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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază faptul că Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei trebuie să fie aplicat în 

mod uniform în statele membre și regretă faptul că nu există informații cu privire la 

punerea sa în aplicare; subliniază că dezvoltarea comerțului electronic și impactul său 

asupra francizei ca model de afaceri constituie o provocare pentru acest sector; 

2. consideră că Comisia ar trebui să asigure o reprezentare echilibrată în franciză a celor 

două părți și să verifice dacă eficacitatea acestui regulament nu a fost subminată ca urmare 

a aplicării inconsecvente în statele membre și dacă este în concordanță cu ultimele evoluții 

ale pieței, mai ales cu clauzele post-contractuale și condițiile de cumpărare exceptate; 

3. consideră că Comisia ar trebui să verifice în ce măsură ar putea fi îmbunătățită punerea în 

aplicare a regulamentului printr-un mecanism de evaluare din cadrul rețelei europene a 

autorităților din domeniul concurenței; subliniază că lipsa unei acțiuni de răspuns 

consecvente din partea Comisiei este o frână în calea activității de retail transfrontaliere și 

împiedică crearea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică; 

4. subliniază faptul că unele state membre au introdus deja o legislație cu privire la francize, 

care, în cele din urmă, duce la o fragmentare suplimentară a pieței; consideră că o mai 

bună punere în aplicare a regulamentului la nivel național ar duce la îmbunătățirea 

distribuției, la facilitarea accesului pe piață pentru întreprinderile din alte state membre și, 

în cele din urmă, la beneficii sporite pentru consumatorii finali; 

5. are convingerea că Comisia ar trebui să analizeze, de asemenea, și impactul nedorit al 

dreptului concurenței în fiecare stat membru; 

6. încurajează Comisia să demareze consultările publice și să informeze Parlamentul cu 

privire la caracterul adecvat al modelului pe care se bazează viitorul regulament privind 

exceptarea pe categorii pentru a stabili un concept pentru contractul de franciză care ar 

urma să fie folosit în orice act legislativ viitor al UE, precum și pentru eventuale acțiuni în 

domeniul dreptului privat; 

7. invită Comisia să asigure, de asemenea, recuperarea oricăror ajutoare de stat ilegale 

acordate prin intermediul avantajelor fiscale în domeniul francizelor și să dea dovadă de 

fermitate în derularea anchetelor în curs; subliniază, de asemenea, că UE are nevoie de o 

legislație mai clară în domeniul deciziilor fiscale; invită Comisia să rectifice orice abatere 

din domeniul francizelor pentru a asigura o concurență loială în întreaga piață unică; 

8. consideră că trebuie evaluată eficacitatea cadrului de autoreglementare și a inițiativei UE 

privind lanțul de aprovizionare, deoarece apartenența la asociațiile naționale de franciză 

constituie o condiție prealabilă pentru participarea la această inițiativă; 

9. invită Comisia să verifice dacă este necesar să se revizuiască regulamentul și, în acest 

sens, să efectueze verificări și să informeze Parlamentul cu privire la (1) impactul 

abordării orizontale asupra funcționării francizelor; (2) măsura în care modelul de franciză 
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adoptat în regulament reflectă realitatea pieței; (3) măsura în care așa-numitele 

„constrângeri verticale permise”, mai exact condițiile în care francizele pot achiziționa, 

vinde sau revinde anumite bunuri sau servicii, sunt proporționale și au un efect negativ 

asupra pieței și a consumatorilor;     (4) care sunt noile provocări pe care le au de înfruntat 

francizorii și beneficiarii francizelor în contextul comerțului electronic și al digitalizării, în 

general; (5) și să strângă informații despre piață cu privire la noile tendințe, la dezvoltarea 

pieței cu privire la organizarea rețelelor și la evoluțiile tehnologice;  

10. constată că reglementările naționale diferă mult de la un stat membru la altul; subliniază 

că Parlamentul European ar trebui implicat activ în toată activitatea privind francizele din 

sectorul de retail, inclusiv în adaptarea regulamentelor și a directivelor referitoare la 

francize, în scopul de a obține un cadru de reglementare mai consecvent și mai coerent; 

11. consideră că statele membre ar trebui să întocmească un model de raportare, de depunere a 

reclamațiilor și de transmitere a altor informații relevante pe care le primesc prin 

intermediul unui punct de informare sau în orice alt mod, în vederea simplificării 

procesului de culegere a informațiilor despre situația pieței; invită Comisia să elaboreze, 

pe baza acestor informații, o listă neexhaustivă a clauzelor contractuale și a practicilor 

neloiale; 

12. recunoaște că, la nivel național, legislația a fost adoptată pentru a proteja beneficiarii de 

francize, dar accentul se pune pe etapa pre-contractuală, pentru a impune obligații de 

informare francizorului; invită, prin urmare, Comisia să revizuiască normele privind 

asigurarea respectării regulamentului de către statele membre, în ideea că aplicarea sa ar 

trebui supusă unei ajustări proporționale pentru a-și atinge scopul; regretă faptul că 

sistemele naționale nu au prevăzut mecanisme de punere în aplicare care să fie eficiente în 

ceea ce privește asigurarea continuării relației de franciză; 

13. invită Comisia să acționeze pentru o reprezentare corespunzătoare și independentă a 

părților interesate în contractele de franciză în ceea ce privește inițiativa europeană privind 

lanțul de aprovizionare și să ia măsuri pentru a consolida autoorganizarea beneficiarilor de 

francize la nivelul UE și la nivel național, pentru a le permite beneficiarilor de francize o 

mai bună participare la dezbaterea publică privind francizele și a crea condiții de 

concurență echitabile; subliniază că regulamentul ar trebui să mențină și să sporească 

încrederea pieței în franciză ca modalitate de a face afaceri, deoarece încurajează spiritul 

antreprenorial nu numai al microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii care 

devin francizori, ci și al persoanelor care devin beneficiari de francize; 

14. invită Comisia să introducă orientări privind contractele de franciză pentru a organiza mai 

bine mediul normativ al contractelor de franciză, asigurând respectarea standardelor de 

muncă și servicii decente și de înaltă calitate;  

15. invită Comisia să corecteze erorile de la nivelul pieței și să asigure o combatere eficientă a 

evaziunii și eludării fiscale în domeniul francizelor;   subliniază că este nevoie de o 

dezbatere multilaterală, pentru a discuta despre practicile comerciale neloiale în lanțurile 

de aprovizionare în regim de franciză și despre soluțiile posibile prin organizarea unei 

platforme de experți, așa cum s-a întâmplat în cazul lanțului de aprovizionare cu alimente, 

sau prin deschiderea unei consultări publice cu privire la un posibil viitor regulament. 
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