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Amendement   1 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat er geen 

gemeenschappelijke Europese definitie is 

voor franchising, maar dat het in de regel 

gaat om een partnerschap tussen 

natuurlijke of rechtspersonen die juridisch 

en financieel niet van elkaar afhankelijk 

zijn, waarbij de ene partij (de 

franchisegever) de wederpartij (de 

franchisenemer) het recht verleent om zijn 

franchisingformule te gebruiken voor 

verkoop van goederen en/of diensten, en 

knowhow overdraagt, met de wederzijdse 

bedoeling om winst uit onderneming te 

behalen; 

A. overwegende dat er geen 

gemeenschappelijke Europese definitie is 

voor franchising, en dat 

franchiseovereenkomsten variëren van de 

ene bedrijfstak tot de andere, waarbij 

franchising in de regel specifieke 

gezamenlijke basiselementen omvat, 

namelijk een partnerschap tussen 

natuurlijke of rechtspersonen die juridisch 

en financieel niet van elkaar afhankelijk 

zijn, waarbij de ene partij (de 

franchisegever) de wederpartij (de 

franchisenemer) het recht verleent om zijn 

franchisingformule te gebruiken voor 

verkoop van goederen en/of diensten, en 

knowhow overdraagt, en waarbij de 

franchisegever de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de 

overeenkomst commerciële en technische 

bijstand verleent; overwegende dat de 

franchisegever en de franchisenemer 

allebei de bedoeling hebben om winst uit 

onderneming te behalen; 

Or. en 

 

Amendement   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat er geen 

gemeenschappelijke Europese definitie is 

voor franchising, maar dat het in de regel 

A. overwegende dat er door de 

verschillen tussen 

franchiseovereenkomsten geen 
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gaat om een partnerschap tussen 

natuurlijke of rechtspersonen die juridisch 

en financieel niet van elkaar afhankelijk 

zijn, waarbij de ene partij (de 

franchisegever) de wederpartij (de 

franchisenemer) het recht verleent om zijn 

franchisingformule te gebruiken voor 

verkoop van goederen en/of diensten, en 

knowhow overdraagt, met de wederzijdse 

bedoeling om winst uit onderneming te 

behalen; 

gemeenschappelijke Europese definitie is 

voor franchising, maar dat een van de 

hoofdkenmerken van 

franchiseovereenkomsten een 
partnerschap is tussen natuurlijke of 

rechtspersonen die juridisch en financieel 

niet van elkaar afhankelijk zijn, waarbij de 

ene partij (de franchisegever) de 

wederpartij (de franchisenemer) het recht 

verleent om zijn franchisingformule te 

gebruiken voor verkoop van goederen 

en/of diensten, en knowhow overdraagt, 

met de wederzijdse bedoeling om winst uit 

onderneming te behalen; 

Or. de 

 

Amendement   3 

Edward Czesak 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat er geen 

gemeenschappelijke Europese definitie is 

voor franchising, maar dat het in de regel 

gaat om een partnerschap tussen 

natuurlijke of rechtspersonen die 

juridisch en financieel niet van elkaar 

afhankelijk zijn, waarbij de ene partij (de 
franchisegever) de wederpartij (de 

franchisenemer) het recht verleent om 

zijn franchisingformule te gebruiken voor 

verkoop van goederen en/of diensten, en 

knowhow overdraagt, met de wederzijdse 

bedoeling om winst uit onderneming te 

behalen; 

A. overwegende dat er geen 

gemeenschappelijke Europese definitie is 

voor franchising, maar dat algemeen wordt 

erkend dat franchising een economische 

constructie is voor de distributie van 

goederen en diensten op basis waarvan de 

franchisenemer het recht verkrijgt om 

bepaalde goederen en diensten ten eigen 

bate te verkopen als onderdeel van het 

afzetproces van de franchisegever, en 

daarbij gebruikmaakt van de naam en 

handelsmerken van de franchisegever en 

een beroep doet op diens technische en 

organisatorische ervaring; 

Or. pl 

 

Amendement   4 

Mylène Troszczynski 
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Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het Parlement in 

zijn resolutie van 11 december 2013 

franchising verwelkomde als 
bedrijfsmodel dat nieuwe bedrijven en 

ondernemerschap in het kleinbedrijf 

aanmoedigt, evenwel niet zonder in 

sommige gevallen oneerlijke 

contractsbedingen te signaleren en op 

transparante en eerlijke contracten aan te 

dringen; ook attendeerde het Parlement 
de Commissie en de lidstaten op 

problemen waarop franchisenemers 

stuiten wanneer zij hun bedrijf willen 

verkopen of de formule willen veranderen 

maar tevens in dezelfde sector werkzaam 

blijven, en verzocht het de Commissie het 

prijsbindingsverbod in franchisesystemen 

te onderzoeken alsook het effect van 

langlopende concurrentiebedingen, 

aankoopopties en multi-

franchisingverboden, en op dit punt de 

vrijstelling van de mededingingsregels 

voor contractspartijen met minder dan 

30% marktaandeel te heroverwegen; 

B. overwegende dat het bedrijfsmodel 

dat nieuwe bedrijven en ondernemerschap 

in het kleinbedrijf aanmoedigt en dat de 

groei en werkgelegenheid op nationaal 

grondgebied ondersteunt gunstig is; 

overwegende dat er tussen de 

franchisegever en de franchisenemer een 

relatie van wederzijds vertrouwen bestaat 

die in het belang is van beide partijen; 

Or. fr 

 

Amendement   5 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het Parlement in 

zijn resolutie van 11 december 2013 

franchising verwelkomde als bedrijfsmodel 

dat nieuwe bedrijven en ondernemerschap 

in het kleinbedrijf aanmoedigt, evenwel 

B. overwegende dat het Parlement in 

zijn resolutie van 11 december 2013 

franchising verwelkomde als bedrijfsmodel 

dat nieuwe bedrijven en ondernemerschap 

in het kleinbedrijf aanmoedigt, evenwel 
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niet zonder in sommige gevallen oneerlijke 

contractsbedingen te signaleren en op 

transparante en eerlijke contracten aan te 

dringen; ook attendeerde het Parlement de 

Commissie en de lidstaten op problemen 

waarop franchisenemers stuiten wanneer 

zij hun bedrijf willen verkopen of de 

formule willen veranderen maar tevens in 

dezelfde sector werkzaam blijven, en 

verzocht het de Commissie het 

prijsbindingsverbod in franchisesystemen 

te onderzoeken alsook het effect van 

langlopende concurrentiebedingen, 

aankoopopties en multi-

franchisingverboden, en op dit punt de 

vrijstelling van de mededingingsregels 

voor contractspartijen met minder dan 

30% marktaandeel te heroverwegen; 

niet zonder in sommige gevallen oneerlijke 

contractsbedingen te signaleren en op 

transparante en eerlijke contracten aan te 

dringen; ook attendeerde het Parlement de 

Commissie en de lidstaten op problemen 

waarop franchisenemers stuiten wanneer 

zij hun bedrijf willen verkopen of de 

formule willen veranderen maar tevens in 

dezelfde sector werkzaam blijven, en 

verzocht het de Commissie het 

prijsbindingsverbod in franchisesystemen 

te onderzoeken alsook het effect van 

langlopende concurrentiebedingen, 

aankoopopties en 

multifranchisingverboden; 

Or. fr 

 

Amendement   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het Parlement in 

zijn resolutie van 11 december 2013 

franchising verwelkomde als bedrijfsmodel 

dat nieuwe bedrijven en ondernemerschap 

in het kleinbedrijf aanmoedigt, evenwel 

niet zonder in sommige gevallen oneerlijke 

contractsbedingen te signaleren en op 

transparante en eerlijke contracten aan te 

dringen; ook attendeerde het Parlement de 

Commissie en de lidstaten op problemen 

waarop franchisenemers stuiten wanneer 

zij hun bedrijf willen verkopen of de 

formule willen veranderen maar tevens in 

dezelfde sector werkzaam blijven, en 

verzocht het de Commissie het 

prijsbindingsverbod in franchisesystemen 

te onderzoeken alsook het effect van 

B. overwegende dat het Parlement in 

zijn resolutie van 11 december 2013 

franchising verwelkomde als bedrijfsmodel 

dat nieuwe bedrijven en ondernemerschap 

in het kleinbedrijf aanmoedigt, evenwel 

niet zonder in sommige gevallen oneerlijke 

contractsbedingen te signaleren en op 

transparante en eerlijke contracten aan te 

dringen; ook attendeerde het Parlement de 

Commissie en de lidstaten op problemen 

waarop franchisenemers stuiten wanneer 

zij hun bedrijf willen verkopen of de 

formule willen veranderen maar tevens in 

dezelfde sector werkzaam blijven, en 

verzocht het de Commissie het 

prijsbindingsverbod in franchisesystemen 

te onderzoeken alsook het effect van 
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langlopende concurrentiebedingen, 

aankoopopties en multi-

franchisingverboden, en op dit punt de 

vrijstelling van de mededingingsregels 

voor contractspartijen met minder dan 30% 

marktaandeel te heroverwegen. 

langlopende concurrentiebedingen, 

aankoopopties en 

multifranchisingverboden, en op dit punt 

de vrijstelling van de mededingingsregels 

voor contractspartijen met minder dan 

30 % marktaandeel te heroverwegen, maar 

heeft het nog geen reactie gekregen op dit 

verzoek; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het Parlement in 

zijn resolutie van 11 december 2013 

franchising verwelkomde als bedrijfsmodel 

dat nieuwe bedrijven en ondernemerschap 

in het kleinbedrijf aanmoedigt, evenwel 

niet zonder in sommige gevallen oneerlijke 

contractsbedingen te signaleren en op 

transparante en eerlijke contracten aan te 

dringen; ook attendeerde het Parlement de 

Commissie en de lidstaten op problemen 

waarop franchisenemers stuiten wanneer 

zij hun bedrijf willen verkopen of de 

formule willen veranderen maar tevens in 

dezelfde sector werkzaam blijven, en 

verzocht het de Commissie het 

prijsbindingsverbod in franchisesystemen 

te onderzoeken alsook het effect van 

langlopende concurrentiebedingen, 

aankoopopties en multi-

franchisingverboden, en op dit punt de 

vrijstelling van de mededingingsregels 

voor contractspartijen met minder dan 30% 

marktaandeel te heroverwegen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. en 
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Amendement   8 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat het ongunstige 

economische klimaat van de eurozone en 

de ontwikkeling van oneerlijke 

concurrentie op de interne markt 

chronische instabiliteit op de markt 

veroorzaakt, die ongunstig is voor 

investeringen en voor de totstandkoming 

van duurzame samenwerking tussen de 

partijen; 

Or. fr 

 

Amendement   9 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat franchising de 

potentie heeft om als bedrijfsmodel de 

interne detailhandelsmarkt te helpen 

voltooien, maar in de EU tot dusver nog 

onderpresteert, met een aandeel in het 

BNP van slechts 1,89 %, tegenover een 

aandeel van 5,95 % in de VS en van 

10,83 % in Australië, waarbij 83,5 % van 

de omzet in franchise-ondernemingen 

geconcentreerd blijft in slechts zeven 

lidstaten; 

C. overwegende dat franchising een 

bedrijfsmodel is dat in de lidstaten tot de 

groei van de detailhandelsmarkt bijdraagt, 

maar tot dusver nog onderpresteert; 

Or. fr 

 

Amendement   10 
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Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat franchising de 

potentie heeft om als bedrijfsmodel de 

interne detailhandelsmarkt te helpen 

voltooien, maar in de EU tot dusver nog 

onderpresteert, met een aandeel in het BNP 

van slechts 1,89 %, tegenover een aandeel 

van 5,95 % in de VS en van 10,83 % in 

Australië, waarbij 83,5 % van de omzet in 

franchise-ondernemingen geconcentreerd 

blijft in slechts zeven lidstaten; 

C. overwegende dat franchising de 

volle potentie heeft om als bedrijfsmodel 

de interne detailhandelsmarkt te helpen 

voltooien, aangezien zij een handig 

middel kan zijn om zaken te doen via een 

door de franchisegever en de 

franchisenemer gedeelde investering, 
maar in de EU tot dusver nog 

onderpresteert, met een aandeel in het BNP 

van slechts 1,89 %, tegenover een aandeel 

van 5,95 % in de VS en van 10,83 % in 

Australië, waarbij 83,5 % van de omzet in 

franchiseondernemingen geconcentreerd 

blijft in slechts zeven lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat franchising de 

potentie heeft om als bedrijfsmodel de 

interne detailhandelsmarkt te helpen 

voltooien, maar in de EU tot dusver nog 

onderpresteert, met een aandeel in het BNP 

van slechts 1,89 %, tegenover een aandeel 

van 5,95 % in de VS en van 10,83 % in 

Australië, waarbij 83,5 % van de omzet in 

franchise-ondernemingen geconcentreerd 

blijft in slechts zeven lidstaten; 

C. overwegende dat franchising de 

potentie heeft om als bedrijfsmodel de 

interne detailhandelsmarkt te helpen 

voltooien, maar in de EU tot dusver nog 

onderpresteert, met een aandeel in het BNP 

van slechts 1,89 %, tegenover een aandeel 

van 5,95 % in de VS en van 10,83 % in 

Australië, waarbij 83,5 % van de omzet in 

franchiseondernemingen geconcentreerd 

blijft in slechts zeven lidstaten en dat het 

daarom belangrijk is om dit bedrijfsmodel 

breder te verspreiden in heel Europa; 
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Or. en 

 

Amendement   12 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat franchising de 

potentie heeft om als bedrijfsmodel de 

interne detailhandelsmarkt te helpen 

voltooien, maar in de EU tot dusver nog 

onderpresteert, met een aandeel in het BNP 

van slechts 1,89 %, tegenover een aandeel 

van 5,95 % in de VS en van 10,83 % in 

Australië, waarbij 83,5 % van de omzet in 

franchise-ondernemingen geconcentreerd 

blijft in slechts zeven lidstaten; 

C. overwegende dat franchising de 

potentie heeft om als bedrijfsmodel de 

interne detailhandelsmarkt te helpen 

voltooien, maar in de EU tot dusver 

jammer genoeg nog onderpresteert, met 

een aandeel in het BNP van slechts 1,89 %, 

tegenover een aandeel van 5,95 % in de VS 

en van 10,83 % in Australië, waarbij 

83,5 % van de omzet in 

franchiseondernemingen geconcentreerd 

blijft in slechts zeven lidstaten; 

Or. fr 

 

Amendement   13 

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

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchise-keten aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 

beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; 

D. overwegende dat franchising een 

belangrijke grensoverschrijdende 

dimensie heeft en van belang is voor de 

werking van de interne markt, maar dat 

de bestaande wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchiseketen aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 
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beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; overwegende dat dit op 

zijn beurt gevolgen kan hebben voor de 

gehele economie van de EU evenals voor 

de eindgebruikers doordat hun 

keuzemogelijkheden beperkt blijven; 

Or. en 

 

Amendement   14 

Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchise-keten aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 

beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchiseketen aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 

beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; overwegende dat de 

ondermaatse ontwikkeling van 

franchising in dit verband te betreuren 

valt aangezien de groei, de 

werkgelegenheid, de verhoging van de 

belastinggrondslag, de ontwikkeling van 

kmo's en ondernemerschap en de 

verwerving van nieuwe capaciteiten en 

vaardigheden er negatief door worden 

beïnvloed; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 



 

PE599.674v01-00 12/69 AM\1116865NL.docx 

NL 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchise-keten aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 

beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten uiteraard uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchiseketen aan 

te sluiten; 

Or. fr 

 

Amendement   16 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchise-keten aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 

beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchiseketen aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 

beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken, hetgeen de overweging 

van een mogelijk EU-regelgevingskader 

wettigt; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 
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Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de bestaande 

wetgeving die franchising als 

bedrijfsmodel regelt in de respectieve 

lidstaten ver uiteenloopt, en 

franchisenemers ervoor kunnen 

terugschrikken zich bij een 

grensoverschrijdende franchiseketen aan 

te sluiten omdat zij niet vertrouwd zijn met 

andere rechtsstelsels en zich niet 

beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; 

D. overwegende dat de toepassing van 

bestaande wetgeving op EU-niveau en de 

manier waarop de nationale wetgeving 

wordt toegepast op franchising als 

bedrijfsmodel in de respectieve lidstaten 

ver uiteenloopt, en overwegende dat het 

daaruit voortvloeiende gebrek aan 

consistente regels technische 

belemmeringen opwerpt die zowel 

franchisegevers als franchisenemers 

kunnen ontmoedigen om hun activiteiten 

over de grenzen heen uit te breiden; 

Or. en 

 

Amendement   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de 

zelfregulerende omgeving in de EU zwak 

is door ontoereikende handhaving van de 

Europese Erecode voor Franchising door 

nationale franchiseverenigingen en de 

lage representativiteit van die 

verenigingen; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat franchising de 

voordelen van een toename van de 

verspreiding van goederen en de 

totstandbrenging van een eenvormig 

netwerk in zich verenigt; 

Or. en 

 

Amendement   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat franchising tot 

dusver een succesvolle bedrijfsformule is 

geweest die de snelle overname van 

nieuwe markten met behulp van beperkte 

investeringen mogelijk maakt en die zowel 

franchisegevers als franchisenemers een 

grotere kans op succes biedt; 

Or. en 

 

Amendement   21 

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

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat er verschillen zijn 

tussen "harde" en "zachte" franchising, 

afhankelijk van de franchise-

overeenkomst; en dat bovendien modellen 

als dat van "groepen onafhankelijke 

detailhandelaren" speciale kenmerken 

hebben en alleen onder de franchise-regels 

vallen voorzover zij aan de definitie van 

E. overwegende dat er verschillen zijn 

tussen ″harde″ en ″zachte″ franchising, 

afhankelijk van de franchiseovereenkomst; 

en dat bovendien alternatieve 

bedrijfsmodellen als die van ″groepen 
onafhankelijke detailhandelaren″ speciale 

kenmerken hebben en alleen onder de 

franchiseregels vallen voorzover zij aan de 
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franchising beantwoorden; definitie van franchising beantwoorden; 

Or. en 

 

Amendement   22 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er onvoldoende 

informatie is over de werking van 

franchising in de detailhandelsector, 

omdat relevante informatie niet op schrift 

is gesteld of alleen te vinden is in "side 

letters" bij franchise-overeenkomsten, die 

vertrouwelijk zijn en dus niet openbaar, 

en er op EU-niveau geen mechanisme 

bestaat voor inzameling van informatie 

over mogelijk oneerlijke 

contractsbedingen of oneerlijke 

contractuitvoering; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   23 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er onvoldoende 

informatie is over de werking van 

franchising in de detailhandelsector, omdat 

relevante informatie niet op schrift is 

gesteld of alleen te vinden is in "side 

letters" bij franchise-overeenkomsten, die 

vertrouwelijk zijn en dus niet openbaar, en 

er op EU-niveau geen mechanisme bestaat 

voor inzameling van informatie over 

F. overwegende dat er onvoldoende 

informatie is over de werking van 

franchising in de detailhandelsector, omdat 

relevante informatie niet op schrift is 

gesteld of alleen te vinden is in ″side 

letters″ bij franchiseovereenkomsten, die 

vertrouwelijk zijn en dus niet openbaar, en 

er op EU-niveau geen mechanisme bestaat 

voor inzameling van informatie over 
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mogelijk oneerlijke contractsbedingen of 

oneerlijke contractuitvoering; 

mogelijk oneerlijke contractsbedingen of 

oneerlijke contractuitvoering; overwegende 

dat daarom een platform nodig is waar 

deze belangrijke informatie op te vinden 

is, teneinde franchisegevers en 

franchisenemers beter bewust te maken 

van hun rechten en plichten; 

Or. en 

 

Amendement   24 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er onvoldoende 

informatie is over de werking van 

franchising in de detailhandelsector, 

omdat relevante informatie niet op schrift 

is gesteld of alleen te vinden is in "side 

letters" bij franchise-overeenkomsten, die 

vertrouwelijk zijn en dus niet openbaar, en 

er op EU-niveau geen mechanisme bestaat 

voor inzameling van informatie over 

mogelijk oneerlijke contractsbedingen of 

oneerlijke contractuitvoering; 

F. overwegende dat er onvoldoende 

informatie is over de werking van 

franchising in alle sectoren, omdat 

relevante informatie niet op schrift is 

gesteld of alleen te vinden is in ″side 

letters″ bij franchiseovereenkomsten, die 

vertrouwelijk zijn en dus niet openbaar, en 

er op EU-niveau geen mechanisme bestaat 

voor inzameling van informatie over 

mogelijk oneerlijke contractsbedingen of 

oneerlijke contractuitvoering; 

Or. en 

 

Amendement   25 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op gerezen spanningen tussen 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op gerezen spanningen tussen 
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franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in franchise-

overeenkomsten geregeld, met alle 

onnodige onzekerheid en conflicten van 

dien; 

franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in 

franchiseovereenkomsten geregeld, met 

alle onnodige onzekerheid en conflicten 

van dien; overwegende dat de e-handel 

uitbreiding neemt en steeds meer door de 

consument wordt gebruikt en dat deze 

daarom beter in franchiseovereenkomsten 

moet worden opgenomen; 

Or. en 

 

Amendement   26 

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

Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op gerezen spanningen tussen 

franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in franchise-

overeenkomsten geregeld, met alle 

onnodige onzekerheid en conflicten van 

dien; 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op gerezen spanningen tussen 

franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in 

franchiseovereenkomsten geregeld, met 

alle onnodige onzekerheid en conflicten 

van dien, en de digitalisering van de 

economie wordt grotendeels genegeerd 

door Verordening 330/2010 en de 

bijbehorende richtlijnen; 

Or. en 

 

Amendement   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op gerezen spanningen tussen 

franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in franchise-

overeenkomsten geregeld, met alle 

onnodige onzekerheid en conflicten van 

dien; 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op de uitbreiding van franchising naar 

het domein van de e-handel en het 

toenemende belang van 

consumentengegevens voor het succes van 

franchisebedrijfsmodellen, met name 

omdat deze punten momenteel in 

franchiseovereenkomsten niet worden 

geregeld, met mogelijk onnodige 

onzekerheid en conflicten tot gevolg; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op gerezen spanningen tussen 

franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in franchise-

overeenkomsten geregeld, met alle 

onnodige onzekerheid en conflicten van 

dien; 

G. overwegende dat specifiek moet 

worden gelet op gerezen spanningen tussen 

franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in 

franchiseovereenkomsten geregeld, met 

alle onnodige onzekerheid en conflicten 

van dien; 

Or. fr 

 

Amendement   29 

Edward Czesak 
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Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op gerezen spanningen tussen 

franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van 

consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in franchise-

overeenkomsten geregeld, met alle 

onnodige onzekerheid en conflicten van 

dien; 

G. overwegende dat bij de 

totstandbrenging van de digitale 

binnenmarkt specifiek moet worden gelet 

op eventueel optredende spanningen 

tussen franchisegevers en franchisenemers 

in verband met e-handel en uitwisseling 

van consumentengegevens, want deze 

punten worden tot dusver niet in 

franchiseovereenkomsten geregeld, met 

mogelijk alle onnodige onzekerheid en 

conflicten van dien; 

Or. pl 

 

Amendement   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat de franchisegever 

moet bewijzen dat de franchisenemer de 

overeenkomst of de Erecode ernstig 

geschonden heeft om eenzijdig te 

beslissen dat hij de overeenkomst niet zal 

verlengen of dat hij de franchise aan een 

andere persoon of onderneming op 

hetzelfde grondgebied zal gunnen, met 

name als de franchisenemer de franchise 

gedurende de looptijd van de 

overeenkomst met succes heeft 

geëxploiteerd en er tijdens die periode 

forse investeringen zijn gedaan voor de 

uitbouw van het merk en de toename van 

de goodwill; 

Or. en 
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Amendement   31 

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

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat de Commissie 

oneerlijke handelspraktijken heeft 

gedefinieerd als "praktijken die sterk 

afwijken van goed handelsgedrag, die in 

strijd zijn met de goede trouw en een 

eerlijke behandeling en die door een 

handelspartner eenzijdig worden opgelegd 

aan een andere handelspartner"1 bis; 

 _________________ 

 1 bis "Bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken tussen ondernemingen 

in de voedselvoorzieningsketen", 

COM(2014)472. 

Or. en 

 

Amendement   32 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G ter. overwegende dat in 

handelsbetrekkingen de zogenaamde 

"angstfactor" kan opduiken, die ervoor 

zorgt dat de zwakkere partij niet in staat is 

haar rechten op doeltreffende wijze te 

doen gelden en niet bereid is een klacht in 

te dienen met betrekking tot de door de 

sterkere partij opgelegde oneerlijke 

praktijken, uit vrees dat de 

handelsbetrekkingen daardoor in het 

gedrang zouden komen; 
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Or. en 

 

Amendement   33 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 

detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat 

zowel franchisegever als franchisenemer 

overal in de EU op effectieve bescherming 

tegen oneerlijke handelspraktijken kunnen 

rekenen; 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 

detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat 

zowel franchisegever als franchisenemer 

overal in de EU op effectieve bescherming 

tegen oneerlijke handelspraktijken kunnen 

rekenen; is echter van mening dat dit 

momenteel niet het geval is omdat er in de 

lidstaten verschillende maatregelen 

bestaan die leiden tot een hoge mate van 

divergentie en diversificatie tussen de 

lidstaten op het gebied van de mate, aard 

en vorm van rechtsbescherming; 

Or. en 

 

Amendement   34 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 

detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat 

zowel franchisegever als franchisenemer 

overal in de EU op effectieve bescherming 

tegen oneerlijke handelspraktijken 

kunnen rekenen; 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 

detailhandelsmarkt, gezien de huidige 

onderbenutting ervan in de EU in 

vergelijking met andere ontwikkelde 

economieën; is van mening dat effectieve 

bescherming tegen oneerlijke 

handelspraktijken van zowel 
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franchisegever als franchisenemer overal in 

de EU de verdere groei van franchising 

zal stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement   35 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 

detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat 

zowel franchisegever als franchisenemer 

overal in de EU op effectieve bescherming 

tegen oneerlijke handelspraktijken 

kunnen rekenen; 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 

detailhandelsmarkt; 

Or. en 

 

Amendement   36 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 
detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat 

zowel franchisegever als franchisenemer 

overal in de EU op effectieve bescherming 

tegen oneerlijke handelspraktijken kunnen 

rekenen; 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat 

zowel franchisegever als franchisenemer 

op effectieve bescherming tegen oneerlijke 

handelspraktijken kunnen rekenen; 

Or. fr 
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Amendement   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne 

detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat 

zowel franchisegever als franchisenemer 

overal in de EU op effectieve bescherming 

tegen oneerlijke handelspraktijken 

kunnen rekenen; 

1. is van mening dat franchising een 

belangrijke rol kan vervullen voor de 

voltooiing van de interne markt, 

vooropgesteld dat er uniforme normen 

worden vastgesteld die de rechten en 

plichten van elke partij bij een 

franchiseovereenkomst verduidelijken en 

die technische belemmeringen voor de 

grensoverschrijdende handel uit de weg 

ruimen; 

Or. en 

 

Amendement   38 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. wijst erop dat zowel de 

franchisegever als de franchisenemer 

twee ondernemers zijn die vrijwillig 

deelnemen aan een zakelijke activiteit, 

namelijk een systematische activiteit die 

door een ondernemer onafhankelijk, in 

eigen naam en voor eigen 

verantwoordelijkheid wordt verricht met 

de bedoeling winst te maken; wijst er 

voorts op dat het essentiële idee van 

franchising een eengemaakt systeem voor 

samenwerking is; klanten van het 

franchisesysteem vertrouwen op de 

eenheid van het systeem en van de 

producten en diensten die door de leden 
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van het systeem worden verstrekt en 

verkocht; 

Or. en 

 

Amendement   39 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is van mening dat in het licht van 

de sterke grensoverschrijdende 

component van franchising een 

eenvormige aanpak ter rechtzetting van 

oneerlijke handelspraktijken in de EU 

aan te raden is; 

Or. en 

 

Amendement   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. herinnert eraan dat franchising 

een contractuele relatie is tussen twee 

juridisch onafhankelijke bedrijven; 

Or. en 

 

Amendement   41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. onderstreept dat de partijen bij een 

franchiseovereenkomst zich kwetsbaar 

opstellen tegenover elkaar, waarbij de 

franchisegever het risico loopt het geheim 

van zijn formule kwijt te raken en de 

franchisenemer zijn onafhankelijkheid op 

het gebied van zakelijke besluitvorming 

deels opgeeft; 

Or. en 

 

Amendement   42 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 
franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

2. benadrukt dat de franchiseformule 

uitgaat van de franchisegever en dat de 

franchisenemer daar direct voordeel bij 

heeft; onderstreept bovendien dat de 

kansen voor commercieel succes van het 

merk stoelen op een uitvoerige 

contractuele verbintenis en 

basisvertrouwen tussen de partijen; is van 

mening dat de franchisenemer in grote 

mate afhankelijk is van de expertise van de 

franchisegever en dat omgekeerd ook de 

franchisegever in grote mate afhankelijk 

is van de commerciële doeltreffendheid 

van de franchisenemer en van diens 

economische stabiliteit en dat de 

franchisegever er geen enkel belang bij 

heeft om onstabiele vooruitzichten in de 

hand te werken; 

Or. fr 

 

Amendement   43 
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Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 
franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

2. benadrukt dat de franchiseformule 

in de regel uitgaat van de franchisegever, 

en dat de franchisenemer op vrijwillige 

basis een contractuele relatie met de 

franchisegever aangaat; 

Or. en 

 

Amendement   44 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 

franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

2. benadrukt dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, met name 

wanneer het een kmo-vertegenwoordiger 

betreft, omdat de franchiseformule in de 

regel uitgaat van de franchisegever, en de 

franchisenemer daardoor veelal financieel 

in de zwakste positie verkeert en minder 

goed geïnformeerd is dan de 

franchisegever en dus in grote mate 

afhankelijk van diens expertise; 

Or. ro 

 

Amendement   45 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 

franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

2. merkt op dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 

franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en mogelijk minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

Or. en 

 

Amendement   46 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 

franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

2. benadrukt dat de franchisenemer 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 

franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en bijgevolg minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

Or. en 

 

Amendement   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de franchisenemer 2. benadrukt dat de franchisenemer 
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vaak de zwakkere partij is, omdat de 

franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus in grote mate afhankelijk van diens 

expertise; 

vaak de zwakkere partij is, omdat de 

franchiseformule in de regel uitgaat van de 

franchisegever, en de franchisenemer 

daardoor veelal financieel in de zwakste 

positie verkeert en minder goed 

geïnformeerd is dan de franchisegever en 

dus afhankelijk van diens expertise; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. beklemtoont het feit dat 

franchisesystemen sterk afhangen van de 

vraag of de samenwerking tussen 

franchisegever en franchisenemer 

functioneert; in veel gevallen kan zelfs 

één franchisenemer het gehele 

franchisesysteem onherstelbare schade 

toebrengen; 

Or. en 

 

Amendement   49 

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

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 
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zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

en te weinig vertegenwoordigd zijn; 

zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

meestal op individuele basis blijven 

werken en daardoor te weinig 

vertegenwoordigd zijn; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

en te weinig vertegenwoordigd zijn; 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

te weinig vertegenwoordigd en kwetsbaar 

zijn, en een hoger risico lopen waar het 

eerlijke handelspraktijken betreft; 

Or. ro 

 

Amendement   51 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

en te weinig vertegenwoordigd zijn; 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

en te weinig vertegenwoordigd en te 

weinig beschermd zijn op nationaal en 

Europees niveau; 
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Or. en 

 

Amendement   52 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

zulke belangenorganisaties moeten 

stellen, en te weinig vertegenwoordigd 

zijn; 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

vaak te weinig vertegenwoordigd zijn; 

Or. en 

 

Amendement   53 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 
zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

en te weinig vertegenwoordigd zijn; 

3. constateert dat franchisegevers en 

franchisenemers zich op zowel nationaal 

als Europees niveau hebben georganiseerd 

voor de behartiging van hun belangen, en 

dat het lidmaatschap van zulke 

belangenorganisaties facultatief moet 

blijven; 

Or. en 

 

Amendement   54 

Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

en te weinig vertegenwoordigd zijn; 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak zonder zulke belangenorganisaties 

moeten stellen, en te weinig 

vertegenwoordigd zijn; 

Or. en 

 

Amendement   55 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. constateert dat franchisegevers zich 

op zowel nationaal als Europees niveau 

hebben georganiseerd voor de behartiging 

van hun belangen, terwijl franchisenemers 

het vaak bij gebreke van middelen zonder 

zulke belangenorganisaties moeten stellen, 

en te weinig vertegenwoordigd zijn; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. fr 

 

Amendement   56 

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

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen dat er meer verenigingen 

komen die de franchisenemers 

vertegenwoordigen, en te zorgen dat dezen 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen dat er meer verenigingen 

komen die de franchisenemers 

vertegenwoordigen, en te zorgen dat dezen 
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zich steeds kunnen laten horen wanneer er 

beleid of wetgeving in de maak is die voor 

hen van invloed is; 

zich steeds kunnen laten horen wanneer er 

beleid of wetgeving in de maak is die voor 

hen van invloed is om ervoor te zorgen dat 

de partijen gelijker vertegenwoordigd zijn; 

Or. en 

 

Amendement   57 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen dat er meer verenigingen 

komen die de franchisenemers 

vertegenwoordigen, en te zorgen dat dezen 

zich steeds kunnen laten horen wanneer er 

beleid of wetgeving in de maak is die voor 

hen van invloed is; 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen en stimuleren dat er meer 

verenigingen komen die de 

franchisenemers vertegenwoordigen, en te 

zorgen dat dezen zich steeds kunnen laten 

horen wanneer er beleid of wetgeving in de 

maak is die voor hen van invloed is; 

Or. ro 

 

Amendement   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen dat er meer verenigingen 

komen die de franchisenemers 

vertegenwoordigen, en te zorgen dat dezen 

zich steeds kunnen laten horen wanneer er 

beleid of wetgeving in de maak is die voor 

hen van invloed is; 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen en te stimuleren dat er meer 

verenigingen komen die de 

franchisenemers vertegenwoordigen, en te 

zorgen dat dezen zich steeds kunnen laten 

horen wanneer er beleid of wetgeving in de 

maak is die voor hen van invloed is; 

Or. en 
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Amendement   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen dat er meer verenigingen 

komen die de franchisenemers 

vertegenwoordigen, en te zorgen dat dezen 

zich steeds kunnen laten horen wanneer er 

beleid of wetgeving in de maak is die voor 

hen van invloed is; 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

de dialoog tussen franchisegevers, 

franchisenemers en beleidsmakers aan te 

moedigen telkens wanneer er beleid of 

wetgeving in de maak is dat/die voor hen 

van invloed is; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 

te bevorderen dat er meer verenigingen 

komen die de franchisenemers 

vertegenwoordigen, en te zorgen dat dezen 

zich steeds kunnen laten horen wanneer er 

beleid of wetgeving in de maak is die voor 

hen van invloed is; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. en 

 

Amendement   61 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen 

die franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   62 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen die 

franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen die 

franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie en met een aanbod van 

rechtsbijstand voor franchisenemers als 

er tussen de partijen een ernstig conflict is 

ontstaan; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat informatie over het 5. benadrukt dat informatie over het 
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functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen die 

franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen die 

franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie waarbij erop wordt toegezien 

dat de bevoegde instanties maatregelen 

nemen om die problemen op te lossen; 

Or. ro 

 

Amendement   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen 

die franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de lidstaten om, in samenwerking 

met de Commissie, contactpunten toe te 

wijzen voor informatie over problemen die 

franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

Or. en 

 

Amendement   65 

Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de EU nog 
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detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen die 

franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

steeds ontbreekt en vraagt de Commissie 

de gegevensverzameling te verbeteren 

bijvoorbeeld door vertrouwelijke 

contactpunten te openen voor informatie 

over problemen die franchisegevers en 

franchisenemers ondervinden of door 

openbare raadplegingen te organiseren; 

Or. en 

 

Amendement   66 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen 

die franchisenemers ondervinden, met de 

nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

5. benadrukt dat er een aantal 

nationale en internationale 

franchiseverenigingen bestaan die 

beschikken over de nodige informatie over 

het functioneren van franchising in de 

detailhandelsector; deze informatie werd 

echter niet op gecoördineerde wijze 

verzameld in de hele EU en daar was tot 

dusver ook geen reden toe; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen die 

franchisenemers ondervinden, met de 

5. benadrukt dat informatie over het 

functioneren van franchising in de 

detailhandelsector nog steeds ontbreekt en 

vraagt de Commissie een contactpunt te 

openen voor informatie over problemen die 

franchisegevers en franchisenemers 
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nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen 

informatie; 

ondervinden, met de nodige waarborgen 

voor de vertrouwelijkheid van de aldus 

verkregen informatie; 

Or. en 

 

Amendement   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. spoort aan tot de oprichting van 

nationale en Europese 

franchiseverenigingen als juridisch 

erkende bronnen van de beste 

franchisingpraktijken, met een 

evenwichtig ledenbestand van 

franchisegevers en franchisenemers; 

Or. en 

 

Amendement   69 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. vraagt de Commissie om nader te 

onderzoeken hoe franchising in de 

detailhandelsector functioneert, en met 

name in hoeverre oneerlijke 

contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en 

Eurostat te vragen om bij de inzameling 

van statistische informatie over de sector 

speciale aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken; 

6. onderstreept dat er zich op de 

interne markt oneerlijke contractsbedingen 

of andere oneerlijke handelspraktijken 

voordoen; 

Or. fr 
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Amendement   70 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. vraagt de Commissie om nader te 

onderzoeken hoe franchising in de 

detailhandelsector functioneert, en met 

name in hoeverre oneerlijke 

contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en 

Eurostat te vragen om bij de inzameling 

van statistische informatie over de sector 

speciale aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken; 

6. vraagt de Commissie om nader te 

onderzoeken hoe franchising in de 

detailhandelsector functioneert, en met 

name in hoeverre oneerlijke 

contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en 

Eurostat te vragen om bij de inzameling 

van statistische informatie over de sector 

speciale aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken, zonder dat daarbij extra 

administratieve of andere lasten voor de 

ondernemers ontstaan; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. vraagt de Commissie om nader te 

onderzoeken hoe franchising in de 

detailhandelsector functioneert, en met 

name in hoeverre oneerlijke 

contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en 

Eurostat te vragen om bij de inzameling 

van statistische informatie over de sector 

speciale aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken; 

6. vraagt de Commissie om te 

onderzoeken hoe franchising in de 

detailhandelsector functioneert, en met 

name in hoeverre oneerlijke 

contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en 

Eurostat te vragen om bij de inzameling 

van statistische informatie over de sector 

speciale aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken; 

Or. fr 
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Amendement   72 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. vraagt de Commissie om nader te 

onderzoeken hoe franchising in de 

detailhandelsector functioneert, en met 

name in hoeverre oneerlijke 

contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en 

Eurostat te vragen om bij de inzameling 

van statistische informatie over de sector 

speciale aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken; 

6. vraagt de Commissie om nader te 

onderzoeken hoe franchising in de 

detailhandelsector functioneert, onder 

meer in hoeverre oneerlijke 

contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en 

Eurostat te vragen om bij de inzameling 

van statistische informatie over de sector 

aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. uit er zijn bezorgdheid over dat 

oneerlijke handelspraktijken, gezien de 

zwakkere positie van franchisenemers, 

ook kunnen bestaan uit de eenzijdige 

beslissing van franchisegevers om een 

reeds lang bestaande 

franchiseovereenkomst niet te verlengen 

en zo ernstige financiële schade toe te 

brengen aan de investering van de 

franchisenemer in de franchise-

eigendom, inrichting, reclame en 

goodwill, zodat de werkgelegenheid in 

gevaar komt, met name indien de 

franchisegever de verlenging weigert met 

als reden of met het voornemen om de 
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franchise aan een andere persoon of 

onderneming op hetzelfde grondgebied te 

gunnen, ook al heeft de franchisenemer 

zich consequent en volledig gehouden aan 

de overeenkomst; 

Or. en 

 

Amendement   74 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code eenzijdig door de franchisegevers is 

opgesteld en onderhevig is aan serieuze 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de 

franchisegever in de code van vóór de 

herziening in 2016 sterker waren 

geformuleerd; 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation; 

Or. fr 

 

Amendement   75 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code eenzijdig door de franchisegevers is 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code onderhevig is aan serieuze kritiek 
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opgesteld en onderhevig is aan serieuze 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de 

franchisegever in de code van vóór de 

herziening in 2016 sterker waren 

geformuleerd; 

van de zijde van tal van franchisenemers; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code eenzijdig door de franchisegevers is 

opgesteld en onderhevig is aan serieuze 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de 

franchisegever in de code van vóór de 

herziening in 2016 sterker waren 

geformuleerd; 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat de 

inhoud van deze Code onderhevig is aan 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

7. is in principe ingenomen met de 

Europese Erecode voor Franchising, zoals 

tot stand gebracht door de European 
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Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code eenzijdig door de franchisegevers is 

opgesteld en onderhevig is aan serieuze 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de franchisegever 

in de code van vóór de herziening in 2016 

sterker waren geformuleerd; 

Franchise Federation als een mogelijk 

doeltreffend instrument voor de 

bevordering van beste praktijken in de 

franchisesector op zelfregulerende basis; 
merkt tevens op dat deze Code 

voornamelijk de belangen van 

franchisegevers vertegenwoordigt, maar 

merkt ook op dat de Code onderhevig is 

aan serieuze kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de franchisegever 

in de code van vóór de herziening in 2016 

sterker waren geformuleerd; 

Or. en 

 

Amendement   78 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code eenzijdig door de franchisegevers is 

opgesteld en onderhevig is aan serieuze 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de 

franchisegever in de code van vóór de 

herziening in 2016 sterker waren 

geformuleerd; 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, met als leden nationale 

verenigingen of federaties die in de meeste 

gevallen openstaan voor franchisegevers 

en franchisenemers; 

Or. en 

 

Amendement   79 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code eenzijdig door de franchisegevers is 

opgesteld en onderhevig is aan serieuze 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de franchisegever 

in de code van vóór de herziening in 2016 

sterker waren geformuleerd; 

7. neemt kennis van de Europese 

Erecode voor Franchising, zoals tot stand 

gebracht door de European Franchise 

Federation, maar merkt tevens op dat deze 

Code eenzijdig door de franchisegevers is 

opgesteld en onderhevig is aan serieuze 

kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden 

dat de verplichtingen van de franchisegever 

in de code van vóór de herziening in 2016 

sterker waren geformuleerd, hetgeen de 

reden is waarom een herziening van de 

Code noodzakelijk is om te komen tot een 

evenwichtige en billijke 

vertegenwoordiging van beide kanten; 

Or. en 

 

Amendement   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. betreurt echter dat de Code slechts 

een kleine minderheid van de in de EU 

actieve franchises bestrijkt, aangezien de 

meeste franchises niet behoren tot de 

EFF noch tot de nationale verenigingen 

die de Code hebben aanvaard, en dat 

verschillende lidstaten geen nationale 

franchisevereniging hebben; 

Or. en 

 

Amendement   81 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. voert als bezwaar aan dat de 

Europese Erecode voor Franchising niet 

met een onafhankelijk 

handhavingsmechanisme samengaat, en 
wijst erop dat dit gemis van 

onafhankelijke handhaving voor sommige 

lidstaten de aanleiding is geweest om 

wetgeving uit te vaardigen ter voorkoming 

en bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken bij franchising; 

8. wijst erop dat in sommige lidstaten 

wetgeving is uitgevaardigd ter voorkoming 

en bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken bij franchising; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. voert als bezwaar aan dat de 

Europese Erecode voor Franchising niet 

met een onafhankelijk 

handhavingsmechanisme samengaat, en 

wijst erop dat dit gemis van 

onafhankelijke handhaving voor sommige 
lidstaten de aanleiding is geweest om 

wetgeving uit te vaardigen ter voorkoming 

en bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken bij franchising; 

8. is ingenomen met het feit dat de 

Europese Erecode voor Franchising niet 

met een bijkomend onafhankelijk 

handhavingsmechanisme samengaat, en 

wijst erop dat de lidstaten geen behoefte 

hebben aan Europese wetgevingsteksten 
om passende, aangepaste, toegesneden en 

evenredige wetgeving toe te passen ter 

doeltreffende voorkoming en bestrijding 

van oneerlijke handelspraktijken bij 

franchising; 

Or. fr 

 

Amendement   83 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement 

8. voert als bezwaar aan dat de 

Europese Erecode voor Franchising niet 

met een onafhankelijk 

handhavingsmechanisme samengaat, en 

wijst erop dat dit gemis van onafhankelijke 

handhaving voor sommige lidstaten de 

aanleiding is geweest om wetgeving uit te 

vaardigen ter voorkoming en bestrijding 

van oneerlijke handelspraktijken bij 

franchising; 

8. merkt op dat er bezorgdheid 

gerezen is over het feit dat de Europese 

Erecode voor Franchising niet met een 

onafhankelijk handhavingsmechanisme 

samengaat, en merkt op dat dit gemis van 

onafhankelijke handhaving voor sommige 

lidstaten de aanleiding is geweest om 

wetgeving uit te vaardigen ter voorkoming 

en bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken bij franchising; 

Or. en 

 

Amendement   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. herinnert eraan dat het Parlement 

de Commissie herhaaldelijk heeft 

gevraagd om een EU-wetgevingskader tot 

stand te brengen dat oneerlijke 

handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen verbiedt; dringt 

er bij de Commissie op aan om onverwijld 

een dergelijk voorstel in te dienen; 

Or. en 

 

Amendement   85 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. herinnert eraan dat de Erecode 

een reeks regels is die door 
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franchisegevers zijn aanvaard bovenop de 

wettelijk vereiste regels; de Erecode moet 

altijd een toegevoegde waarde blijven voor 

iedereen die zich aan deze regels wenst te 

houden; 

Or. en 

 

Amendement   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. betreurt het gebrek aan 

samenhang tussen de aanpak van 

specifiek voor franchises bedoelde regels 

in de verschillende lidstaten, dat 

grensoverschrijdende franchising ernstig 

in de weg kan staan; 

Or. en 

 

Amendement   87 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt dat een franchiseovereenkomst 

volledig moet beantwoorden aan de 

beginselen van een evenwichtig 

partnerschap, waarin de franchisegever en 

de franchisenemer zich redelijk en eerlijk 

jegens elkaar moeten opstellen en 

klachten, bezwaren en geschillen door 

middel van openhartige, redelijke en 

directe communicatie moeten oplossen; 

9. stelt dat een franchiseovereenkomst 

volledig moet beantwoorden aan de 

beginselen van een contractueel zakelijk 

partnerschap, waarin de franchisegever en 

de franchisenemer zich volgens de wet 

moeten gedragen en klachten, bezwaren en 

geschillen in de eerste plaats door middel 

van openhartige, redelijke en directe 

communicatie en in overeenstemming met 

hun schriftelijke overeenkomst moeten 

oplossen; 



 

AM\1116865NL.docx 47/69 PE599.674v01-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement   88 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt dat een franchiseovereenkomst 

volledig moet beantwoorden aan de 

beginselen van een evenwichtig 

partnerschap, waarin de franchisegever en 

de franchisenemer zich redelijk en eerlijk 

jegens elkaar moeten opstellen en klachten, 

bezwaren en geschillen door middel van 

openhartige, redelijke en directe 

communicatie moeten oplossen; 

9. stelt dat een franchiseovereenkomst 

volledig moet beantwoorden aan de 

beginselen van een evenwichtig 

partnerschap, waarin de franchisegever en 

de franchisenemer zich redelijk en eerlijk 

jegens elkaar moeten opstellen en klachten, 

bezwaren en geschillen door middel van 

openhartige, transparante, redelijke en 

directe communicatie moeten oplossen; 

Or. fr 

 

Amendement   89 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt dat een franchiseovereenkomst 

volledig moet beantwoorden aan de 

beginselen van een evenwichtig 

partnerschap, waarin de franchisegever en 

de franchisenemer zich redelijk en eerlijk 

jegens elkaar moeten opstellen en klachten, 

bezwaren en geschillen door middel van 

openhartige, redelijke en directe 

communicatie moeten oplossen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. ro 

 

Amendement   90 
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Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen 

via een contactpunt of op andere wijze en 

aan de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   91 

Andreas Schwab 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen 

via een contactpunt of op andere wijze en 

aan de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

10. vraagt de lidstaten om klachten en 

andere relevante gegevens die zij via een 

contactpunt of op andere wijze ontvangen 

aan de Commissie over te maken; verzoekt 

de Commissie aan de hand van deze 

informatie een niet-uitputtende, 

informatieve lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken en, indien 

nodig, bovendien een 

deskundigenplatform op te richten om 

verdere gegevens over de 

franchisingpraktijk in de detailhandel, 

met name over de soorten oneerlijke 

handelspraktijken, te verzamelen; 

Or. de 

Amendement   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen 

via een contactpunt of op andere wijze en 

aan de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

10. vraagt de lidstaten om klachten of 

andere relevante gegevens die via 

bestaande contactpunten of op andere 

wijze bij hen binnenkomen aan de 

Commissie voor te leggen voor verder 

onderzoek, hetgeen zou kunnen helpen 

om een niet-uitputtende informatieve lijst 

van oneerlijke handelspraktijken te maken 

waarmee ze aan de slag kan gaan en om 

de richtlijnen over beste praktijken te 

actualiseren; 

Or. en 

 

Amendement   93 

Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken en te 

overwegen verdere maatregelen te treffen 

om dergelijk marktfalen in de 

betrekkingen tussen franchisegevers en 

franchisenemers beter te verhelpen; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken die moet 

worden bekendgemaakt aan en 

toegankelijk moet zijn voor 

franchisegevers en franchisenemers; 

Or. en 

 

Amendement   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie voorstellen op 

te stellen voor verdere maatregelen die de 

werking van de franchisesector verbeteren 

en oneerlijke handelspraktijken 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement   96 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen 

via een contactpunt of op andere wijze en 

10. vraagt de Commissie om de 

toestand in verband met franchising in de 

EU te onderzoeken en aan de hand van 
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aan de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

informatie van franchisenemers, 

franchisegevers en andere 

belanghebbenden een niet-uitputtende lijst 

van oneerlijke handelspraktijken te maken; 

Or. en 

 

Amendement   97 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken, inclusief de te 

nemen maatregelen; 

Or. ro 

 

Amendement   98 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. fr 
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Amendement   99 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt of op andere wijze en aan 

de hand van deze informatie een niet-

uitputtende lijst van oneerlijke 

handelspraktijken te maken; 

10. vraagt de Commissie om klachten 

die bij haar binnenkomen te behandelen via 

een contactpunt en verslag uit te brengen 

over de manier waarop de relevante 

zelfregulering en toepasselijke wetgeving 

worden gehandhaafd; 

Or. en 

 

Amendement   100 

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

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst met name op de noodzaak van 

correcte en volledige precontractuele 

informatie, ook over het presteren van de 

franchiseformule, zowel in algemene zin 

als toegespitst op de locatie van de 

franchisenemer, welke informatie ten 

minste 15 werkdagen vóór de 

ondertekening van de overeenkomst 

beschikbaar moet zijn, en van een in te 

voeren afkoelingsperiode van vijf dagen na 

de uitvoering van de overeenkomst; 

11. wijst met name op de noodzaak van 

specifieke beginselen om te zorgen voor 

evenwichtige contractuele rechten en 

plichten van de partijen, zoals duidelijke, 
correcte en volledige precontractuele 

informatie, ook over het presteren van de 

franchiseformule, zowel in algemene zin 

als toegespitst op de locatie van de 

franchisenemer, en duidelijke grenzen aan 

de vertrouwelijkheidseisen, welke 

informatie ten minste 15 werkdagen vóór 

de ondertekening van de overeenkomst 

beschikbaar moet zijn, en van een in te 

voeren afkoelingsperiode van vijf dagen na 

de uitvoering van de overeenkomst; de 

plicht van de franchisegever om ervoor te 

zorgen dat de looptijd van de 

overeenkomst de franchisenemer in staat 

stelt zijn investeringen terug te verdienen; 

permanente commerciële en technische 
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bijstand van de franchisegever aan de 

franchisenemer gedurende de looptijd van 

de overeenkomst; en billijke vergoedingen 

bij de beëindiging van de overeenkomst; 

Or. en 

 

Amendement   101 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst met name op de noodzaak van 

correcte en volledige precontractuele 

informatie, ook over het presteren van de 

franchiseformule, zowel in algemene zin 

als toegespitst op de locatie van de 

franchisenemer, welke informatie ten 

minste 15 werkdagen vóór de 

ondertekening van de overeenkomst 

beschikbaar moet zijn, en van een in te 

voeren afkoelingsperiode van vijf dagen 

na de uitvoering van de overeenkomst; 

11. wijst op de noodzaak van correcte 

en volledige precontractuele informatie die 

vóór de ondertekening van de 

overeenkomst beschikbaar moet zijn; 

Or. en 

 

Amendement   102 

Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst met name op de noodzaak van 

correcte en volledige precontractuele 

informatie, ook over het presteren van de 

franchiseformule, zowel in algemene zin 

als toegespitst op de locatie van de 

franchisenemer, welke informatie ten 

minste 15 werkdagen vóór de 

11. betreurt het gebrek aan 

transparantie op de franchisemarkt; wijst 

met name op de noodzaak van correcte en 

volledige precontractuele informatie, ook 

over het presteren van de franchiseformule, 

zowel in algemene zin als toegespitst op de 

locatie van de franchisenemer, welke 
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ondertekening van de overeenkomst 

beschikbaar moet zijn, en van een in te 

voeren afkoelingsperiode van vijf dagen na 

de uitvoering van de overeenkomst; 

informatie ten minste 15 werkdagen vóór 

de ondertekening van de overeenkomst 

beschikbaar moet zijn, en van een in te 

voeren afkoelingsperiode van vijf dagen na 

de uitvoering van de overeenkomst; 

Or. en 

 

Amendement   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst met name op de noodzaak van 

correcte en volledige precontractuele 

informatie, ook over het presteren van de 

franchiseformule, zowel in algemene zin 

als toegespitst op de locatie van de 

franchisenemer, welke informatie ten 

minste 15 werkdagen vóór de 

ondertekening van de overeenkomst 

beschikbaar moet zijn, en van een in te 

voeren afkoelingsperiode van vijf dagen 

na de uitvoering van de overeenkomst; 

11. wijst met name op de noodzaak van 

correcte en volledige precontractuele 

informatie, ook over het presteren van de 

franchiseformule, zowel in algemene zin 

als toegespitst op de locatie van de 

franchisenemer, welke informatie geruime 

tijd vóór de ondertekening van de 

overeenkomst beschikbaar moet zijn; 

Or. en 

 

Amendement   104 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

behoefte heeft aan gespecialiseerde 

training en deugdelijke begeleiding door de 

franchisegever; 

12. onderstreept dat de franchisenemer 

voor zover nodig gedurende de looptijd 

van de overeenkomst behoefte heeft aan 

gespecialiseerde training en deugdelijke 

begeleiding door de franchisegever; 
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Or. en 

 

Amendement   105 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

behoefte heeft aan gespecialiseerde 

training en deugdelijke begeleiding door de 

franchisegever; 

12. onderstreept dat de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

behoefte heeft aan gespecialiseerde 

training en deugdelijke begeleiding en 

informatieverstrekking door de 

franchisegever; 

Or. fr 

 

Amendement   106 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

behoefte heeft aan gespecialiseerde 

training en deugdelijke begeleiding door de 

franchisegever; 

12. onderstreept dat de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

zo nodig behoefte heeft aan 

gespecialiseerde training en deugdelijke 

begeleiding door de franchisegever; 

Or. en 

 

Amendement   107 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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12. onderstreept dat de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

behoefte heeft aan gespecialiseerde 

training en deugdelijke begeleiding door de 

franchisegever; 

12. erkent dat de franchisenemer 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

doorgaans behoefte heeft aan 

gespecialiseerde training en deugdelijke 

begeleiding door de franchisegever; 

Or. en 

 

Amendement   108 

Edward Czesak 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. herinnert eraan dat de 

franchisenemer verplicht is zich in te zetten 

voor de groei van het franchise-bedrijf en 

voor het bewaren van de 

gemeenschappelijke identiteit en reputatie 

van de franchiseketen, en hiertoe loyaal 

samen te werken met alle partners in de 

keten, met inachtneming van de 

intellectuele-eigendomsrechten die aan de 

franchiseformule zijn verbonden; 

13. herinnert eraan dat de 

franchisenemer verplicht is zich in te zetten 

voor de groei van het franchisebedrijf en 

voor het bewaren van de 

gemeenschappelijke identiteit en reputatie 

van de franchiseketen, en hiertoe loyaal 

samen te werken met alle partners in de 

keten, met inachtneming van de 

intellectuele-eigendomsrechten die aan de 

franchiseformule zijn verbonden, evenals 

de mededingingsregels; 

Or. pl 

Amendement   109 

Jean-Marie Cavada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. verzoekt de Commissie om 

aansprakelijkheidsconflicten tussen de 

franchisenemer en de franchisegever op 

te helderen als er sprake is van inbreuken 

op de industriële- of intellectuele-

eigendomsrechten; 

Or. en 
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Amendement   110 

Jean-Marie Cavada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. verzoekt de Commissie om te 

overwegen een EU-richtlijn voor te stellen 

die oneerlijke handelspraktijken met 

grensoverschrijdende gevolgen in de 

franchisesector aanpakt; 

Or. en 

 

Amendement   111 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. voegt daar evenwel aan toe dat 

sommige franchisegevers van hun 

franchisenemer verlangen producten en 

diensten te kopen die geen verband 

houden met de franchiseformule; zo'n 

vereiste behoort niet tot de verplichting 

van de franchisenemer tot bewaren van de 

gemeenschappelijke identiteit en reputatie 

van de franchiseketen, maar zou veeleer 

een oneerlijke handelspraktijk kunnen 

opleveren; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   112 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 



 

PE599.674v01-00 58/69 AM\1116865NL.docx 

NL 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. voegt daar evenwel aan toe dat 

sommige franchisegevers van hun 

franchisenemer verlangen producten en 

diensten te kopen die geen verband 

houden met de franchiseformule; zo'n 

vereiste behoort niet tot de verplichting 

van de franchisenemer tot bewaren van de 

gemeenschappelijke identiteit en reputatie 

van de franchiseketen, maar zou veeleer 

een oneerlijke handelspraktijk kunnen 

opleveren; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   113 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. voegt daar evenwel aan toe dat 

sommige franchisegevers van hun 

franchisenemer verlangen producten en 

diensten te kopen die geen verband 

houden met de franchiseformule; zo'n 

vereiste behoort niet tot de verplichting 

van de franchisenemer tot bewaren van de 

gemeenschappelijke identiteit en reputatie 

van de franchiseketen, maar zou veeleer 

een oneerlijke handelspraktijk kunnen 

opleveren; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   114 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. voegt daar evenwel aan toe dat 

sommige franchisegevers van hun 

franchisenemer verlangen producten en 

diensten te kopen die geen verband houden 

met de franchiseformule; zo'n vereiste 

behoort niet tot de verplichting van de 

franchisenemer tot bewaren van de 

gemeenschappelijke identiteit en reputatie 

van de franchiseketen, maar zou veeleer 

een oneerlijke handelspraktijk kunnen 

opleveren; 

14. merkt op dat sommige 

franchisegevers van hun franchisenemer 

zouden verlangen producten en diensten te 

kopen die geen verband houden met de 

franchiseformule; zo'n vereiste behoort niet 

tot de verplichting van de franchisenemer 

tot bewaren van de gemeenschappelijke 

identiteit en reputatie van de 

franchiseketen, maar zou veeleer een 

oneerlijke handelspraktijk kunnen 

opleveren; 

Or. fr 

 

Amendement   115 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. benadrukt dat concurrentiebedingen 

duidelijk geformuleerd moeten zijn, 

redelijk en proportioneel, met een 

geldingsduur die niet langer is dan strikt 

noodzakelijk, in aanmerking genomen dat 

de franchisenemer zich genoopt kan zien 

van formule te veranderen als de buurt 

verandert en daarmee de vraag naar 

producten of diensten; 

15. benadrukt dat concurrentiebedingen 

duidelijk geformuleerd, redelijk en 

proportioneel moeten zijn; 

Or. en 

 

Amendement   116 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement 

15. benadrukt dat concurrentiebedingen 

duidelijk geformuleerd moeten zijn, 

redelijk en proportioneel, met een 

geldingsduur die niet langer is dan strikt 

noodzakelijk, in aanmerking genomen dat 

de franchisenemer zich genoopt kan zien 

van formule te veranderen als de buurt 

verandert en daarmee de vraag naar 

producten of diensten; 

15. benadrukt dat concurrentiebedingen 

in het algemeen duidelijk geformuleerd, 

redelijk en proportioneel zijn, met een 

geldigheidsduur die niet langer is dan 

strikt noodzakelijk; 

Or. fr 

Amendement   117 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. benadrukt dat concurrentiebedingen 

duidelijk geformuleerd moeten zijn, 

redelijk en proportioneel, met een 

geldingsduur die niet langer is dan strikt 

noodzakelijk, in aanmerking genomen dat 

de franchisenemer zich genoopt kan zien 

van formule te veranderen als de buurt 

verandert en daarmee de vraag naar 

producten of diensten; 

15. benadrukt dat concurrentiebedingen 

duidelijk geformuleerd moeten zijn, 

redelijk en proportioneel, met een 

geldigheidsduur die niet langer is dan 

strikt noodzakelijk; 

Or. en 

 

Amendement   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. merkt met bezorgdheid op dat de 

parallelle invoer van producten onder 

franchise territoriale 

exclusiviteitsovereenkomsten ernstig 
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ondermijnt en in gevaar brengt en het 

franchisemodel aantast en ermee in 

tegenspraak is ten nadele van de 

franchisenemers, en houdt de 

franchisegevers aansprakelijk als zij die 

invoer op het grondgebied kunnen 

beheersen en voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement   119 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. ziet bezorgd toe hoe de verkoop via 

internet aanleiding geeft tot geschillen, 

want terwijl deze verkoop van vitaal 

belang is voor de digitale markt, wordt in 

traditionele franchiseovereenkomsten 

geen rekening gehouden met het effect 

ervan op exclusiviteitsbedingen in die 

overeenkomsten, waardoor het mogelijk 

wordt dat klanten, ook in het gebied waar 

de franchisenemer exclusieve rechten 

heeft, de producten van de franchisegever 

kopen, al komen zij die goederen 

vervolgens dan in de winkel van de 

franchisenemer afhalen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   120 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. ziet bezorgd toe hoe de verkoop via Schrappen 
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internet aanleiding geeft tot geschillen, 

want terwijl deze verkoop van vitaal 

belang is voor de digitale markt, wordt in 

traditionele franchiseovereenkomsten 

geen rekening gehouden met het effect 

ervan op exclusiviteitsbedingen in die 

overeenkomsten, waardoor het mogelijk 

wordt dat klanten, ook in het gebied waar 

de franchisenemer exclusieve rechten 

heeft, de producten van de franchisegever 

kopen, al komen zij die goederen 

vervolgens dan in de winkel van de 

franchisenemer afhalen; 

Or. en 

 

Amendement   121 

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

Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. ziet bezorgd toe hoe de verkoop via 

internet aanleiding geeft tot geschillen, 

want terwijl deze verkoop van vitaal 

belang is voor de digitale markt, wordt in 

traditionele franchiseovereenkomsten geen 

rekening gehouden met het effect ervan op 

exclusiviteitsbedingen in die 

overeenkomsten, waardoor het mogelijk 

wordt dat klanten, ook in het gebied waar 

de franchisenemer exclusieve rechten 

heeft, de producten van de franchisegever 

kopen, al komen zij die goederen 

vervolgens dan in de winkel van de 

franchisenemer afhalen; 

16. ziet bezorgd toe hoe de verkoop via 

internet aanleiding geeft tot geschillen, 

want terwijl deze verkoop van vitaal 

belang is voor de digitale markt, is er heel 

vaak geen evenwicht tussen de macht van 

de franchisegever en die van de 

franchisenemer en wordt in traditionele 

franchiseovereenkomsten geen rekening 

gehouden met het effect ervan op 

exclusiviteitsbedingen in die 

overeenkomsten, waardoor het mogelijk 

wordt dat klanten, ook in het gebied waar 

de franchisenemer exclusieve rechten 

heeft, de producten van de franchisegever 

kopen, al komen zij die goederen 

vervolgens dan in de winkel van de 

franchisenemer afhalen; herinnert eraan 

dat er inspanningen moeten worden 

gedaan om te voorkomen dat 

internetverkopers ten aanzien van 

franchisenemers oneerlijke 
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concurrentievoordelen genieten; 

Or. en 

 

Amendement   122 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. ziet bezorgd toe hoe de verkoop via 

internet aanleiding geeft tot geschillen, 

want terwijl deze verkoop van vitaal 

belang is voor de digitale markt, wordt in 

traditionele franchiseovereenkomsten geen 

rekening gehouden met het effect ervan op 

exclusiviteitsbedingen in die 

overeenkomsten, waardoor het mogelijk 

wordt dat klanten, ook in het gebied waar 

de franchisenemer exclusieve rechten 

heeft, de producten van de franchisegever 

kopen, al komen zij die goederen 

vervolgens dan in de winkel van de 

franchisenemer afhalen; 

16. ziet hoe de verkoop via internet 

aanleiding geeft tot problemen, wanneer in 

traditionele franchiseovereenkomsten vaak 

geen rekening wordt gehouden met het 

effect ervan op exclusiviteitsbedingen in 

die overeenkomsten, waardoor het 

mogelijk wordt dat klanten, ook in een 

gebied waar de franchisenemer exclusieve 

rechten heeft, de producten van de 

franchisegever kopen, al komen zij die 

goederen vervolgens dan in de winkel van 

de franchisenemer afhalen; 

Or. en 

 

Amendement   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. ziet bezorgd toe hoe de verkoop via 

internet aanleiding geeft tot geschillen, 

want terwijl deze verkoop van vitaal 

belang is voor de digitale markt, wordt in 

traditionele franchiseovereenkomsten geen 

rekening gehouden met het effect ervan op 

exclusiviteitsbedingen in die 

16. ziet bezorgd toe hoe de 

onlineverkoop aanleiding geeft tot 

geschillen, aangezien deze verkoop van 

toenemend belang is voor het 

franchisebedrijfsmodel, maar niet is 

opgenomen in traditionele 

franchiseovereenkomsten die geen 
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overeenkomsten, waardoor het mogelijk 

wordt dat klanten, ook in het gebied waar 

de franchisenemer exclusieve rechten 

heeft, de producten van de franchisegever 

kopen, al komen zij die goederen 

vervolgens dan in de winkel van de 

franchisenemer afhalen; 

rekening houden met het effect ervan op 

de in die overeenkomsten vastgestelde 

bepalingen; vraagt daarom in 

franchiseovereenkomsten bepalingen in 

verband met de onlineverkoop op te 

nemen; 

Or. en 

 

Amendement   124 

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

Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. drukt zijn bezorgdheid uit over het 

gebruik van via de franchise verzamelde 

consumentengegevens; verzoekt de 

Commissie de digitale onderdelen van het 

bedrijfsmodel bij haar volgende 

maatregelen mee in overweging te nemen; 

Or. en 

 

Amendement   125 

Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel evenals de recentste 

technologische en marktontwikkelingen, 

zoals verkoop via internet; vraagt de 

Commissie te dien aanzien een analyse te 
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op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

maken van de bestaande vormen van 

zelfregulering en van de 

wetgevingspraktijk in de lidstaten op 

gebied van franchising in de detailhandel, 

en haar bevindingen aan het Parlement mee 

te delen, met haar aanbevelingen voor 

verdere actie, gericht op de noodzakelijke 

effectieve handhaving en op de vraag hoe 

de franchisingmarkt in de EU verder kan 

worden ontwikkeld; 

Or. en 

 

Amendement   126 

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

Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

17. dringt erop aan dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een openbare raadpleging te 

organiseren om onbevooroordeelde 

informatie te vergaren over de reële 

toestand in de franchisingsector en 

vervolgens een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Dennis de Jong 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel en dat zij deze uiterlijk in 

januari 2018 aan het Parlement voorlegt; 

vraagt de Commissie te dien aanzien een 

analyse te maken van de bestaande vormen 

van zelfregulering en van de 

wetgevingspraktijk in de lidstaten op 

gebied van franchising in de detailhandel, 

en haar bevindingen aan het Parlement mee 

te delen, met haar aanbevelingen voor 

verdere actie, gericht op de noodzakelijke 

effectieve handhaving; 

Or. en 

 

Amendement   128 

Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve 

handhaving; 

17. verlangt dat de Commissie niet-

wetgevende richtsnoeren uitvaardigt waarin 

de beste praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel in de lidstaten en dat zij 

soortgelijke programma's, zoals het 

Supply Chain Initiative (SCI), in verband 

met franchising blijft ondersteunen; 

vraagt de Commissie te dien aanzien een 

analyse te maken van de bestaande vormen 

van zelfregulering en van de 

wetgevingspraktijk in de lidstaten op 

gebied van franchising in de detailhandel, 

en haar bevindingen aan het Parlement mee 
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te delen; 

Or. en 

 

Amendement   129 

Richard Sulík 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve 

handhaving; 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Igor Šoltes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 
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van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving 

en, zo nodig, op verdere noodzakelijke 

wetgevingsmaatregelen; 

Or. en 

 

Amendement   131 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

17. verlangt dat de Commissie 

richtsnoeren uitvaardigt over de 

grensoverschrijdende aspecten van 

franchising waarin de beste praktijken zijn 

verwerkt voor het functioneren van 

franchising in de detailhandel; vraagt de 

Commissie te dien aanzien een analyse te 

maken van de bestaande vormen van 

zelfregulering en van de 

wetgevingspraktijk in de lidstaten op 

gebied van franchising in de detailhandel, 

en haar bevindingen aan het Parlement mee 

te delen, met haar aanbevelingen voor 

verdere actie, gericht op de noodzakelijke 

effectieve handhaving; 

Or. en 

Amendement   132 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. verlangt dat de Commissie 17. verlangt dat de Commissie 
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richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste 

praktijken zijn verwerkt voor het 

functioneren van franchising in de 

detailhandel; vraagt de Commissie te dien 

aanzien een analyse te maken van de 

bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten 

op gebied van franchising in de 

detailhandel, en haar bevindingen aan het 

Parlement mee te delen, met haar 

aanbevelingen voor verdere actie, gericht 

op de noodzakelijke effectieve en 

geharmoniseerde handhaving in de 28 

lidstaten; 

Or. ro 

 


