
informáciám o cenách, kvalite 
a udržateľnosti tovaru a služieb; nabáda 
Komisiu, aby zriadila ľahko dostupnú 
databázu obsahujúcu všetky európske 
a vnútroštátne požiadavky na označovanie; 
zároveň varuje pred množiacimi sa 
požiadavkami na značky a označovanie 
a žiada o ich zjednodušenie, pričom by sa 
mali v jednej značke zosúladiť rozličné 
aspekty sociálnej a environmentálnej 

6. víta zámer Komisie vypracovať nástroje, 
ktoré uľahčia prístup spotrebiteľov 
k transparentným, ľahko zrozumiteľným
a spoľahlivým informáciám o cenách, 
kvalite a udržateľnosti tovaru a služieb; 
nabáda Komisiu, aby zriadila ľahko 
dostupnú databázu obsahujúcu všetky 
európske a vnútroštátne požiadavky na 
označovanie; zároveň varuje pred 
množiacimi sa požiadavkami na značky a 
označovanie a žiada o ich zjednodušenie, 
pričom by sa mali v jednej značke 
zosúladiť rozličné aspekty sociálnej 
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udržateľnosti a zároveň by sa mali 
obmedziť rozdiely vo vnútroštátnych 
povinných požiadavkách na označovanie;

a environmentálnej udržateľnosti a zároveň 
by sa mali obmedziť rozdiely vo 
vnútroštátnych povinných požiadavkách na 
označovanie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 35
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 
podporu nezávislých maloobchodníkov, 
napr.: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní vo svojom 
najbližšom okolí; propagovanie skupín 
nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 
zachovávajú svoju plnú nezávislosť;
dodržiavanie práva miestnych 
a regionálnych orgánov stimulovať v 
istých nákupných zónach (napr.: 
obchodné štvrte) prostredie priaznivé pre 
malé, nezávislé predajne znížením sadzieb 
za energiu a výšky nájomného 
prostredníctvom partnerstiev medzi 
verejným a súkromným sektorom, 
zavádzaním rabatov na obchodné sadzby 
miestnych poplatkov pre malé podniky 
a nezávislých maloobchodníkov
a presadzovaním spolupráce medzi 
rozličnými predajňami v danej oblasti;

7. konštatuje, že hybnou silou rozvoja 
maloobchodu sú preferencie 
spotrebiteľov; žiada Komisiu, aby doplnila 
svoj akčný plán o súbor opatrení 
zameraných na podporu nezávislých 
maloobchodníkov, propagovanie skupín 
nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 
zachovávajú plnú nezávislosť, a podporu 
spolupráce medzi rozličnými predajňami 
v danej oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 
podporu nezávislých maloobchodníkov, 
napr.: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní vo svojom 
najbližšom okolí; propagovanie skupín 
nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 
zachovávajú svoju plnú nezávislosť; 
dodržiavanie práva miestnych 
a regionálnych orgánov stimulovať v 
istých nákupných zónach (napr.: 
obchodné štvrte) prostredie priaznivé pre 
malé, nezávislé predajne znížením sadzieb 
za energiu a výšky nájomného 
prostredníctvom partnerstiev medzi 
verejným a súkromným sektorom, 
zavádzaním rabatov na obchodné sadzby 
miestnych poplatkov pre malé podniky 
a nezávislých maloobchodníkov 
a presadzovaním spolupráce medzi 
rozličnými predajňami v danej oblasti;

7. nabáda miestne orgány, aby 
podporovali opatrenia zamerané na 
uľahčenie rovnakého prístupu a 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
nezávislých maloobchodníkov pri plnom 
rešpektovaní voľnej a spravodlivej 
hospodárskej súťaže, ako sú: opatrenia na 
povzbudenie zásady „adoptujte predajňu“, 
na základe ktorej väčší maloobchodníci 
pôsobia ako „školitelia“ malých predajní 
vo svojom najbližšom okolí; propagovanie 
skupín nezávislých maloobchodníkov 
vrátane družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej 
pomoci a istých úspor z rozsahu, pričom si 
zachovávajú plnú nezávislosť; 
podnecovanie vytvárania verejno-
súkromných partnerstiev , napríklad v 
oblasti energetiky a budovania 
maloobchodných projektov, s cieľom 
vytvoriť priaznivé podmienky pre malé a 
stredné podniky a odstrániť prekážky 
podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 
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podporu nezávislých maloobchodníkov, 
napr.: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní vo svojom 
najbližšom okolí; propagovanie skupín 
nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 
zachovávajú svoju plnú nezávislosť; 
dodržiavanie práva miestnych 
a regionálnych orgánov stimulovať v istých 
nákupných zónach (napr.: obchodné 
štvrte) prostredie priaznivé pre malé, 
nezávislé predajne znížením sadzieb za 
energiu a výšky nájomného 
prostredníctvom partnerstiev medzi 
verejným a súkromným sektorom, 
zavádzaním rabatov na obchodné sadzby
miestnych poplatkov pre malé podniky 
a nezávislých maloobchodníkov 
a presadzovaním spolupráce medzi 
rozličnými predajňami v danej oblasti;

podporu nezávislých maloobchodníkov, 
ako sú.: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní v rovnakej 
lokalite, najmä v prípade nováčikov na 
trhu; propagovanie skupín nezávislých 
maloobchodníkov vrátane družstiev, ktoré 
ťažia zo vzájomnej pomoci a istých úspor 
z rozsahu, pričom si zachovávajú plnú 
nezávislosť; presadzovanie práva 
miestnych a regionálnych orgánov 
stimulovať v istých nákupných zónach 
(napr.: obchodné štvrte) prostredie 
priaznivé pre malé, nezávislé predajne, 
ktoré sa zvyčajne nachádzajú v centrách 
miest, znížením sadzieb za energiu a výšky 
nájomného prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev, zavádzaním 
nižších sadzieb miestnych poplatkov pre 
malé podniky a nezávislých 
maloobchodníkov, a to v súlade s 
príslušnými predpismi EÚ pre štátnu 
pomoc, hospodársku súťaž a verejné 
obstarávanie na vnútornom trhu,
a presadzovaním spolupráce medzi 
rozličnými predajňami v danej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 
podporu nezávislých maloobchodníkov, 
napr.: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní vo svojom 
najbližšom okolí; propagovanie skupín 

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 
podporu nezávislých maloobchodníkov, 
ako sú: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní vo svojom 
najbližšom okolí; propagovanie skupín 
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nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 
zachovávajú svoju plnú nezávislosť; 
dodržiavanie práva miestnych 
a regionálnych orgánov stimulovať v istých 
nákupných zónach (napr.: obchodné štvrte) 
prostredie priaznivé pre malé, nezávislé 
predajne znížením sadzieb za energiu 
a výšky nájomného prostredníctvom 
partnerstiev medzi verejným a súkromným 
sektorom, zavádzaním rabatov na 
obchodné sadzby miestnych poplatkov pre 
malé podniky a nezávislých 
maloobchodníkov a presadzovaním 
spolupráce medzi rozličnými predajňami 
v danej oblasti;

nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 
zachovávajú plnú nezávislosť; 
dodržiavanie práva miestnych 
a regionálnych orgánov stimulovať v istých 
nákupných zónach (napr.: obchodné štvrte) 
prostredie priaznivé pre malé, nezávislé 
predajne znížením sadzieb za energiu 
a výšky nájomného prostredníctvom 
verejno-súkromných partnerstiev, 
zavádzaním nižších sadzieb miestnych 
poplatkov pre malé podniky a nezávislých 
maloobchodníkov a presadzovaním 
spolupráce medzi rozličnými predajňami 
v danej oblasti; podporuje myšlienku 
virtuálnej nákupnej pasáže združujúcej 
nezávislých maloobchodníkov z rovnakej 
zákazníckej spádovej oblasti, ku ktorej by 
mali zákazníci prístup na diaľku 
prostredníctvom zabezpečeného odkazu 
na internetovú stránku a ktorá by mohla 
ponúkať dodávky do domu; podporuje 
pouličný predaj vo vidieckych oblastiach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 
podporu nezávislých maloobchodníkov, 
napr.: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní vo svojom 
najbližšom okolí; propagovanie skupín 
nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 

7. žiada Komisiu, aby doplnila svoj akčný 
plán o súbor opatrení zameraných na 
podporu nezávislých maloobchodníkov, 
ako sú: opatrenia na povzbudenie zásady 
„adoptujte predajňu“, na základe ktorej 
väčší maloobchodníci pôsobia ako 
„školitelia“ malých predajní vo svojom 
najbližšom okolí; propagovanie skupín 
nezávislých maloobchodníkov vrátane 
družstiev, ktoré ťažia zo vzájomnej pomoci 
a istých úspor z rozsahu, pričom si 
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zachovávajú svoju plnú nezávislosť; 
dodržiavanie práva miestnych 
a regionálnych orgánov stimulovať v istých 
nákupných zónach (napr.: obchodné štvrte) 
prostredie priaznivé pre malé, nezávislé 
predajne znížením sadzieb za energiu 
a výšky nájomného prostredníctvom 
partnerstiev medzi verejným a súkromným 
sektorom, zavádzaním rabatov na 
obchodné sadzby miestnych poplatkov pre 
malé podniky a nezávislých 
maloobchodníkov a presadzovaním 
spolupráce medzi rozličnými predajňami 
v danej oblasti;

zachovávajú plnú nezávislosť; 
dodržiavanie práva miestnych 
a regionálnych orgánov stimulovať v istých 
nákupných zónach (napr.: obchodné štvrte) 
prostredie priaznivé pre malé, nezávislé 
predajne znížením sadzieb za energiu, a to 
aj pre pútače osvetlené v noci, a výšky 
nájomného prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev, zavádzaním 
nižších sadzieb miestnych poplatkov pre 
malé podniky a nezávislých 
maloobchodníkov a presadzovaním 
spolupráce medzi rozličnými predajňami 
v danej oblasti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 40
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby v rámci akčného 
plánu zaviedla opatrenia na podporu 
inovácií, špecializácie a 
konkurencieschopnosti v maloobchode,
aby propagovala obecné trhy a tzv. 
nákupný cestovný ruch, aby podporovala 
podnikateľov a medzigeneračný prevod 
podnikov a aby vytvorila bezpečné 
prostredie pre obchod;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. varuje pred tendenciou niektorých 
malých miestnych a regionálnych 
orgánov naďalej vypracúvať rozsiahle 
projekty, ako nákupné strediská 
a obchodné domy mimo centier miest, 
pretože sa najmä vzhľadom 
na hospodársku krízu už dosiahla hranica 
nasýtenia; poznamenáva, že v takýchto 
nákupných strediskách je nájomné pre 
menšie, nezávislé predajne príliš vysoké, 
a vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi vypracovala prieskum 
ich hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych vplyvov;

8. pripomína, že hoci koncentrácia 
obchodov mimo centier miest môže 
niektorým spotrebiteľom vyhovovať, 
predovšetkým pre staršie osoby, osoby so 
zníženou pohyblivosťou alebo tých, ktorí 
nevlastnia automobil, môže byť 
problematická; zdôrazňuje, že je dôležité 
dosiahnuť primeranú rovnováhu pri 
budovaní nových, rozsiahlych 
maloobchodných projektov v záujme 
zabezpečenia toho, aby nákupné strediská 
boli aj naďalej hnacou silou rastu, 
zamestnanosti a udržateľnosti a aby 
zároveň boli vytvorené vhodné podmienky 
pre prístup malých obchodov na trh, aby 
spotrebitelia mohli využívať široké 
maloobchodné ponuky a mali skutočne na 
výber;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. varuje pred tendenciou niektorých 
malých miestnych a regionálnych 
orgánov naďalej vypracúvať rozsiahle 
projekty, ako nákupné strediská 
a obchodné domy mimo centier miest, 
pretože sa najmä vzhľadom 
na hospodársku krízu už dosiahla hranica 
nasýtenia; poznamenáva, že v takýchto
nákupných strediskách je nájomné pre 
menšie, nezávislé predajne príliš vysoké, 
a vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi vypracovala prieskum 
ich hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych vplyvov;

8. poznamenáva, že v nákupných 
strediskách je nájomné pre menšie, 
nezávislé predajne príliš vysoké, a vyzýva 
Komisiu, aby v spolupráci s členskými 
štátmi vypracovala prieskum ich 
hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych vplyvov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. varuje pred tendenciou niektorých 
malých miestnych a regionálnych orgánov 
naďalej vypracúvať rozsiahle projekty, ako 
nákupné strediská a obchodné domy mimo 
centier miest, pretože sa najmä vzhľadom 
na hospodársku krízu už dosiahla hranica 
nasýtenia; poznamenáva, že v takýchto 
nákupných strediskách je nájomné pre 
menšie, nezávislé predajne príliš vysoké, 
a vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi vypracovala prieskum 
ich hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych vplyvov;

8. varuje pred tendenciou niektorých 
malých miestnych a regionálnych orgánov 
pokračovať v budovaní či schvaľovaní 
rozsiahlych projektov, ako sú nákupné 
strediská a obchodné domy mimo centier 
miest, pretože sa najmä vzhľadom 
na hospodársku krízu v mnohých 
regiónoch už dosiahla hranica nasýtenia;
poznamenáva, že v takýchto nákupných 
strediskách je nájomné pre menšie, 
nezávislé predajne príliš vysoké, a vyzýva 
Komisiu, aby v spolupráci s členskými 
štátmi vypracovala prieskum ich 
hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych vplyvov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že miestne orgány majú právo 
zamietnuť zriadenie nových nákupných 
stredísk a hypermarketov vždy, keď by to 
malo negatívne sociálne alebo 
environmentálne dôsledky, a nabáda
členské štáty k tomu, aby zaviedli osobitné 
pravidlá s cieľom zaručiť rôznorodosť 
predajní, čo je dôležité pre to, aby si 

9. uznáva kompetenciu miestnych 
orgánov, pokiaľ ide o územné plánovanie; 
zdôrazňuje však, že územné plánovanie by 
nemalo slúžiť ako zámienka na 
obchádzanie práva na slobodu usadiť sa; 
v tejto súvislosti poukazuje na dôležitosť 
náležitého presadzovania smernice o 
službách; naliehavo vyzýva členské štáty k 
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nákupné zóny najmä v centrách miest 
uchovali svoju príťažlivosť;

tomu, aby odstránili prekážky brániace 
voľnému pohybu a otvorili svoje trhy s 
cieľom podnietiť konkurencieschopnosť 
a podporiť rôznorodosť predajní, čo je 
dôležité pre to, aby si nákupné zóny najmä 
v centrách miest uchovali svoju 
príťažlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že miestne orgány majú právo 
zamietnuť zriadenie nových nákupných 
stredísk a hypermarketov vždy, keď by to 
malo negatívne sociálne alebo 
environmentálne dôsledky, a nabáda 
členské štáty k tomu, aby zaviedli osobitné 
pravidlá s cieľom zaručiť rôznorodosť 
predajní, čo je dôležité pre to, aby si 
nákupné zóny najmä v centrách miest 
uchovali svoju príťažlivosť;

9. uznáva, že miestne orgány majú právo 
zamietnuť zriadenie nových nákupných 
stredísk a hypermarketov vždy, keď by to 
malo negatívne sociálne alebo 
environmentálne dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Franz Obermayr

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že miestne orgány majú právo 
zamietnuť zriadenie nových nákupných 
stredísk a hypermarketov vždy, keď by to 
malo negatívne sociálne alebo 
environmentálne dôsledky, a nabáda 

9. uznáva, že miestne orgány majú právo 
zamietnuť zriadenie nových nákupných 
stredísk a hypermarketov vždy, keď by to 
malo negatívne sociálne alebo 
environmentálne dôsledky, a nabáda 
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členské štáty k tomu, aby zaviedli osobitné 
pravidlá s cieľom zaručiť rôznorodosť 
predajní, čo je dôležité pre to, aby si 
nákupné zóny najmä v centrách miest 
uchovali svoju príťažlivosť;

členské štáty k tomu, aby zaviedli osobitné 
pravidlá s cieľom zlepšiť možnosti 
prístupu na trh pre maloobchodných 
predajcov a zaručiť rôznorodosť predajní, 
čo je dôležité pre to, aby si nákupné zóny 
najmä v centrách miest uchovali svoju 
príťažlivosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje dôležitú úlohu partnerstiev 
medzi verejným a skromným sektorom pri 
zabezpečovaní čistých, bezpečných 
a dostupných nákupných zón v centrách 
miest, a to okrem iného prostredníctvom 
riešenia negatívnych vplyvov opustených 
budov v nákupných zónach, napríklad tým, 
že sa tieto priestory sprístupnia 
začínajúcim podnikom za nižšiu cenu, než 
je obvyklé nájomné;

10. zdôrazňuje dôležitú úlohu partnerstiev 
medzi verejným a skromným sektorom pri 
zabezpečovaní čistých, bezpečných 
a dostupných nákupných zón v centrách 
miest, a to okrem iného prostredníctvom 
riešenia negatívnych vplyvov opustených 
budov v nákupných zónach, napríklad tým, 
že sa tieto priestory sprístupnia 
začínajúcim podnikom za nižšiu cenu, než 
je obvyklé nájomné, a to v súlade s 
príslušnými predpismi EÚ pre štátnu 
pomoc a verejné obstarávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že z dôvodu rastúcej 
dôležitosti elektronického obchodu čelia 
predajne novým výzvam, pričom čoraz 

11. poznamenáva, že rýchly rozvoj 
elektronického obchodu má významný 
prínos pre spotrebiteľov a podniky z 
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väčší význam získavajú viacsmerné 
maloobchodné stratégie ; v tejto súvislosti 
vyjadruje vzhľadom na sociálny význam 
maloobchodu svoje znepokojenie nad tým, 
že by elektronický obchod mohol 
ovládnuť všetky odvetvia maloobchodu 
podobne, ako k tomu v súčasnosti 
dochádza v audiovizuálnom a knižnom 
odvetví; povzbudzuje maloobchodníkov 
k tomu, aby vypracovali nové obchodné 
modely zamerané na rozšírenie 
nakupovania v kamenných obchodoch 
okrem iného tým, že zvýšia úroveň služieb, 
predpredajných i popredajných, a že 
prepoja prezentáciu na internete so 
zamestnancami zodpovednými za predaj 
v kamenných obchodoch;

hľadiska inovácií, nových príležitostí na 
trhu a rastu, širšieho výberu, väčšej 
konkurencie a nižších cien; konštatuje 
však, že obchody sa stretávajú s novými 
problémami, čo zvyšuje význam 
obchodných stratégií, ktoré využívajú celú 
škálu predajných kanálov; vzhľadom na 
sociálnu a kultúrnu úlohu maloobchodu 
povzbudzuje maloobchodníkov k tomu, 
aby vypracovali nové obchodné modely 
pre svojich internetových zákazníkov a 
súčasne aby obohatili nakupovanie
v kamenných obchodoch okrem iného tým, 
že zvýšia úroveň služieb, predpredajných i 
popredajných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že z dôvodu rastúcej 
dôležitosti elektronického obchodu čelia 
predajne novým výzvam, pričom čoraz 
väčší význam získavajú viacsmerné 
maloobchodné stratégie ; v tejto súvislosti 
vyjadruje vzhľadom na sociálny význam 
maloobchodu svoje znepokojenie nad tým, 
že by elektronický obchod mohol 
ovládnuť všetky odvetvia maloobchodu 
podobne, ako k tomu v súčasnosti 
dochádza v audiovizuálnom a knižnom 
odvetví; povzbudzuje maloobchodníkov 
k tomu, aby vypracovali nové obchodné 
modely zamerané na rozšírenie 
nakupovania v kamenných obchodoch 
okrem iného tým, že zvýšia úroveň služieb, 
predpredajných i popredajných, a že 
prepoja prezentáciu na internete so 

11. poznamenáva, že z dôvodu rastúcej 
dôležitosti elektronického obchodu čelia 
predajne novým výzvam, pričom čoraz 
väčší význam získavajú viacsmerné 
maloobchodné stratégie ; povzbudzuje 
maloobchodníkov k tomu, aby v čo 
najväčšej miere využívali inovatívne 
technológie a vypracovali nové obchodné 
modely zamerané na rozšírenie 
nakupovania v kamenných obchodoch 
okrem iného tým, že zvýšia úroveň služieb, 
predpredajných i popredajných, a že 
prepoja prezentáciu na internete so 
zamestnancami zodpovednými za predaj 
v kamenných obchodoch;
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zamestnancami zodpovednými za predaj 
v kamenných obchodoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Claudette Abela Baldacchino

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta zámer Komisie podporovať 
elektronický obchod; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že nebol stanovený 
cieľ sprístupniť internetové služby a tovar 
spotrebiteľom zo všetkých krajín v EÚ;
vyzýva Komisiu, aby navrhla stratégiu, 
ktorá by obchodníkom zabránila prijímať 
diskriminačné politiky v postupoch, ktoré 
využívajú pri elektronickom obchodovaní , 
čím sa zabezpečí, aby všetci európski 
občania mohli mať neobmedzený prístup 
k cezhraničnému internetovému obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že elektronický obchod je 
dôležitý na to, aby zaistil spotrebiteľom 
možnosť voľby a prístup k tovaru a 
službám, najmä vo vzdialených 
oblastiach; zdôrazňuje, že je potrebné 
prijať primerané opatrenia na to, aby 
bolo možné rozvinúť jeho plný potenciál, 
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vrátane zlepšenia prístupu k internetu v 
najodľahlejších oblastiach Európskej 
únie; podporuje opatrenia na zvýšenie 
dôvery, zjednodušenie cezhraničnej 
registrácie domén, zlepšenie úrovne 
platieb on-line a doručovacích služieb, 
zjednodušenie cezhraničného vymáhania 
dlhov a ďalšie zvyšovanie informovanosti 
spotrebiteľov o ich právach, najmä 
pokiaľ ide o možnosti odstúpenia od 
zmluvy a podávanie žalôb, ktoré Komisia 
požaduje vo svojom oznámení o 
elektronickom obchode z roku 2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína, že je dôležité odstrániť 
prekážky (jazykové, administratívne, 
nedostatok informácií), ktoré obmedzujú 
podnikateľský potenciál cezhraničného 
internetového obchodu a podkopáva 
dôveru spotrebiteľov v jednotný trh;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 53
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby vyriešila otázku 
mnohostranného výmenného poplatku a 
odstránila pravidlá kartových systémov, 
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ktoré posilňujú účinky mnohostranného 
výmenného poplatku poškodzujúce 
hospodársku súťaž; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby podporila členské štáty, 
ktoré už používajú transparentné, 
konkurencieschopné a inovatívne 
platobné systémy, a aby ich využívala ako 
osvedčené postupy v ďalšom rozvoji 
lacnejších a spravodlivejších hotovostných 
platieb v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. víta najmä dobrovoľné iniciatívy a 
záväzky obchodníkov a dodávateľov, 
pokiaľ ide o obmedzenie plytvania 
potravinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať a 
chrániť predaj v stánkoch a na trhoch, 
pretože tento sektor pozostáva z tisícov 
rodinných mikropodnikov a keďže je tiež 
charakteristickou črtou európskeho 
hospodárstva;

Or. it



PE519.470v01-00 32/52 AM\1002617SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. uznáva a veľkou mierou podporuje 
dôležitú úlohu maloobchodu, ktorý 
poskytuje nízko aj vysoko kvalifikované 
pracovné miesta; zdôrazňuje, že 
hospodárska súťaž medzi obchodníkmi 
nesmie byť vedená na úkor pracovných 
noriem alebo miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. pripomína dôležitosť riadneho 
uplatňovania platných právnych predpisov 
v sociálnej a pracovnej oblasti; vyjadruje 
poľutovanie nad vysokou mierou 
nelegálnej práce, čo spôsobuje vysoké 
daňové úniky a bráni ustanoveniu 
rovnakých podmienok pre obchodníkov na 
vnútornom trhu;

13. pripomína dôležitosť riadneho 
uplatňovania platných právnych predpisov 
v sociálnej a pracovnej oblasti; vyzýva na 
rovnaké zaobchádzanie s komerčnými 
prevádzkovateľmi na vnútornom trhu s 
cieľom bojovať proti nelegálnej práci a 
daňovým a sociálnym podvodom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. pripomína dôležitosť riadneho 
uplatňovania platných právnych predpisov 
v sociálnej a pracovnej oblasti; vyjadruje 
poľutovanie nad vysokou mierou 
nelegálnej práce, čo spôsobuje vysoké 
daňové úniky a bráni ustanoveniu 
rovnakých podmienok pre obchodníkov na 
vnútornom trhu;

13. pripomína dôležitosť riadneho 
uplatňovania platných právnych predpisov 
v sociálnej a pracovnej oblasti; vyjadruje 
poľutovanie nad vysokou mierou 
nelegálnej práce, čo spôsobuje vysoké 
daňové úniky a bráni ustanoveniu 
rovnakých podmienok pre obchodníkov na 
vnútornom trhu; varuje pred nekalými 
praktikami v oblasti pracovných 
podmienok, s ktorými je možné stretnúť 
pri maloobchodnej činnosti a ktoré majú 
dosah najmä na ženy, nízko 
kvalifikovaných pracovníkov a 
prisťahovalcov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 59
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť 
podnikateľské a profesionálne zručnosti s 
cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti v 
tomto sektore, a vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby podporili zamestnávanie 
ľudí z týchto skupín spoločnosti, pre ktoré 
je veľmi ťažké nájsť prácu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 60
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
poškodzovaním práv nadobúdateľov 
franchisingu vo vzťahu k franchisingovej 
spoločnosti a žiada transparentné 
a spravodlivé zmluvy; konkrétne 
upozorňuje Komisiu a členské štáty na 
problémy, ktorým čelia nadobúdatelia 
franchisingu, ktorí chcú predať svoje 
podniky alebo zmeniť model podnikania 
a zároveň zostať aktívni v tom istom 
odvetví; žiada Komisiu, aby preskúmala 
účinky dlhodobých doložiek 
o hospodárskej súťaži, nákupných 
možnostiach a zákazu viacnásobného 
franchisingu a aby v tejto súvislosti 
zvážila súčasné oslobodenie zmluvných 
strán s menej než 30 % podielom na trhu
z pravidiel týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
poškodzovaním práv nadobúdateľov 
franchisingu vo vzťahu k franchisingovej 
spoločnosti a žiada transparentné 
a spravodlivé zmluvy; konkrétne 
upozorňuje Komisiu a členské štáty na 
problémy, ktorým čelia nadobúdatelia 
franchisingu, ktorí chcú predať svoje 
podniky alebo zmeniť model podnikania 
a zároveň zostať aktívni v tom istom 
odvetví; žiada Komisiu, aby preskúmala 
účinky dlhodobých doložiek 
o hospodárskej súťaži, nákupných 

14. víta franchising ako obchodný model, 
ktorý podporuje nové formy vlastníctva 
podnikov a maloobchodov; konštatuje 
však, že v niektorých prípadoch existujú 
nespravodlivé zmluvné podmienky; preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili správne uplatňovanie 
nariadenia (EÚ) č. 330/2010 o skupinovej 
výnimke o vertikálnych obmedzeniach;
konkrétne upozorňuje Komisiu a členské 
štáty na problémy, ktorým čelia 
nadobúdatelia franchisingu, ktorí chcú 
predať svoje podniky alebo zmeniť model 
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možnostiach a zákazu viacnásobného 
franchisingu a aby v tejto súvislosti zvážila
súčasné oslobodenie zmluvných strán 
s menej než 30 % podielom na trhu 
z pravidiel týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

podnikania a zároveň zostať aktívni v tom 
istom odvetví; ďalej vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala účinky dlhodobých doložiek 
o výlučnosti, nákupných možnostiach, 
zákazu viacnásobného franchisingu 
a súčasné oslobodenie zmluvných strán 
s menej než 30 % podielom na trhu 
z pravidiel týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
poškodzovaním práv nadobúdateľov 
franchisingu vo vzťahu k franchisingovej 
spoločnosti a žiada transparentné 
a spravodlivé zmluvy; konkrétne 
upozorňuje Komisiu a členské štáty na 
problémy, ktorým čelia nadobúdatelia 
franchisingu, ktorí chcú predať svoje 
podniky alebo zmeniť model podnikania 
a zároveň zostať aktívni v tom istom 
odvetví; žiada Komisiu, aby preskúmala 
účinky dlhodobých doložiek 
o hospodárskej súťaži, nákupných 
možnostiach a zákazu viacnásobného 
franchisingu a aby v tejto súvislosti zvážila 
súčasné oslobodenie zmluvných strán 
s menej než 30 % podielom na trhu 
z pravidiel týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže;

14. vyjadruje znepokojenie nad 
poškodzovaním práv nadobúdateľov 
franchisingu vo vzťahu k franchisingovej 
spoločnosti a žiada transparentné 
a spravodlivé zmluvy; konkrétne 
upozorňuje Komisiu a členské štáty na 
problémy, ktorým čelia nadobúdatelia 
franchisingu, ktorí chcú predať svoje 
podniky alebo zmeniť model podnikania 
a zároveň zostať aktívni v tom istom 
odvetví; žiada Komisiu, aby preskúmala 
zákaz mechanizmov určovania cien v 
rámci franchisingových systémov a účinky 
dlhodobých doložiek o hospodárskej 
súťaži, nákupných možnostiach a zákazu 
viacnásobného franchisingu a aby v tejto 
súvislosti zvážila súčasné oslobodenie 
zmluvných strán s menej než 30 % 
podielom na trhu z pravidiel týkajúcich sa 
hospodárskej súťaže;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. je znepokojený rýchlym rozvojom 
súkromných značiek; zdôrazňuje, že 
súkromné značky by sa mali rozvíjať 
takým spôsobom, aby zabezpečili lepší 
výber spotrebiteľom, najmä z hľadiska 
transparentnosti, kvality informácií 
a rôznorodosti, a aby malým a stredným 
podnikom poskytli jednoznačné príležitosti 
na inovácie a rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. podporuje činnosť fóra na vysokej 
úrovni pre lepšie fungovanie 
potravinového reťazca a jeho expertnej 
platformy pre zmluvné praktiky medzi 
podnikmi; nazdáva sa, že Parlament by sa 
mal bezodkladne zaoberať nedoriešenými 
otázkami týkajúcimi sa jeho účasti na 
činnosti tohto fóra; zdôrazňuje, že 
k nekalým obchodným praktikám 
dochádza aj mimo potravinového 
dodávateľského reťazca, a žiada Komisiu 
a obchodné združenia, aby preskúmali 
možnosti vytvorenia nového, otvoreného 
fóra, ktoré by sa zameralo na maloobchod 
ako celok;

15. podporuje činnosť fóra na vysokej
úrovni pre lepšie fungovanie 
potravinového reťazca a jeho expertnej 
platformy pre zmluvné praktiky medzi 
podnikmi; nazdáva sa, že Parlament by sa 
mal bezodkladne zaoberať nedoriešenými 
otázkami týkajúcimi sa jeho účasti na 
činnosti tohto fóra; zdôrazňuje, že k 
nekalým obchodným praktikám dochádza 
aj mimo potravinového dodávateľského 
reťazca; preto žiada Komisiu a obchodné 
združenia, aby v rámci existujúcich fór 
viedli konštruktívny dialóg naprieč 
sektormi, a to vrátane každoročného 
okrúhleho stola o maloobchodnom trhu a 
pracovnej skupiny Komisie pre 
konkurencieschopnosť maloobchodu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. podporuje činnosť fóra na vysokej 
úrovni pre lepšie fungovanie 
potravinového reťazca a jeho expertnej 
platformy pre zmluvné praktiky medzi 
podnikmi; nazdáva sa, že Parlament by sa 
mal bezodkladne zaoberať nedoriešenými 
otázkami týkajúcimi sa jeho účasti na 
činnosti tohto fóra; zdôrazňuje, že 
k nekalým obchodným praktikám 
dochádza aj mimo potravinového 
dodávateľského reťazca, a žiada Komisiu 
a obchodné združenia, aby preskúmali 
možnosti vytvorenia nového, otvoreného 
fóra, ktoré by sa zameralo na maloobchod 
ako celok;

15. podporuje činnosť fóra na vysokej 
úrovni pre lepšie fungovanie 
potravinového reťazca a jeho expertnej 
platformy pre zmluvné praktiky medzi 
podnikmi; nazdáva sa, že Parlament by sa 
mal bezodkladne zaoberať nedoriešenými 
otázkami týkajúcimi sa jeho účasti na 
činnosti tohto fóra; zdôrazňuje, že Komisia 
by mala naďalej monitorovať negatívny 
vývoj, najmä v potravinovom 
dodávateľskom reťazci v záujme prijatia 
ďalších opatrení; zdôrazňuje, že 
k nekalým obchodným praktikám 
dochádza aj mimo potravinového 
dodávateľského reťazca, a žiada Komisiu 
a obchodné združenia, aby preskúmali 
možnosti vytvorenia nového, otvoreného 
fóra, ktoré by sa zameralo na maloobchod 
ako celok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Catherine Stihler

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. podporuje činnosť fóra na vysokej 
úrovni pre lepšie fungovanie 
potravinového reťazca a jeho expertnej 
platformy pre zmluvné praktiky medzi 

15. podporuje činnosť fóra na vysokej 
úrovni pre lepšie fungovanie 
potravinového reťazca a jeho expertnej 
platformy pre zmluvné praktiky medzi 
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podnikmi; nazdáva sa, že Parlament by sa 
mal bezodkladne zaoberať nedoriešenými 
otázkami týkajúcimi sa jeho účasti na 
činnosti tohto fóra; zdôrazňuje, že 
k nekalým obchodným praktikám 
dochádza aj mimo potravinového 
dodávateľského reťazca, a žiada Komisiu 
a obchodné združenia, aby preskúmali 
možnosti vytvorenia nového, otvoreného 
fóra, ktoré by sa zameralo na maloobchod 
ako celok;

podnikmi; nazdáva sa, že Parlament by sa 
mal bezodkladne zaoberať nedoriešenými 
otázkami týkajúcimi sa jeho účasti na 
činnosti tohto fóra; zdôrazňuje, že nekalé 
obchodné praktiky majú negatívny vplyv 
na tretie krajiny, poľnohospodárov a 
pracovníkov a dochádza k nim aj mimo 
potravinového dodávateľského reťazca, 
a žiada Komisiu a obchodné združenia, aby 
preskúmali možnosti vytvorenia nového, 
otvoreného fóra, ktoré by sa zameralo na 
maloobchod ako celok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Matteo Salvini

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; zdôrazňuje, že 
ak sa majú tieto zásady premietnuť do 
praxe, je dôležité, aby ich presadzovali 
všetky subjekty v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, a to vrátane 
organizácií poľnohospodárov, ako aj 
výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví; žiada Komisiu, aby 
preskúmala účinky dobrovoľnej iniciatívy 
do dvoch rokov od jej vstupu do platnosti 
a aby v prípade potreby navrhla ďalšie 
opatrenia;

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci ako východiskové body pre 
zákonodarcov k tomu, aby vypracovali 
jednotný a právne záväzný súbor zásad;
podporuje stanovisko obchodných 
združení, podľa ktorých je potrebné tieto 
zásady presadzovať, ale ak sa majú tieto 
zásady premietnuť do praxe, je potrebný 
nezávislý mechanizmus presadzovania;
domnieva sa, že tento mechanizmus musí 
mať právomoc ukladať sankcie, 
zohľadňovať atmosféru strachu 
dodávateľov, koordinovať činnosti 
presadzovania práva v rôznych členských 
štátoch s cieľom zastaviť tých, ktorí sa 
presadzovaniu práva vyhýbajú; žiada 
Komisiu, aby uznala, že dobrovoľná 
iniciatíva navrhovaná obchodnými 
spoločnosťami nebude účinná, ak nebude 
zriadený právne záväzný mechanizmus 



AM\1002617SK.doc 39/52 PE519.470v01-00

SK

presadzovania, a nabáda Komisiu, aby 
urýchlene navrhla ďalšie opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Catherine Stihler

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; zdôrazňuje, že 
ak sa majú tieto zásady premietnuť do 
praxe, je dôležité, aby ich presadzovali
všetky subjekty v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, a to vrátane 
organizácií poľnohospodárov, ako aj 
výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví; žiada Komisiu, aby 
preskúmala účinky dobrovoľnej iniciatívy 
do dvoch rokov od jej vstupu do platnosti 
a aby v prípade potreby navrhla ďalšie 
opatrenia;

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; víta, že 
obchodné združenia uznávajú, že je 
potrebné tieto zásady presadzovať, a 
zdôrazňuje, že ak sa má mechanizmus 
presadzovania premietnuť do praxe, je
podstatné, aby ho rešpektovali všetky 
subjekty v potravinovom dodávateľskom 
reťazci a aby sa do neho všetky strany 
zapojili, a to vrátane organizácií 
poľnohospodárov, ako aj výrobných a 
veľkoobchodných distribučných odvetví;
domnieva sa tiež, že je dôležité mať 
nezávislý mechanizmus presadzovania s 
právomocou ukladať sankcie, a vyzýva 
preto Komisiu, aby preskúmala praktické 
účinky dobrovoľnej iniciatívy do jedného 
roka od jej vstupu do platnosti a aby 
urýchlene navrhla ďalšie opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; zdôrazňuje, že 
ak sa majú tieto zásady premietnuť do 
praxe, je dôležité, aby ich presadzovali 
všetky subjekty v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, a to vrátane 
organizácií poľnohospodárov, ako aj 
výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví; žiada Komisiu, aby 
preskúmala účinky dobrovoľnej iniciatívy 
do dvoch rokov od jej vstupu do platnosti 
a aby v prípade potreby navrhla ďalšie 
opatrenia;

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; zdôrazňuje 
však, že toto je prvý krok a spochybňuje 
účinnosť dobrovoľného záväzku; 
zdôrazňuje, že ak sa majú tieto zásady 
premietnuť do praxe, je dôležité, aby ich 
presadzovali všetky subjekty 
v potravinovom dodávateľskom reťazci, 
a to vrátane organizácií poľnohospodárov, 
ako aj výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví; žiada Komisiu, aby 
preskúmala metódy presadzovania 
zakotvené v právnych predpisoch, ako sú 
sankcie a zriadenie funkcie nezávislého 
ombudsmana, s cieľom zodpovedajúco 
riešiť atmosféru strachu, ktorá panuje v 
potravinovom dodávateľskom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Franz Obermayr

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; zdôrazňuje, že 
ak sa majú tieto zásady premietnuť do 
praxe, je dôležité, aby ich presadzovali 
všetky subjekty v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, a to vrátane 
organizácií poľnohospodárov, ako aj 

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad ako prvý krok; 
zdôrazňuje, že ak sa majú tieto zásady 
premietnuť do praxe, je dôležité, aby ich 
presadzovali všetky subjekty 
v potravinovom dodávateľskom reťazci, 
a to vrátane organizácií poľnohospodárov, 
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výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví; žiada Komisiu, aby 
preskúmala účinky dobrovoľnej iniciatívy 
do dvoch rokov od jej vstupu do platnosti 
a aby v prípade potreby navrhla ďalšie 
opatrenia;

ako aj výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; zdôrazňuje, že 
ak sa majú tieto zásady premietnuť do 
praxe, je dôležité, aby ich presadzovali 
všetky subjekty v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, a to vrátane 
organizácií poľnohospodárov, ako aj 
výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví; žiada Komisiu, aby 
preskúmala účinky dobrovoľnej iniciatívy 
do dvoch rokov od jej vstupu do platnosti 
a aby v prípade potreby navrhla ďalšie 
opatrenia;

16. víta zásady osvedčených postupov 
a zoznam príkladov nekalých i čestných 
praktík vo vertikálnych obchodných
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, ako aj rámec pre vykonávanie a 
presadzovanie týchto zásad; naliehavo 
vyzýva všetky zainteresované strany, aby 
ich urýchlene zaviedli do praxe a čo 
najrýchlejšie predložili výsledky;
zdôrazňuje, že ak sa majú tieto zásady 
premietnuť do praxe, je dôležité, aby ich 
presadzovali všetky subjekty 
v potravinovom dodávateľskom reťazci, 
a to vrátane organizácií poľnohospodárov, 
ako aj výrobných a veľkoobchodných 
distribučných odvetví; žiada Komisiu, aby 
pravidelne skúmala účinky dobrovoľnej 
iniciatívy, posúdila, či sú potrebné ďalšie 
opatrenia a predložila výsledky fóru na 
vysokej úrovni a okrúhlemu stolu o 
maloobchodnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Malcolm Harbour
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Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. konštatuje, že v súvislosti s dohodami 
o selektívnej a výhradnej distribúciu 
značkového tovaru v maloobchodnom 
predaji vznikajú aj otázky týkajúce sa 
vertikálnych obchodných vzťahov; preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili práva obchodníkov a 
majiteľov obchodov s obmedzenejšou 
vyjednávacou silou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Franz Obermayr

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zároveň Komisii pripomína 
predvídateľné medze vplyvu takéhoto 
prístupu, pretože nemôže vyriešiť niektoré 
základné problémy oligopsonistickej 
štruktúry trhu, ktorá sa tu vyznačuje 
malým počtom veľkých maloobchodných 
podnikov zaoberajúcich sa nákupom 
oproti veľkému počtu malých 
dodávateľov zaoberajúcich sa predajom, a 
preto víta návrh rôznych obchodných 
združení zaviesť vykonávací 
mechanizmus; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 74
Franz Obermayr
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Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva Komisiu, aby v vzala do úvahy 
základný problém týkajúci sa štruktúry 
trhu a trhovej sily maloobchodného 
potravinového reťazca, ako aj obavy 
dodávateľov a aby doplnila dobrovoľné 
iniciatívy o právne záväzné vykonávacie 
mechanizmy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré 
by mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Catherine Stihler

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré 
by mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a preto vyzýva 
Komisiu, aby zvážila zriadenie funkcie 
ombudsmana pre celú EÚ, ktorý bude 
schopný prijímať anonymné informácie, 
zachovávať dôvernosť informácií, 
vykonávať dohľad nad trhom a dávať
podnet na vyšetrovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Matteo Salvini

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré 
by mali mať možnosť predkladať takéto
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a preto vyzýva 
Komisiu, aby zriadila funkciu 
ombudsmana pre celú EÚ, ktorý bude 
schopný prijímať anonymné informácie, 
zachovávať dôvernosť informácií, 
vykonávať dohľad nad trhom a dávať 
podnet na vyšetrovanie; keďže združenia 
podnikov môžu užitočným spôsobom 
predkladať sťažnosti v mene dodávateľov, 
domnieva sa, že širšia skupina 
organizácií, ktorým sú známe aj 
informácie o nekalých praktikách, by tiež 
mali mať možnosť predkladať anonymné 
dôkazy ombudsmanovi alebo rozhodcovi, 
ktorý by mal mať v prípade informácií 
o istých znepokojujúcich tendenciách 
právomoc konať z moci svojho úradu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré 
by mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií,
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

17. nazdáva sa, že slabší účastníci trhu 
považujú často za veľmi ťažké sťažovať sa 
na nekalé obchodné praktiky; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala aj možnosť 
navrhnúť zavedenie a vymedzenie 
povinností ombudsmana alebo rozhodcu v 
rámci dobrovoľnej iniciatívy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré by 
mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov, najmä pre poľnohospodárov a 
dodávateľov, je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré by 
mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu; v tejto 
súvislosti žiada, aby Komisia posúdila 
metódy presadzovania spoločne s účinkom 
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dobrovoľnej iniciatívy zameranej na 
uplatňovanie zásad riadnych postupov v 
potravinovom dodávateľskom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Franz Obermayr

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré by 
mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

17. nazdáva sa, že vzhľadom na kúpnu 
silu veľkých maloobchodných firiem je
pre slabších trhových účastníkov často 
ťažké sťažovať sa na nekalé obchodné 
praktiky, a zdôrazňuje dôležitú úlohu 
združení podnikov a ďalších organizácií, 
ktoré by mali mať možnosť predkladať 
takéto sťažnosti anonymne alebo v mene 
týchto účastníkov, a pritom zachovať 
dôvernosť informácií, ombudsmanovi 
alebo rozhodcovi, ktorý by mal mať 
v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
z moci svojho úradu preskúmať 
pravdivosť tvrdení, prípadne ukladať 
sankcie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
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dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré by 
mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré by 
mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií;
vyzýva Komisiu, aby vo svojom posúdení 
dobrovoľných vykonávacích opatrení 
preskúmala, či je potrebné mať 
ombudsmana alebo rozhodcu, ktorý by 
mal mať v prípade podložených dôkazov o 
nekalých obchodných praktikách
právomoc konať z moci svojho úradu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov je často ťažké sťažovať sa na 
nekalé obchodné praktiky, a zdôrazňuje 
dôležitú úlohu združení podnikov, ktoré by 
mali mať možnosť predkladať takéto 
sťažnosti v mene týchto účastníkov, a 
pritom zachovať dôvernosť informácií, 
ombudsmanovi alebo rozhodcovi, ktorý by 
mal mať v prípade informácií o istých 
znepokojujúcich tendenciách právomoc 
konať z moci svojho úradu;

17. nazdáva sa, že pre slabších trhových 
účastníkov ako jednotlivcov je často ťažké 
sťažovať sa na nekalé obchodné praktiky, 
a zdôrazňuje dôležitú úlohu združení 
podnikov, ktoré by mali mať možnosť 
predkladať takéto sťažnosti v mene týchto 
účastníkov, a pritom zachovať dôvernosť 
informácií, ombudsmanovi alebo 
rozhodcovi, ktorý by mal mať v prípade 
informácií o istých znepokojujúcich 
tendenciách právomoc konať z moci 
svojho úradu, a to najmä v dodávateľskom 
reťazci;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

18. zdôrazňuje, že spotrebitelia majú 
právo poznať spôsob stanovenia ceny 
výrobku; konštatuje, že spotrebitelia si 
často nie sú vedomí toho, že predajom za 
výrazne znížené ceny môžu supermarkety 
negatívne ovplyvniť príjmy 
poľnohospodárov aj pracovné podmienky 
a mzdy zamestnancov supermarketu;
vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Zuzana Roithová

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
navrhla vhodné zmeny právnych 
predpisov EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže a vymedzila rozsiahly pojem 
„hospodárska závislosť“, ktorý môže viesť 
k hromadeniu kúpnej sily podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Matteo Salvini

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
navrhla zmeny právnych predpisov v 
oblasti hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o 
vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“ a určenie ďalších okolností, 
ktoré vedú k hromadeniu kúpnej sily 
podnikov, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Franz Obermayr

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“ a určila ďalšie okolnosti, ktoré 
podniky nútia k tomu, aby si zachovali 
nadmernú kúpnu silu, ktorá by členské 
štáty i podnikateľskú obec viac upozornila 
na budovanie takýchto dominantných 
postavení na trhu, ktoré často uľahčujú
nekalé obchodné praktiky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v potravinárskom odvetví a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy EÚ zamerané na zákaz predaja 
pod cenu v maloobchodnom sektore a aby 
poskytla vymedzenie pojmu „hospodárska 
závislosť“, ktorá by členské štáty 
i podnikateľskú obec viac upozornila na 
nekalé obchodné praktiky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 89
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci zásahu 
proti nekalým obchodným praktikám 
bojovala proti územným obmedzeniam 

20. vyzýva Komisiu, aby presadzovala 
súčasné právne predpisy v oblasti 
územného obmedzenia dodávok, ktoré 
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dodávok, ktoré ukladajú značkoví 
výrobcovia;

dodávatelia ukladajú svojim zákazníkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci zásahu 
proti nekalým obchodným praktikám 
bojovala proti územným obmedzeniam 
dodávok, ktoré ukladajú značkoví 
výrobcovia;

20. vyzýva Komisiu, aby bojovala proti 
územným obmedzeniam dodávok, ktoré 
ukladajú výrobcovia dodávateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
niektoré členské štáty znevýhodňujú 
zahraničné podniky vytváraním nových 
prekážok, ktoré im sťažujú usadiť sa v 
danom členskom štáte, čo je jednoznačne 
v rozpore so zásadami vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby obchodným 
komorám a komerčným organizáciám v 
jednotlivých sektoroch poskytla podporu s 
cieľom viesť dialóg s maloobchodným 
sektorom;

Or. fr


