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ETTEPANEKUD
Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
1. rõhutab, et komisjoni määrust (EL) nr 330/2010 tuleb ühtselt kohaldada kõigis
liikmesriikides, ning avaldab kahetsust, et puudub teave selle kohaldamise kohta; toonitab,
et e-kaubanduse kasv ja selle mõju frantsiisi ärimudelile kujutab endast väljakutset kogu
sektorile;
2. on seisukohal, et komisjon peaks tagama frantsiisimise mõlema poole tasakaalustatud
esindatuse ning uurima, kas ebaühtlane kohaldamine liikmesriikides ei kahjusta selle
määruse kasulikku mõju ja kas see on turu viimaste arengutega kooskõlas, eelkõige
lepingujärgse olukorra erandiklauslite ja ostutingimuste osas;
3. on seisukohal, et komisjon peaks kontrollima, mil määral oleks võimalik määruse
kohaldamist täiustada, kasutades selleks Euroopa konkurentsiasutuste võrgustiku
hindamismehhanismi; rõhutab, et komisjoni ebajärjekindlad järelmeetmed takistavad
piiriülest jaemüüki ning nendega ei suudeta tagada ühtsel turul võrdseid võimalusi;
4. juhib tähelepanu asjaolule, et mõnes liikmesriigis on frantsiisi käsitlevad õigusaktid juba
olemas, mis lõppkokkuvõttes põhjustab turu edasist killustumist; on veendunud, et
määruse parem rakendamine riiklikul tasandil aitaks parandada levikut, suurendaks teiste
liikmesriikide ettevõtete turulepääsu ning tagaks lõppkokkuvõttes parema lahenduse
lõpptarbijale;
5. on veendunud, et komisjon peaks analüüsima ka konkurentsiõiguse soovimatut mõju igas
liikmesriigis;
6. julgustab komisjoni algatama avaliku arutelu ning teavitama Euroopa Parlamenti selle
mudeli otstarbekusest, millel tulevane grupierandi määrus põhineb, et luua
frantsiisimislepingu mõiste, mida kasutataks kõigis edaspidistes ELi õigusaktides ning
seoses võimalike meetmetega eraõiguse valdkonnas;
7. kutsub komisjoni üles tagama maksusoodustuste abil saadud ebaseadusliku riigiabi
tagasinõudmise frantsiisimise valdkonnas ning ilmutama läbiviidavates uurimistes
vankumatut suhtumist; rõhutab lisaks, et ELil peavad olema selgemad õigusaktid
maksualaste eelotsuste kohta; kutsub komisjoni üles heastama kõik rikkumised
frantsiisimise valdkonnas, et tagada õiglane konkurents kogu ühtsel turul;
8. kaalub vajadust hinnata isereguleeriva raamistiku ja ELi tarneahela algatuse
tulemuslikkust, sest liikmesus riikide frantsiisiorganisatsioonides on selles algatuses
osalemise eeltingimus;
9. kutsub komisjoni üles uurima, kas oleks vaja määrus läbi vaadata, ning sellega seoses
kontrollima (ühtlasi teavitades tulemustest Euroopa Parlamenti), 1) milline on
horisontaalse lähenemisviisi mõju frantsiisimise toimimisele; 2) kas määruses vastu
võetud frantsiisimismudel kajastab turutegelikkust; 3) millises ulatuses on nn lubatud
vertikaalsed piirangud, st tingimused, mille alusel frantsiisivõtjad võivad osta, müüa või
edasi müüa teatavaid kaupu või teenuseid, proportsionaalsed ja millisel määral on neil
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negatiivne mõju turule ja tarbijatele; 4) millised on uued probleemid, millega
frantsiisiandjad ja frantsiisivõtjad peavad silmitsi seisma seoses e-kaubanduse ja
digiteerimisega üldiselt; 5) ning koguma turuteavet uute suundumuste, võrgustiku
korraldusega seotud turuarengute ja tehnoloogia arengu kohta;
10. märgib, et riigisisesed eeskirjad on liikmesriigiti väga erinevad; rõhutab, et Euroopa
Parlament peaks olema aktiivselt kaasatud kogu jaemüügisektori frantsiisimist
puudutavasse töösse, sh ka siis, kui frantsiisimist käsitlevaid määruseid ja direktiive
kohandatakse, et saavutada järjekindlam ja sidusam õigusraamistik;
11. on veendunud, et liikmesriigid peaksid koostama mudeli aruandluseks, kaebuste ja muu
asjakohase, kontaktpunkti kaudu või mõnel muul viisil saadud teabe esitamiseks, et
lihtsustada teabekogumisprotsessi seoses turuolukorraga; kutsub komisjoni üles koostama
selle teabe alusel mittetäieliku loetelu ebaõiglastest lepingutingimustest ja -tavadest;
12. võtab teadmiseks, et riiklikul tasandil on jõustatud õigusakte frantsiisivõtjate kaitsmiseks,
kuid rõhk on lepingueelsel etapil, et kehtestada teabe avaldamise kohustus
frantsiisiandjale; kutsub komisjoni seetõttu üles vaatama läbi eeskirjad määruse
jõustamise kohta liikmesriikides, kohandades määruse eesmärgi saavutamiseks
proportsionaalselt selle kohaldamist; peab kahetsusväärseks, et riiklike süsteemidega ei
ole ette nähtud tõhusaid jõustamismehhanisme frantsiisisuhte jätkumise tagamiseks;
13. kutsub komisjoni üles tagama frantsiisilepingute huvitatud poolte nõuetekohase ja
sõltumatu esindatuse ELi tarneahela algatuses ning võtma meetmeid frantsiisivõtjate
iseorganiseerumise tugevdamiseks ELi ja riiklikul tasandil, et võimaldada frantsiisivõtjatel
paremini osaleda frantsiisiteemalises avalikus arutelus ja luua kõigile võrdsed tingimused;
rõhutab, et määrus peaks säilitama ja suurendama turu usaldust frantsiisimise kui
ettevõtlusvormi vastu, kuna see innustab ettevõtlust mitte ainult frantsiisiandjatest mikroja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, vaid ka inimeste hulgas, kellest saavad
frantsiisivõtjad;
14. kutsub komisjoni üles kehtestama suunised frantsiisilepingute kohta, et paremini
kujundada frantsiisilepingute normatiivset keskkonda ning tagada tööstandardite järgimine
ning asjakohased ja kõrgetasemelised teenused;
15. palub komisjonil aidata korrigeerida turutõrkeid ja tagada tõhus võitlus maksustamise
vältimise ja maksudest kõrvalehoidmisega frantsiisimise valdkonnas; rõhutab vajadust
paljusid sidusrühmi kaasava diskussiooni järele, et arutada ebaõiglaseid kaubandustavasid
frantsiisimise tarneahelates ja võimalikke lahendusi ekspertide platvormi loomise abil,
nagu see toimus toiduainete tarneahelate puhul, või algatades avalikke arutelusid mis
tahes tulevase määruse üle.
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