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Ändringsförslag   1 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Det finns ingen gemensam 

europeisk definition av franchising, men 

normalt sett innebär det ett partnerskap 

mellan fysiska eller juridiska personer som 

är juridiskt och finansiellt oberoende av 

varandra, genom vilket en part 

(franchisegivaren) beviljar den andra 

parten (franchisetagaren) rättigheten att 

driva dennes franchisekoncept för att sälja 

varor och/eller tjänster och delar med sig 

av sin know-how, och där både 

franchisegivarens och franchisetagarens 

avsikt är att generera intäkter till företagen. 

A. Det finns ingen gemensam 

europeisk definition av franchising och 

franchiseavtal skiljer sig från en 

verksamhet till en annan, samtidigt som 

franchising normalt sett innehåller 

specifika grundläggande gemensamma 

delar, nämligen ett partnerskap mellan 

fysiska eller juridiska personer som är 

juridiskt och finansiellt oberoende av 

varandra, genom vilket en part 

(franchisegivaren) beviljar den andra 

parten (franchisetagaren) rättigheten att 

driva dennes franchisekoncept för att sälja 

varor och/eller tjänster, delar med sig av 

sin know-how, och tillhandahållandet av 

kommersiellt och tekniskt stöd från 

franchisegivaren till franchisetagaren 

under avtalets löptid. Både 

franchisegivarens och franchisetagarens 

avsikt är att generera intäkter till företagen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Det finns ingen gemensam 

europeisk definition av franchising, men 

normalt sett innebär det ett partnerskap 

mellan fysiska eller juridiska personer som 

A. Det finns på grund av skillnaderna 

mellan franchiseavtalen ingen gemensam 

europeisk definition av franchising, men 

en av de väsentliga egenskaperna för 



 

PE599.674v01-00 4/68 AM\1116865SV.docx 

SV 

är juridiskt och finansiellt oberoende av 

varandra, genom vilket en part 

(franchisegivaren) beviljar den andra 

parten (franchisetagaren) rättigheten att 

driva dennes franchisekoncept för att sälja 

varor och/eller tjänster och delar med sig 

av sin know-how, och där både 

franchisegivarens och franchisetagarens 

avsikt är att generera intäkter till företagen. 

franchiseavtal är att det är ett partnerskap 

mellan fysiska eller juridiska personer som 

är juridiskt och finansiellt oberoende av 

varandra, genom vilket en part 

(franchisegivaren) beviljar den andra 

parten (franchisetagaren) rättigheten att 

driva dennes franchisekoncept för att sälja 

varor och/eller tjänster och delar med sig 

av sin know-how, och där både 

franchisegivarens och franchisetagarens 

avsikt är att generera intäkter till företagen. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   3 

Edward Czesak 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Det finns ingen gemensam 

europeisk definition av franchising, men 

normalt sett innebär det ett partnerskap 

mellan fysiska eller juridiska personer 

som är juridiskt och finansiellt oberoende 

av varandra, genom vilket en part 

(franchisegivaren) beviljar den andra 

parten (franchisetagaren) rättigheten att 

driva dennes franchisekoncept för att 

sälja varor och/eller tjänster och delar med 

sig av sin know-how, och där både 

franchisegivarens och franchisetagarens 

avsikt är att generera intäkter till 

företagen. 

A. Det finns ingen gemensam 

europeisk definition av franchising, men 

franchising betraktas i allmänhet som en 

metod för att bedriva näringsverksamhet 

inom distribution av varor och tjänster, 

som går ut på franchisetagaren beviljas 

rättigheten att i sitt eget namn sälja vissa 

varor och tjänster inom ramen för 

franchisegivarens 

marknadsföringsprocess, med 

användning av dennes namn, varumärken 

samt tekniska och organisatoriska 

erfarenheter. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag   4 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. I sin resolution av den 11 

december 2013 välkomnade parlamentet 
franchising som affärsmodell som stöder 

nya företag och ägandet av småföretag, 

men noterade att det i vissa fall finns 

orättvisa avtalsvillkor och efterlyste 

transparenta och rättvisa avtal. Dessutom 

ville parlamentet i synnerhet 

uppmärksamma kommissionen och 

medlemsstaterna på problemen för 

franchisetagare som vill sälja sin 

verksamhet eller ändra affärsformen men 

ändå förbli aktiva i samma sektor, och 

kommissionen uppmanades att undersöka 

förbudet mot prismekanismer för 

franchisesystem samt effekterna av 

långsiktiga konkurrensklausuler, 

köpoptioner och förbud mot 

multifranchising och att i detta 

sammanhang ompröva det nuvarande 

undantaget från konkurrensreglerna för 

avtalsparter som har en marknadsandel 

på mindre än 30 procent. 

B. Franchising som affärsmodell 

stöder nya företag och ägandet av 

småföretag och stöder tillväxten av 

arbetstillfällen inom nationernas gränser. 

Det råder ett ömsesidigt förtroende mellan 

franchisegivaren och franchisetagaren i 

båda parternas strikta intresse. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   5 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. I sin resolution av den 11 december 

2013 välkomnade parlamentet franchising 

som affärsmodell som stöder nya företag 

och ägandet av småföretag, men noterade 

att det i vissa fall finns orättvisa 

avtalsvillkor och efterlyste transparenta 

och rättvisa avtal. Dessutom ville 

parlamentet i synnerhet uppmärksamma 

kommissionen och medlemsstaterna på 

B. I sin resolution av den 11 december 

2013 välkomnade parlamentet franchising 

som affärsmodell som stöder nya företag 

och ägandet av småföretag, men noterade 

att det i vissa fall finns orättvisa 

avtalsvillkor och efterlyste transparenta 

och rättvisa avtal. Dessutom ville 

parlamentet i synnerhet uppmärksamma 

kommissionen och medlemsstaterna på 
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problemen för franchisetagare som vill 

sälja sin verksamhet eller ändra 

affärsformen men ändå förbli aktiva i 

samma sektor, och kommissionen 

uppmanades att undersöka förbudet mot 

prismekanismer för franchisesystem samt 

effekterna av långsiktiga 

konkurrensklausuler, köpoptioner och 

förbud mot multifranchising och att i detta 

sammanhang ompröva det nuvarande 

undantaget från konkurrensreglerna för 

avtalsparter som har en marknadsandel 

på mindre än 30 procent. 

problemen för franchisetagare som vill 

sälja sin verksamhet eller ändra 

affärsformen men ändå förbli aktiva i 

samma sektor, och kommissionen 

uppmanades att undersöka förbudet mot 

prismekanismer för franchisesystem samt 

effekterna av långsiktiga 

konkurrensklausuler, köpoptioner och 

förbud mot multifranchising. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. I sin resolution av den 11 december 

2013 välkomnade parlamentet franchising 

som affärsmodell som stöder nya företag 

och ägandet av småföretag, men noterade 

att det i vissa fall finns orättvisa 

avtalsvillkor och efterlyste transparenta 

och rättvisa avtal. Dessutom ville 

parlamentet i synnerhet uppmärksamma 

kommissionen och medlemsstaterna på 

problemen för franchisetagare som vill 

sälja sin verksamhet eller ändra 

affärsformen men ändå förbli aktiva i 

samma sektor, och kommissionen 

uppmanades att undersöka förbudet mot 

prismekanismer för franchisesystem samt 

effekterna av långsiktiga 

konkurrensklausuler, köpoptioner och 

förbud mot multifranchising och att i detta 

sammanhang ompröva det nuvarande 

undantaget från konkurrensreglerna för 

avtalsparter som har en marknadsandel på 

mindre än 30 procent. 

B. I sin resolution av den 11 december 

2013 välkomnade parlamentet franchising 

som affärsmodell som stöder nya företag 

och ägandet av småföretag, men noterade 

att det i vissa fall finns orättvisa 

avtalsvillkor och efterlyste transparenta 

och rättvisa avtal. Dessutom ville 

parlamentet i synnerhet uppmärksamma 

kommissionen och medlemsstaterna på 

problemen för franchisetagare som vill 

sälja sin verksamhet eller ändra 

affärsformen men ändå förbli aktiva i 

samma sektor, och kommissionen 

uppmanades att undersöka förbudet mot 

prismekanismer för franchisesystem samt 

effekterna av långsiktiga 

konkurrensklausuler, köpoptioner och 

förbud mot multifranchising och att i detta 

sammanhang ompröva det nuvarande 

undantaget från konkurrensreglerna för 

avtalsparter som har en marknadsandel på 

mindre än 30 procent. Denna uppmaning 
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förblev dock obesvarad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. I sin resolution av den 11 december 

2013 välkomnade parlamentet franchising 

som affärsmodell som stöder nya företag 

och ägandet av småföretag, men noterade 

att det i vissa fall finns orättvisa 

avtalsvillkor och efterlyste transparenta 

och rättvisa avtal. Dessutom ville 

parlamentet i synnerhet uppmärksamma 

kommissionen och medlemsstaterna på 

problemen för franchisetagare som vill 

sälja sin verksamhet eller ändra 

affärsformen men ändå förbli aktiva i 

samma sektor, och kommissionen 

uppmanades att undersöka förbudet mot 

prismekanismer för franchisesystem samt 

effekterna av långsiktiga 

konkurrensklausuler, köpoptioner och 

förbud mot multifranchising och att i detta 

sammanhang ompröva det nuvarande 

undantaget från konkurrensreglerna för 

avtalsparter som har en marknadsandel på 

mindre än 30 procent. 

B. I sin resolution av den 11 december 

2013 välkomnade parlamentet franchising 

som affärsmodell som stöder nya företag 

och ägandet av småföretag, men noterade 

att det i vissa fall finns orättvisa 

avtalsvillkor och efterlyste transparenta 

och rättvisa avtalsvillkor. Dessutom ville 

parlamentet i synnerhet uppmärksamma 

kommissionen och medlemsstaterna på 

problemen för franchisetagare som vill 

sälja sin verksamhet eller ändra 

affärsformen men ändå förbli aktiva i 

samma sektor, och kommissionen 

uppmanades att undersöka förbudet mot 

prismekanismer för franchisesystem samt 

effekterna av långsiktiga 

konkurrensklausuler, köpoptioner och 

förbud mot multifranchising och att i detta 

sammanhang ompröva det nuvarande 

undantaget från konkurrensreglerna för 

avtalsparter som har en marknadsandel på 

mindre än 30 procent. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   8 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Det ogynnsamma ekonomiska 

sammanhanget i euroområdet och 

utvecklingen av en illojal konkurrens på 

den inre marknaden ger upphov till en 

kronisk instabilitet på marknaden, som 

avskräcker från investeringar och 

upprättandet av bestående 

samarbetsförhållanden mellan parterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   9 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Franchising har potential att bli en 

affärsmodell som kan bidra till att den 

inre marknaden inom detaljhandeln 

fullbordas, men dess potential utnyttjas för 

närvarande inte fullt ut i EU, eftersom den 

endast utgör 1,89 procent av BNP – till 

skillnad från 5,95 procent i USA och 

10,83 procent i Australien – och eftersom 

83,5 % av omsättningen från franchising 

koncentreras till enbart sju 

medlemsstater. 

C. Franchising är en affärsmodell som 

bidrar till tillväxt i medlemsstaterna inom 

detaljhandeln, men dess potential utnyttjas 

fortfarande inte fullt ut. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   10 

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

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 
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C. Franchising har potential att bli en 

affärsmodell som kan bidra till att den inre 

marknaden inom detaljhandeln fullbordas, 

men dess potential utnyttjas för närvarande 

inte fullt ut i EU, eftersom den endast utgör 

1,89 procent av BNP – till skillnad från 

5,95 procent i USA och 10,83 procent i 

Australien – och eftersom 83,5 % av 

omsättningen från franchising koncentreras 

till enbart sju medlemsstater. 

C. Franchising har full potential att bli 

en affärsmodell som kan bidra till att den 

inre marknaden inom detaljhandeln 

fullbordas eftersom det kan vara ett 

lämpligt sätt att etablera verksamhet 

genom en gemensam investering från 

franchisegivare och franchisetagare, men 

dess potential utnyttjas för närvarande inte 

fullt ut i EU, eftersom den endast utgör 

1,89 procent av BNP – till skillnad från 

5,95 procent i USA och 10,83 procent i 

Australien – och eftersom 83,5 procent av 

omsättningen från franchising koncentreras 

till enbart sju medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   11 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Franchising har potential att bli en 

affärsmodell som kan bidra till att den inre 

marknaden inom detaljhandeln fullbordas, 

men dess potential utnyttjas för närvarande 

inte fullt ut i EU, eftersom den endast utgör 

1,89 procent av BNP – till skillnad från 

5,95 procent i USA och 10,83 procent i 

Australien – och eftersom 83,5 % av 

omsättningen från franchising koncentreras 

till enbart sju medlemsstater. 

C. Franchising har potential att bli en 

affärsmodell som kan bidra till att den inre 

marknaden inom detaljhandeln fullbordas, 

men dess potential utnyttjas för närvarande 

inte fullt ut i EU, eftersom den endast utgör 

1,89 procent av BNP – till skillnad från 

5,95 procent i USA och 10,83 procent i 

Australien – och eftersom 83,5 procent av 

omsättningen från franchising koncentreras 

till enbart sju medlemsstater, och det är 

därför det är viktigt att uppmana till en 

bredare spridning av denna affärsmodell i 

hela EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   12 

Philippe Juvin 
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Förslag till resolution 

Skäl C 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Franchising har potential att bli en 

affärsmodell som kan bidra till att den inre 

marknaden inom detaljhandeln fullbordas, 

men dess potential utnyttjas för närvarande 

inte fullt ut i EU, eftersom den endast utgör 

1,89 procent av BNP – till skillnad från 

5,95 procent i USA och 10,83 procent i 

Australien – och eftersom 83,5 % av 

omsättningen från franchising koncentreras 

till enbart sju medlemsstater. 

C. Franchising har potential att bli en 

affärsmodell som kan bidra till att den inre 

marknaden inom detaljhandeln fullbordas, 

men tyvärr utnyttjas dess potential för 

närvarande inte fullt ut i EU, eftersom den 

endast utgör 1,89 procent av BNP – till 

skillnad från 5,95 procent i USA och 10,83 

procent i Australien – och eftersom 83,5 

procent av omsättningen från franchising 

koncentreras till enbart sju medlemsstater. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   13 

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

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk av 

den anledningen att de inte känner till 

andra rättssystem och inte kan skyddas mot 

otillbörliga handelsmetoder. 

D. Franchising har en betydande 

gränsöverskridande dimension och är av 

betydelse för den inre marknadens 

funktion, men befintlig lagstiftning som 

omfattar franchising som affärsmodell 

skiljer sig kraftigt åt mellan 

medlemsstaterna och franchisetagare kan 

avstå från att gå med i gränsöverskridande 

franchisenätverk av den anledningen att de 

inte känner till andra rättssystem och inte 

kan skyddas mot otillbörliga 

handelsmetoder. Detta kan i sin tur 

inverka på hela EU:s ekonomi och på 

slutkonsumenterna genom att deras val 

begränsas. 

Or. en 
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Ändringsförslag   14 

Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk av 

den anledningen att de inte känner till 

andra rättssystem och inte kan skyddas mot 

otillbörliga handelsmetoder. 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk av 

den anledningen att de inte känner till 

andra rättssystem och inte kan skyddas mot 

otillbörliga handelsmetoder. I detta 

avseende är det beklagligt att 

underutveckling av franchising negativt 

påverkar tillväxt, sysselsättning, ökat 

skatteunderlag, utveckling av små och 

medelstora företag och entreprenörskap 

samt förvärv av nya kapaciteter och 

färdigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   15 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk av 

den anledningen att de inte känner till 

andra rättssystem och inte kan skyddas 

mot otillbörliga handelsmetoder. 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

naturligtvis åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk. 

Or. fr 
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Ändringsförslag   16 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk av 

den anledningen att de inte känner till 

andra rättssystem och inte kan skyddas mot 

otillbörliga handelsmetoder. 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk av 

den anledningen att de inte känner till 

andra rättssystem och inte kan skyddas mot 

otillbörliga handelsmetoder, vilket är 

anledningen till att en diskussion om ett 

möjligt EU-regelverk bör äga rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Befintlig lagstiftning som omfattar 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 

franchisetagare kan avstå från att gå med i 

gränsöverskridande franchisenätverk av 

den anledningen att de inte känner till 

andra rättssystem och inte kan skyddas 

mot otillbörliga handelsmetoder. 

D. Genomförandet av befintliga 

bestämmelser på EU-nivå och det sätt på 

vilket nationell lagstiftning tillämpas på 

franchising som affärsmodell skiljer sig 

kraftigt åt mellan medlemsstaterna och den 

därav följande bristen på enhetliga regler 

skapar tekniska hinder som kan hindra 

både franchisegivare och franchisetagare 

från att expandera sin verksamhet över 

gränserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 
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Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Den självreglerande miljön i EU 

är svag på grund av att nationella 

franchiseorganisationer brister i 

tillämpningen av de europeiska etiska 

reglerna och dessa organisationers låga 

representativitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Franchising kombinerar 

fördelarna med att öka distributionen av 

varor och inrätta ett enhetligt nätverk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till resolution 

Skäl Db (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Db. Franchising har varit en 

framgångsrik affärsmodell som har gjort 

det möjligt att snabbt etablera sig på nya 

marknader med begränsad investering 

och ökad chans för framgång både för 

franchisetagare och franchisegivare. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   21 

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

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Man skiljer mellan ”hård” och 

”mjuk” franchising, beroende på hur 

villkoren i franchiseavtalet ser ut. Vidare 

har modeller som s.k. grupper av 

oberoende detaljhandlare olika särdrag och 

bör enbart påverkas av bestämmelser som 

gäller för franchising, i den mån de 

motsvarar definitionen av franchising. 

E. Man skiljer mellan ”hård” och 

”mjuk” franchising, beroende på hur 

villkoren i franchiseavtalet ser ut. Vidare 

har alternativa affärsmodeller som s.k. 

grupper av oberoende detaljhandlare olika 

särdrag och bör enbart påverkas av 

bestämmelser som gäller för franchising, i 

den mån de motsvarar definitionen av 

franchising. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   22 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Informationen är bristfällig vad 

gäller franchising inom detaljhandeln, 

eftersom relevant information inte skrivs 

ned eller ofta enbart kan hittas i de 

följeskrivelser som medföljer ett 

franchiseavtal, som är konfidentiella och 

därför inte offentliga, och på EU-nivå 

finns det ingen mekanism för att samla in 

information om eventuellt orättvisa 

avtalsvillkor eller orättvisa 

genomföranden av avtal. 

utgår 

Or. fr 
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Ändringsförslag   23 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Informationen är bristfällig vad 

gäller franchising inom detaljhandeln, 

eftersom relevant information inte skrivs 

ned eller ofta enbart kan hittas i de 

följeskrivelser som medföljer ett 

franchiseavtal, som är konfidentiella och 

därför inte offentliga, och på EU-nivå finns 

det ingen mekanism för att samla in 

information om eventuellt orättvisa 

avtalsvillkor eller orättvisa genomföranden 

av avtal. 

F. Informationen är bristfällig vad 

gäller franchising inom detaljhandeln, 

eftersom relevant information inte skrivs 

ned eller ofta enbart kan hittas i de 

följeskrivelser som medföljer ett 

franchiseavtal, som är konfidentiella och 

därför inte offentliga, och på EU-nivå finns 

det ingen mekanism för att samla in 

information om eventuellt orättvisa 

avtalsvillkor eller orättvisa genomföranden 

av avtal, vilket är anledningen till att det 

behövs en plattform som innehåller denna 

viktiga information för att ge 

franchisegivare och franchisetagare ökad 

medvetenhet om deras skyldigheter och 

rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   24 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Informationen är bristfällig vad 

gäller franchising inom detaljhandeln, 

eftersom relevant information inte skrivs 

ned eller ofta enbart kan hittas i de 

följeskrivelser som medföljer ett 

franchiseavtal, som är konfidentiella och 

därför inte offentliga, och på EU-nivå finns 

det ingen mekanism för att samla in 

information om eventuellt orättvisa 

F. Informationen är bristfällig vad 

gäller franchising inom alla sektorer, 

eftersom relevant information inte skrivs 

ned eller ofta enbart kan hittas i de 

följeskrivelser som medföljer ett 

franchiseavtal, som är konfidentiella och 

därför inte offentliga, och på EU-nivå finns 

det ingen mekanism för att samla in 

information om eventuellt orättvisa 
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avtalsvillkor eller orättvisa genomföranden 

av avtal. 

avtalsvillkor eller orättvisa genomföranden 

av avtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   25 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt de spänningar 

som uppstått mellan franchisegivare och 

franchisetagare när det gäller e-handel och 

utbyte av konsumentuppgifter, eftersom 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter. 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt de spänningar 

som uppstått mellan franchisegivare och 

franchisetagare när det gäller e-handel och 

utbyte av konsumentuppgifter, eftersom 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter. E-handeln växer 

och används allt mer av konsumenterna 

och den bör därför bättre inkluderas i 

franchiseavtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   26 

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

Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt de spänningar 

som uppstått mellan franchisegivare och 

franchisetagare när det gäller e-handel och 

utbyte av konsumentuppgifter, eftersom 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt de spänningar 

som uppstått mellan franchisegivare och 

franchisetagare när det gäller e-handel och 

utbyte av konsumentuppgifter, eftersom 
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franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter. 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter, och 

digitaliseringen av ekonomin ignoreras 

till stor del i förordning nr 330/2010 och 

dess kompletterande direktiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt de spänningar 

som uppstått mellan franchisegivare och 

franchisetagare när det gäller e-handel 

och utbyte av konsumentuppgifter, 

eftersom franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter. 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt utvidgningen av 

franchising till e-handelsområdet och den 

ökade betydelsen av konsumentuppgifter 

för att lyckas med franchising som 

affärsmodell, särskilt eftersom 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden, vilket lämnar utrymme för 

onödig osäkerhet och konflikter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   28 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt de spänningar 

som uppstått mellan franchisegivare och 

G. Särskild uppmärksamhet bör ägnas 

åt de spänningar som uppstått mellan 

franchisegivare och franchisetagare när det 

gäller e-handel och utbyte av 
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franchisetagare när det gäller e-handel och 

utbyte av konsumentuppgifter, eftersom 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter. 

konsumentuppgifter, eftersom 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   29 

Edward Czesak 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt de spänningar 

som uppstått mellan franchisegivare och 

franchisetagare när det gäller e-handel och 

utbyte av konsumentuppgifter, eftersom 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför medverkar till onödig 

osäkerhet och konflikter. 

G. I samband med förverkligandet av 

den digitala inre marknaden bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt omfattningen av 

de spänningar som uppstår mellan 

franchisegivare och franchisetagare när det 

gäller e-handel och utbyte av 

konsumentuppgifter, eftersom 

franchiseavtal för närvarande inte 

innehåller några bestämmelser på dessa 

områden och därför i slutändan kan 

medverka till onödig osäkerhet och 

konflikter. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Franchisegivaren måste bevisa 

allvarliga avtalsbrott eller etiska brott av 

franchisetagaren för att ensidigt besluta 

att inte förnya avtalet eller att tilldela 
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avtalet till en annan person eller ett annat 

företag i samma område, i synnerhet om 

franchisetagaren framgångsrikt har drivit 

franchiseföretaget under hela avtalstiden 

och betydande investeringar för att främja 

varumärket och dess goodwill har ägt 

rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   31 

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

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Kommissionen har definierat 

otillbörliga handelsmetoder som ”metoder 

som starkt avviker från god affärssed, 

strider mot god tro och heder och ensidigt 

påtvingas en affärspart av en annan 

part”1a. 

 _________________ 

 1a ”Bekämpning av otillbörliga 

affärsmetoder mellan företag i 

livsmedelskedjan”, COM(2014)0472. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   32 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Gb (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gb. I affärsförbindelser kan den s.k. 

skrämselfaktorn infinna sig, där den 



 

PE599.674v01-00 20/68 AM\1116865SV.docx 

SV 

svagare parten inte kan utöva sina 

rättigheter på ett effektivt sätt och drar sig 

för att inge klagomål om den starkare 

partens otillbörliga handelsmetoder av 

rädsla för att affärsförbindelserna med 

denna ska äventyras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   33 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden inom 

detaljhandeln, förutsatt att effektivt skydd 

mot otillbörliga handelsmetoder ges till 

både franchisegivare och franchisetagare i 

hela EU. 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden inom 

detaljhandeln, förutsatt att effektivt skydd 

mot otillbörliga handelsmetoder ges till 

både franchisegivare och franchisetagare i 

hela EU. Detta är inte fallet för 

närvarande eftersom olika åtgärder finns 

i medlemsstaterna, vilket leder till en hög 

grad avvikelser och diversifiering mellan 

medlemsstaterna när det gäller det 

rättsliga skyddets nivå, art och form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   34 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden inom 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden inom 
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detaljhandeln, förutsatt att effektivt skydd 

mot otillbörliga handelsmetoder ges till 

både franchisegivare och franchisetagare i 

hela EU. 

detaljhandeln, med tanke på dess 

nuvarande underutnyttjande i EU i 

jämförelse med andra utvecklade 

ekonomier. Parlamentet anser att effektivt 

skydd mot otillbörliga handelsmetoder till 

både franchisegivare och franchisetagare i 

hela EU kommer att främja ytterligare 

tillväxt inom franchising. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   35 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden inom 

detaljhandeln, förutsatt att effektivt skydd 

mot otillbörliga handelsmetoder ges till 

både franchisegivare och franchisetagare 

i hela EU. 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden inom 

detaljhandeln. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   36 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden 
inom detaljhandeln, förutsatt att effektivt 

skydd mot otillbörliga handelsmetoder ges 

till både franchisegivare och 

franchisetagare i hela EU. 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll inom 

detaljhandeln, förutsatt att effektivt skydd 

mot otillbörliga handelsmetoder ges till 

både franchisegivare och franchisetagare. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden inom 

detaljhandeln, förutsatt att effektivt skydd 

mot otillbörliga handelsmetoder ges till 

både franchisegivare och franchisetagare 

i hela EU. 

1. Europaparlamentet anser att 

franchising kan spela en viktig roll i 

fullbordandet av den inre marknaden, 

förutsatt att enhetliga standarder införs 

för att klargöra rättigheter och 

skyldigheter för varje part i ett 

franchiseavtal och undanröja tekniska 

hinder för gränsöverskridande handel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   38 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet påminner om 

att både franchisegivare och 

franchisetagare är två entreprenörer som 

frivilligt deltar i en affärsverksamhet, som 

uppfattas som en systematisk verksamhet 

som bedrivs självständigt i syfte att en 

entreprenör ska göra en vinst i sitt eget 

namn och under eget ansvar. Parlamentet 

påminner vidare om att den 

grundläggande idén med franchising är 

ett enhetligt system för samarbete. 

Parlamentet framhåller att kunder inom 

franchisesystemet litar på enhetligheten 

hos systemet och hos de produkter och 

tjänster som tillhandahålls och säljs av 
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medlemmarna i systemet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   39 

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

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet anser att i 

ljuset av det starka gränsinslaget i 

franchising är en gemensam strategi för 

att korrigera otillbörliga handelsmetoder 

lämplig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet påminner om 

att franchising är ett avtalsförhållande 

mellan två juridiskt oberoende företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet understryker 

att parterna i ett franchiseavtal är sårbara 

gentemot varandra, då franchisegivaren 

står inför risken att förlora sekretessen i 

sitt koncept och franchisetagaren att ge 

upp en del av sin självständighet när det 

gäller affärsbeslut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   42 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 
franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisekonceptet har utvecklats av 

franchisegivaren och att franchisetagaren 

är direkt förmånstagare av det. 

Parlamentet betonar även att 

möjligheterna till kommersiell framgång 

för varumärket grundar sig på ett 

detaljerat avtalsförhållande och ett 

mycket viktigt förtroende mellan parterna. 

Parlamentet anser att franchisetagaren är 

starkt beroende av franchisegivarens 

expertis och att franchisegivaren i sin tur 

är starkt beroende såväl av 

franchisetagarens kommersiella 

effektivitet som av dennes ekonomiska 

stabilitet och att den förstnämnde inte har 

något intresse av att främja instabila 

utsikter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   43 

Richard Sulík 
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Förslag till resolution 

Punkt 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 
franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren ingår ett 

avtalsförhållande med franchisegivaren på 

frivillig basis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   44 

Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, särskilt när denne 

företräder ett litet eller medelstort företag, 
eftersom franchisekonceptet normalt sett 

har utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   45 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

2. Europaparlamentet noterar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och kan vara mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   46 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och följaktligen mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är starkt beroende av 

franchisegivarens expertis. 

2. Europaparlamentet betonar att 

franchisetagaren ofta utgör den svagare 

avtalsslutande parten, eftersom 

franchisekonceptet normalt sett har 

utvecklats av franchisegivaren och 

franchisetagaren tenderar att vara 

finansiellt svagare och mindre 

välinformerad än franchisegivaren och 

således är beroende av franchisegivarens 

expertis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   48 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet betonar att 

franchisesystem är starkt beroende av ett 

fungerande samarbete mellan 

franchisegivare och franchisetagare. 

Parlamentet framhåller att även en enda 

franchisetagare i många fall kan skada 

hela franchisesystemet på ett irreparabelt 

sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   49 

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

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att 3. Europaparlamentet konstaterar att 
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franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av bristande 

resurser, ofta saknar sådana representativa 

organisationer och är underrepresenterade. 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av bristande 

resurser, ofta saknar sådana representativa 

organisationer som försvarar deras 

kollektiva intressen, och fortsätter att 

arbeta främst på individuell basis och 

därför är underrepresenterade. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   50 

Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av bristande 

resurser, ofta saknar sådana representativa 

organisationer och är underrepresenterade. 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av bristande 

resurser, ofta saknar sådana representativa 

organisationer och är underrepresenterade, 

sårbara och löper större risk när det 

gäller respekten för rättvisa 

handelsvillkor. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   51 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 
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få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av bristande 

resurser, ofta saknar sådana representativa 

organisationer och är underrepresenterade. 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av bristande 

resurser, ofta saknar sådana representativa 

organisationer och är underrepresenterade 

och inte har tillräckligt skydd på nationell 

och europeisk nivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   52 

Jiří Pospíšil 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av 

bristande resurser, ofta saknar sådana 

representativa organisationer och är 

underrepresenterade. 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare ofta är 

underrepresenterade. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   53 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av 

bristande resurser, ofta saknar sådana 

representativa organisationer och är 

underrepresenterade. 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare och franchisetagare har 

organiserat sig själva på både nationell och 

europeisk nivå för att få sina intressen 

företrädda, och att deras medlemskap i 

dessa organisationer ska vara valfritt även 

i fortsättningen. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   54 

Kaja Kallas 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av 

bristande resurser, ofta saknar sådana 

representativa organisationer och är 

underrepresenterade. 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare ofta saknar sådana 

representativa organisationer och är 

underrepresenterade. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   55 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

franchisegivare har organiserat sig själva 

på både nationell och europeisk nivå för att 

få sina intressen företrädda, men att 

franchisetagare, ofta på grund av bristande 

resurser, ofta saknar sådana representativa 

organisationer och är underrepresenterade. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   56 

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

Grapini, Liisa Jaakonsaari 
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Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

främja inrättandet av organisationer som 

företräder franchisetagare och att se till att 

deras röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

främja inrättandet av organisationer som 

företräder franchisetagare och att se till att 

deras röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka dem 

i syfte att säkerställa ett mer jämlikt 

företräde av parterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   57 

Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

främja inrättandet av organisationer som 

företräder franchisetagare och att se till att 

deras röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

främja och stödja inrättandet av 

organisationer som företräder 

franchisetagare och att se till att deras 

röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 
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främja inrättandet av organisationer som 

företräder franchisetagare och att se till att 

deras röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

främja och stärka inrättandet av 

organisationer som företräder 

franchisetagare och att se till att deras 

röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

främja inrättandet av organisationer som 

företräder franchisetagare och att se till att 

deras röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

uppmuntra till dialog mellan 

franchisegivare, franchisetagare och 

beslutsfattare när politik eller lagstiftning 

utarbetas som kan påverka dem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   60 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

främja inrättandet av organisationer som 

företräder franchisetagare och att se till att 

deras röster blir hörda när politik eller 

lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

uppmuntra inrättandet av organisationer 

som företräder franchisetagare och att se 

till att deras röster blir hörda när politik 

eller lagstiftning utarbetas som kan påverka 

dem. 

Or. en 
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Ändringsförslag   61 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad 

gäller franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls 

konfidentiell. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   62 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls konfidentiell. 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls konfidentiell 

och erbjuder franchisetagare möjlighet 

till rättsligt stöd om en allvarlig konflikt 

uppstår mellan parterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag   63 

Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls konfidentiell. 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls konfidentiell 

och säkerställer att de behöriga 

myndigheterna vidtar åtgärder för att lösa 

dessa problem. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls konfidentiell. 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar medlemsstaterna att i 

samarbete med kommissionen utse 

kontaktpunkter för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls konfidentiell. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   65 

Kaja Kallas 
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Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls 

konfidentiell. 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom EU och uppmanar 

kommissionen att förbättra insamlingen 

av information t.ex. genom att öppna 

konfidentiella kontaktpunkter för att få 

information om problem som 

franchisegivare och franchisetagare ställs 

inför eller genom att inleda offentliga 

samråd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   66 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad 

gäller franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls 

konfidentiell. 

5. Europaparlamentet betonar att det 

finns ett antal nationella och 

internationella franchiseorganisationer 

som har nödvändig informationen vad 

gäller franchising inom detaljhandeln men 

att denna information dock inte har 

samlats in i en samordnad form på en 

EU-omfattande nivå, och att det hittills 

inte har funnits något behov av att göra 

så. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisetagare ställs inför, 

samtidigt som man garanterar att den 

mottagna informationen hålls konfidentiell. 

5. Europaparlamentet betonar att 

informationen fortfarande brister vad gäller 

franchising inom detaljhandeln och 

uppmanar kommissionen att öppna en 

kontaktpunkt för att få information om 

problem som franchisegivare och 

franchisetagare ställs inför, samtidigt som 

man garanterar att den mottagna 

informationen hålls konfidentiell. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet efterlyser 

inrättandet av nationella och europeiska 

franchiseorganisationer som erkänns som 

rättsligt godkända källor för bästa praxis 

inom franchising, för att säkerställa en 

balans av medlemskap mellan 

franchisegivare och franchisetagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   69 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt undersöka hur 

franchising fungerar inom detaljhandeln 

6. Europaparlamentet understryker att 

det förekommer orättvisa avtalsvillkor 

eller andra otillbörliga handelsmetoder på 
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och, i synnerhet, förekomsten av orättvisa 

avtalsvillkor eller andra otillbörliga 

handelsmetoder, samt att be Eurostat att 

särskilt uppmärksamma denna modell när 

man samlar in statistiska uppgifter om 

branschen. 

själva den inre marknaden. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   70 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt undersöka hur 

franchising fungerar inom detaljhandeln 

och, i synnerhet, förekomsten av orättvisa 

avtalsvillkor eller andra otillbörliga 

handelsmetoder, samt att be Eurostat att 

särskilt uppmärksamma denna modell när 

man samlar in statistiska uppgifter om 

branschen. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt undersöka hur 

franchising fungerar inom detaljhandeln 

och, i synnerhet, förekomsten av orättvisa 

avtalsvillkor eller andra otillbörliga 

handelsmetoder, samt att be Eurostat att 

särskilt uppmärksamma denna modell när 

man samlar in statistiska uppgifter om 

branschen, utan ytterligare administrativa 

eller andra bördor för entreprenörer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   71 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt undersöka hur 

franchising fungerar inom detaljhandeln 

och, i synnerhet, förekomsten av orättvisa 

avtalsvillkor eller andra otillbörliga 

handelsmetoder, samt att be Eurostat att 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka hur 

franchising fungerar inom detaljhandeln 

och, i synnerhet, förekomsten av orättvisa 

avtalsvillkor eller andra otillbörliga 

handelsmetoder, samt att be Eurostat att 
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särskilt uppmärksamma denna modell när 

man samlar in statistiska uppgifter om 

branschen. 

särskilt uppmärksamma denna modell när 

man samlar in statistiska uppgifter om 

branschen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   72 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt undersöka hur 

franchising fungerar inom detaljhandeln 

och, i synnerhet, förekomsten av orättvisa 

avtalsvillkor eller andra otillbörliga 

handelsmetoder, samt att be Eurostat att 

särskilt uppmärksamma denna modell när 

man samlar in statistiska uppgifter om 

branschen. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt undersöka hur 

franchising fungerar inom detaljhandeln, 

inklusive förekomsten av orättvisa 

avtalsvillkor eller andra otillbörliga 

handelsmetoder, samt att be Eurostat att 

uppmärksamma denna modell när man 

samlar in statistiska uppgifter om 

branschen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet oroas över att, 

med tanke på franchisetagares svagare 

status, otillbörliga handelsmetoder också 

kan bestå av franchisegivare som ensidigt 

beslutar att inte förnya ett långsiktigt 

franchiseavtal, vilket förorsakar allvarliga 

ekonomiska skador på franchisetagarens 

investeringar i franchiseegendomen, 

inredning, reklam och goodwill, vilket 

äventyrar sysselsättningen, särskilt om 
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avsikten och anledningen till att avtalet 

inte förnyas är att franchisegivaren vill 

tilldela franchiseföretaget till en annan 

person eller ett annat företag i samma 

område, trots att franchisetagaren 

konsekvent och fullt ut följt avtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   74 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har utformats ensidigt 

av franchisegivarna och har bemötts med 

grundläggande kritik från 

franchisetagarnas sida som bland annat 

påpekat att reglerna före 2016 års 

regelöversyn var strängare formulerade 

vad gäller franchisegivarens åtaganden. 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   75 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har utformats ensidigt av 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har bemötts med 
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franchisegivarna och har bemötts med 

grundläggande kritik från 

franchisetagarnas sida som bland annat 

påpekat att reglerna före 2016 års 

regelöversyn var strängare formulerade 

vad gäller franchisegivarens åtaganden. 

omfattande kritik från många 

franchisetagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har utformats ensidigt av 

franchisegivarna och har bemötts med 

grundläggande kritik från 

franchisetagarnas sida som bland annat 

påpekat att reglerna före 2016 års 

regelöversyn var strängare formulerade 

vad gäller franchisegivarens åtaganden. 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att innehållet i reglerna har bemötts 

med kritik från franchisetagarnas sida. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har utformats ensidigt av 

7. Europaparlamentet välkomnar i 

princip de europeiska etiska reglerna för 

franchising som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF) som ett 

potentiellt effektivt verktyg för att främja 
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franchisegivarna och har bemötts med 

grundläggande kritik från franchisetagarnas 

sida som bland annat påpekat att reglerna 

före 2016 års regelöversyn var strängare 

formulerade vad gäller franchisegivarens 

åtaganden. 

bästa praxis i franchisesektorn på en 

självreglerande basis. Parlamentet noterar 

vidare att reglerna främst representerar 

franchisegivarnas intressen, men noterar 

även att reglerna har bemötts med 

grundläggande kritik från franchisetagarnas 

sida som bland annat påpekat att reglerna 

var strängare formulerade vad gäller 

franchisegivarens åtaganden före 2016 års 

regelöversyn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   78 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har utformats ensidigt 

av franchisegivarna och har bemötts med 

grundläggande kritik från 

franchisetagarnas sida som bland annat 

påpekat att reglerna före 2016 års 

regelöversyn var strängare formulerade 

vad gäller franchisegivarens åtaganden. 

7. Europaparlamentet noterar de 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), vars 

medlemmar är nationella organisationer 

eller förbund som i de flesta fall är öppna 

både för franchisegivare och 

franchisetagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   79 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar de 7. Europaparlamentet noterar de 
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europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har utformats ensidigt av 

franchisegivarna och har bemötts med 

grundläggande kritik från franchisetagarnas 

sida som bland annat påpekat att reglerna 

före 2016 års regelöversyn var strängare 

formulerade vad gäller franchisegivarens 

åtaganden. 

europeiska etiska reglerna för franchising 

som tagits fram av Europeiska 

franchiseförbundet (EFF), men noterar 

även att reglerna har utformats ensidigt av 

franchisegivarna och har bemötts med 

grundläggande kritik från franchisetagarnas 

sida som bland annat påpekat att reglerna 

före 2016 års regelöversyn var strängare 

formulerade vad gäller franchisegivarens 

åtaganden, vilket är anledningen till att en 

regelöversyn behövs för att ge en 

balanserad och rättvis representation av 

bägge sidor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet beklagar dock 

att reglerna endast omfattar en liten del 

av de franchiseföretag som är verksamma 

i EU, eftersom majoriteten av 

franchiseföretagen varken tillhör 

Europeiska franchiseförbundet eller de 

nationella organisationer som har antagit 

dem, och många medlemsstater inte har 

nationella franchiseorganisationer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   81 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 
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8. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över att det saknas en oberoende 

verkställighetsmekanism i samband med 

de europeiska etiska reglerna och erinrar 

om att denna avsaknad av en oberoende 

verkställighet har lett till att vissa 

medlemsstater infört lagstiftning som 

förhindrar och tar itu med otillbörliga 

handelsmetoder inom franchising. 

8. Europaparlamentet erinrar om att i 

vissa medlemsstater har lagstiftning som 

förhindrar och tar itu med otillbörliga 

handelsmetoder inom franchising införts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   82 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över att det saknas en oberoende 

verkställighetsmekanism i samband med de 

europeiska etiska reglerna och erinrar om 

att denna avsaknad av en oberoende 

verkställighet har lett till att vissa 

medlemsstater infört lagstiftning som 

förhindrar och tar itu med otillbörliga 

handelsmetoder inom franchising. 

8. Europaparlamentet välkomnar att 

det saknas en ytterligare 

verkställighetsmekanism i samband med de 

europeiska etiska reglerna och erinrar om 

att medlemsstaterna inte behöver EU-

lagtexter för att genomföra egen 

anpassad, välavvägd och proportionerlig 
lagstiftning som på ett effektivt sätt 

förhindrar och tar itu med otillbörliga 

handelsmetoder inom franchising. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   83 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över att det saknas en oberoende 

verkställighetsmekanism i samband med de 

8. Europaparlamentet noterar att det 

finns oro över att det saknas en oberoende 

verkställighetsmekanism i samband med de 
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europeiska etiska reglerna och erinrar om 

att denna avsaknad av en oberoende 

verkställighet har lett till att vissa 

medlemsstater infört lagstiftning som 

förhindrar och tar itu med otillbörliga 

handelsmetoder inom franchising. 

europeiska etiska reglerna och noterar att 

denna avsaknad av en oberoende 

verkställighet har lett till att vissa 

medlemsstater infört lagstiftning som 

förhindrar och tar itu med otillbörliga 

handelsmetoder inom franchising. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet påminner om 

att kommissionen vid upprepade tillfällen 

har uppmanats att upprätta ett EU-

regelverk som förbjuder otillbörliga 

handelsmetoder i livsmedelskedjan. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utan dröjsmål lägga fram ett sådant 

förslag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   85 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet påminner om 

att de etiska reglerna är en uppsättning 

regler som franchisegivarna har godkänt 

utöver de rättsliga krav som gäller. De 

etiska reglerna bör alltid förbli ett 

mervärde för alla som är villiga att följa 

dessa regler. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet beklagar 

bristen på enhetlighet i strategin när det 

gäller specifika lagar för franchising 

mellan EU:s medlemsstater, vilket 

avsevärt kan hindra gränsöverskridande 

franchising. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   87 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet konstaterar att 

franchiseavtal bör respektera principerna 

om balanserat partnerskap till fullo, och 

enligt dessa principer måste 

franchisegivaren och franchisetagaren 

uppträda rimligt och rättvist gentemot 

varandra och lösa klagomål, 

missförhållanden och tvister genom ärlig, 

resonlig och direkt kommunikation. 

9. Europaparlamentet konstaterar att 

franchiseavtal bör respektera principerna 

om avtalsmässigt partnerskap till fullo, och 

enligt dessa principer måste 

franchisegivaren och franchisetagaren 

uppträda inom lagens gränser och lösa 

klagomål, missförhållanden och tvister 

främst genom ärlig, resonlig och direkt 

kommunikation samt i enlighet med sina 

skriftliga avtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   88 

Philippe Juvin 
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Förslag till resolution 

Punkt 9 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet konstaterar att 

franchiseavtal bör respektera principerna 

om balanserat partnerskap till fullo, och 

enligt dessa principer måste 

franchisegivaren och franchisetagaren 

uppträda rimligt och rättvist gentemot 

varandra och lösa klagomål, 

missförhållanden och tvister genom ärlig, 

resonlig och direkt kommunikation. 

9. Europaparlamentet konstaterar att 

franchiseavtal bör respektera principerna 

om balanserat partnerskap till fullo, och 

enligt dessa principer måste 

franchisegivaren och franchisetagaren 

uppträda rimligt och rättvist gentemot 

varandra och lösa klagomål, 

missförhållanden och tvister genom ärlig, 

öppen, resonlig och direkt kommunikation. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   89 

Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet konstaterar att 

franchiseavtal bör respektera principerna 

om balanserat partnerskap till fullo, och 

enligt dessa principer måste 

franchisegivaren och franchisetagaren 

uppträda rimligt och rättvist gentemot 

varandra och lösa klagomål, 

missförhållanden och tvister genom ärlig, 

resonlig och direkt kommunikation. 

9. Europaparlamentet konstaterar att 

franchiseavtal måste respektera principerna 

om balanserat partnerskap till fullo, och 

enligt dessa principer måste 

franchisegivaren och franchisetagaren 

uppträda rimligt och rättvist gentemot 

varandra och lösa klagomål, 

missförhållanden och tvister genom ärlig, 

resonlig och direkt kommunikation. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   90 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 
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10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta 

en icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   91 

Andreas Schwab 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidarebefordra 

klagomål och annan relevant information 

som de mottar genom en kontaktpunkt eller 

på något annat sätt till kommissionen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utifrån denna information utarbeta en icke 

uttömmande, informativ förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder och, om så 

även är nödvändigt, inrätta en 

expertplattform för att erhålla ytterligare 
information om franchisemetoder i 

detaljhandeln, särskilt om typerna av 

otillbörliga affärsmetoder. 

Or. de 

Ändringsförslag   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

10. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att lägga fram de 

klagomål eller annan relevant 
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eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

information som de mottar genom aktuella 

kontaktpunkter eller på något annat sätt till 

kommissionen för ytterligare utredning, 

vilket kan bidra till att utarbeta en icke 

uttömmande informativ förteckning för 

arbetsändamål över otillbörliga 

handelsmetoder samt att uppdatera 

riktlinjerna för bästa praxis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   93 

Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information samt att överväga att vidta 

ytterligare åtgärder för att bättre 

korrigera sådana 

marknadsmisslyckanden när det gäller 

förbindelserna mellan franchisegivare 

och franchisetagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   94 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 
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som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information som bör offentliggöras och 

göras tillgänglig för franchisegivare och 

franchisetagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta 

förslag till ytterligare åtgärder för att 

förbättra franchisesektorns funktionssätt 

och förhindra uppkomsten av illojala 

handelsmetoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   96 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta 

en icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka situationen 

avseende franchising inom EU och att 

utarbeta en icke uttömmande förteckning 

över otillbörliga handelsmetoder utifrån 

information från franchisetagare, 

franchisegivare och andra intressenter. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   97 

Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information samt de åtgärder som behöver 

vidtas. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   98 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta en 

icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   99 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

eller på något annat sätt och att utarbeta 

en icke uttömmande förteckning över 

otillbörliga handelsmetoder utifrån denna 

information. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de klagomål 

som den mottar genom en kontaktpunkt 

och att rapportera om hur aktuell 

självreglering och tillämplig lagstiftning 

genomförs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   100 

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

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet pekar i 

synnerhet på behovet av korrekt och 

utförlig information före ett avtals 

ingående, inbegripet information om 

franchisekonceptets resultat, både rent 

allmänt och riktat i fråga om 

franchisetagarens tänkta lokalisering, som 

ska vara tillgänglig i skriftlig form minst 

15 arbetsdagar innan avtalet undertecknas, 

och införandet av en ångerfrist på fem 

dagar efter avtalets verkställande. 

11. Europaparlamentet pekar i 

synnerhet på behovet av särskilda 

principer för att säkerställa balanserade 

avtalsmässiga rättigheter och skyldigheter 

för parterna, såsom tydlig, korrekt och 

utförlig information före ett avtals 

ingående, inbegripet information om 

franchisekonceptets resultat, både rent 

allmänt och riktat i fråga om 

franchisetagarens tänkta lokalisering, och 

tydliga avgränsningar för 

sekretesskraven, som ska vara tillgänglig i 

skriftlig form minst 15 arbetsdagar innan 

avtalet undertecknas, och införandet av en 

ångerfrist på fem dagar efter avtalets 

verkställande. Parlamentet efterlyser 

skyldigheten för franchisegivaren att 

säkerställa en avtalstid som ger 

franchisetagaren möjlighet att täcka sin 

investering, fortsatt kommersiell och 

teknisk assistans från franchisegivaren 

till franchisetagaren under hela 

avtalstiden, och rättvisa ersättningar när 
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avtalet avslutas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   101 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet pekar i 

synnerhet på behovet av korrekt och 

utförlig information före ett avtals 

ingående, inbegripet information om 

franchisekonceptets resultat, både rent 

allmänt och riktat i fråga om 

franchisetagarens tänkta lokalisering, 
som ska vara tillgänglig i skriftlig form 

minst 15 arbetsdagar innan avtalet 

undertecknas, och införandet av en 

ångerfrist på fem dagar efter avtalets 

verkställande. 

11. Europaparlamentet pekar på 

behovet av korrekt och utförlig information 

före ett avtals ingående, som ska vara 

tillgänglig i skriftlig form innan avtalet 

undertecknas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   102 

Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet pekar i 

synnerhet på behovet av korrekt och 

utförlig information före ett avtals 

ingående, inbegripet information om 

franchisekonceptets resultat, både rent 

allmänt och riktat i fråga om 

franchisetagarens tänkta lokalisering, som 

ska vara tillgänglig i skriftlig form minst 

15 arbetsdagar innan avtalet undertecknas, 

11. Europaparlamentet beklagar att 

franchisemarknaden saknar öppenhet. 
Parlamentet pekar i synnerhet på behovet 

av korrekt och utförlig information före ett 

avtals ingående, inbegripet information om 

franchisekonceptets resultat, både rent 

allmänt och riktat i fråga om 

franchisetagarens tänkta lokalisering, som 

ska vara tillgänglig i skriftlig form minst 
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och införandet av en ångerfrist på fem 

dagar efter avtalets verkställande. 

15 arbetsdagar innan avtalet undertecknas, 

och införandet av en ångerfrist på fem 

dagar efter avtalets verkställande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet pekar i 

synnerhet på behovet av korrekt och 

utförlig information före ett avtals 

ingående, inbegripet information om 

franchisekonceptets resultat, både rent 

allmänt och riktat i fråga om 

franchisetagarens tänkta lokalisering, som 

ska vara tillgänglig i skriftlig form minst 

15 arbetsdagar innan avtalet undertecknas, 

och införandet av en ångerfrist på fem 

dagar efter avtalets verkställande. 

11. Europaparlamentet pekar i 

synnerhet på behovet av korrekt och 

utförlig information före ett avtals 

ingående, inbegripet information om 

franchisekonceptets resultat, både rent 

allmänt och riktat i fråga om 

franchisetagarens tänkta lokalisering, som 

ska vara tillgänglig i skriftlig form och i 

tillräcklig god tid innan avtalet 

undertecknas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   104 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

franchisegivaren måste ge franchisetagarna 

specialiserad grundläggande utbildning och 

lämplig vägledning under avtalets löptid. 

12. Europaparlamentet understryker att 

franchisegivaren måste ge franchisetagarna 

specialiserad grundläggande utbildning och 

lämplig vägledning under avtalets löptid i 

den omfattning som behövs. 

Or. en 
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Ändringsförslag   105 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

franchisegivaren måste ge franchisetagarna 

specialiserad grundläggande utbildning och 

lämplig vägledning under avtalets löptid. 

12. Europaparlamentet understryker att 

franchisegivaren måste ge franchisetagarna 

specialiserad grundläggande utbildning och 

lämplig vägledning och information under 

avtalets löptid. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   106 

Jiří Pospíšil 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

franchisegivaren måste ge franchisetagarna 

specialiserad grundläggande utbildning och 

lämplig vägledning under avtalets löptid. 

12. Europaparlamentet understryker att 

franchisegivaren måste vid behov ge 

franchisetagarna specialiserad 

grundläggande utbildning och lämplig 

vägledning under avtalets löptid. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   107 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

franchisegivaren måste ge franchisetagarna 

specialiserad grundläggande utbildning och 

12. Europaparlamentet medger att 

franchisegivaren vanligtvis måste ge 

franchisetagarna specialiserad 
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lämplig vägledning under avtalets löptid. grundläggande utbildning och lämplig 

vägledning under avtalets löptid. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   108 

Edward Czesak 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet erinrar om 

franchisetagarnas skyldighet att anstränga 

sig för att få franchiseföretaget att växa och 

att upprätthålla franchisenätverkets 

gemensamma identitet och rykte, och att i 

detta avseende samarbeta lojalt med alla 

partner i nätverket och att respektera de 

immateriella och industriella äganderätter 

som ingår i franchisekonceptet. 

13. Europaparlamentet erinrar om 

franchisetagarnas skyldighet att anstränga 

sig för att få franchiseföretaget att växa och 

att upprätthålla franchisenätverkets 

gemensamma identitet och rykte, och att i 

detta avseende samarbeta lojalt med alla 

partner i nätverket och att respektera de 

immateriella, industriella äganderätter samt 

rätten till konkurrensskydd som ingår i 

franchisekonceptet. 

Or. pl 

Ändringsförslag   109 

Jean-Marie Cavada 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i konflikter mellan 

franchisetagare och franchisegivare 

klargöra ansvaret när det gäller brott mot 

industriella och immateriella rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   110 

Jean-Marie Cavada 
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Förslag till resolution 

Punkt 13b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga ett förslag till 

EU-direktiv för att ta itu med otillbörliga 

handelsmetoder i franchisesektorn med 

gränsöverskridande följder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   111 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet tillägger dock 

att franchisegivare ibland kräver att 

franchisetagare köper produkter och 

tjänster som inte har någon koppling till 

franchisekonceptet. Parlamentet anser att 

ett sådant krav inte bör ses som en del av 

en franchisetagares skyldighet i fråga om 

att upprätthålla franchisenätverket och 

dess gemensamma identitet och rykte utan 

att det mycket väl kan utgöra en otillbörlig 

handelsmetod. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   112 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 
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14. Europaparlamentet tillägger dock 

att franchisegivare ibland kräver att 

franchisetagare köper produkter och 

tjänster som inte har någon koppling till 

franchisekonceptet. Parlamentet anser att 

ett sådant krav inte bör ses som en del av 

en franchisetagares skyldighet i fråga om 

att upprätthålla franchisenätverket och 

dess gemensamma identitet och rykte utan 

att det mycket väl kan utgöra en otillbörlig 

handelsmetod. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   113 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet tillägger dock 

att franchisegivare ibland kräver att 

franchisetagare köper produkter och 

tjänster som inte har någon koppling till 

franchisekonceptet. Parlamentet anser att 

ett sådant krav inte bör ses som en del av 

en franchisetagares skyldighet i fråga om 

att upprätthålla franchisenätverket och 

dess gemensamma identitet och rykte utan 

att det mycket väl kan utgöra en otillbörlig 

handelsmetod. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   114 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 
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14. Europaparlamentet tillägger dock 

att franchisegivare ibland kräver att 

franchisetagare köper produkter och 

tjänster som inte har någon koppling till 

franchisekonceptet. Parlamentet anser att 

ett sådant krav inte bör ses som en del av 

en franchisetagares skyldighet i fråga om 

att upprätthålla franchisenätverket och dess 

gemensamma identitet och rykte utan att 

det mycket väl kan utgöra en otillbörlig 

handelsmetod. 

14. Europaparlamentet konstaterar att 

vissa franchisegivare ibland skulle kräva 

att franchisetagare köper produkter och 

tjänster som inte har någon koppling till 

franchisekonceptet. Parlamentet anser att 

ett sådant krav inte bör ses som en del av 

en franchisetagares skyldighet i fråga om 

att upprätthålla franchisenätverket och dess 

gemensamma identitet och rykte utan att 

det skulle kunna utgöra en otillbörlig 

handelsmetod. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   115 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet betonar att 

konkurrensförbudsklausuler bör vara 

tydligt formulerade, rimliga och 

proportionella och de bör inte ha en 

längre varaktighet än vad som är strängt 

nödvändigt, med tanke på, i synnerhet, 

franchisetagares eventuella behov att 

ändra sitt franchisekoncept ifall deras 

närområde, och därmed efterfrågan på 

varor eller tjänster, förändras. 

15. Europaparlamentet betonar att 

konkurrensförbudsklausuler bör vara 

tydligt formulerade, rimliga och 

proportionella. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   116 

Mylène Troszczynski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet betonar att 15. Europaparlamentet betonar att 
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konkurrensförbudsklausuler bör vara 

tydligt formulerade, rimliga och 

proportionella och de bör inte ha en längre 

varaktighet än vad som är strängt 

nödvändigt, med tanke på, i synnerhet, 

franchisetagares eventuella behov att 

ändra sitt franchisekoncept ifall deras 

närområde, och därmed efterfrågan på 

varor eller tjänster, förändras. 

konkurrensförbudsklausuler i allmänhet är 

tydligt formulerade, rimliga och 

proportionella och inte har en varaktighet 

som är längre än vad som är strängt 

nödvändigt. 

Or. fr 

Ändringsförslag   117 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet betonar att 

konkurrensförbudsklausuler bör vara 

tydligt formulerade, rimliga och 

proportionella och de bör inte ha en längre 

varaktighet än vad som är strängt 

nödvändigt, med tanke på, i synnerhet, 

franchisetagares eventuella behov att 

ändra sitt franchisekoncept ifall deras 

närområde, och därmed efterfrågan på 

varor eller tjänster, förändras. 

15. Europaparlamentet betonar att 

konkurrensförbudsklausuler bör vara 

tydligt formulerade och de bör inte ha en 

längre varaktighet än vad som är strängt 

nödvändigt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet noterar med 

oro att parallellimport av 

franchiseprodukter allvarligt undergräver 

och äventyrar avtal med territoriella 

exklusivitetsklausuler samt förstör och 
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strider mot franchisemodellen på 

bekostnad av franchisetagarna, samt 

håller franchisegivarna ansvariga om de 

kan kontrollera och förhindra sådan 

import till territoriet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   119 

Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar med 

oro de tvister som uppkommit i samband 

med näthandeln, eftersom den är viktig 

för den digitala marknaden, och 

traditionella franchiseavtal tar inte 

hänsyn till de konsekvenser som 

näthandeln kan ha för 

exklusivitetsklausuler, vilket gör att 

konsumenter kan köpa sina produkter 

från franchisegivaren och hämta varorna 

i franchisetagarens butik även inom det 

område för vilket franchisetagaren har 

ensamrätt. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   120 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar med 

oro de tvister som uppkommit i samband 

med näthandeln, eftersom den är viktig 

för den digitala marknaden, och 

utgår 
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traditionella franchiseavtal tar inte 

hänsyn till de konsekvenser som 

näthandeln kan ha för 

exklusivitetsklausuler, vilket gör att 

konsumenter kan köpa sina produkter 

från franchisegivaren och hämta varorna 

i franchisetagarens butik även inom det 

område för vilket franchisetagaren har 

ensamrätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   121 

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

Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar med oro 

de tvister som uppkommit i samband med 

näthandeln, eftersom den är viktig för den 

digitala marknaden, och traditionella 

franchiseavtal tar inte hänsyn till de 

konsekvenser som näthandeln kan ha för 

exklusivitetsklausuler, vilket gör att 

konsumenter kan köpa sina produkter från 

franchisegivaren och hämta varorna i 

franchisetagarens butik även inom det 

område för vilket franchisetagaren har 

ensamrätt. 

16. Europaparlamentet noterar med oro 

de tvister som uppkommit i samband med 

näthandeln, eftersom den är viktig för den 

digitala marknaden, och befogenheterna 

mellan franchisegivaren och 

franchisetagaren ofta är väldigt 

obalanserade, och traditionella 

franchiseavtal tar inte hänsyn till de 

konsekvenser som näthandeln kan ha för 

exklusivitetsklausuler, vilket gör att 

konsumenter kan köpa sina produkter från 

franchisegivaren och hämta varorna i 

franchisetagarens butik även inom det 

område för vilket franchisetagaren har 

ensamrätt. Parlamentet påminner om att 

insatser bör göras för att förhindra 

internetsäljare från att utveckla orättvisa 

konkurrensfördelar gentemot 

franchisetagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   122 
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Daniel Dalton 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar med oro 

de tvister som uppkommit i samband med 

näthandeln, eftersom den är viktig för den 

digitala marknaden, och traditionella 

franchiseavtal tar inte hänsyn till de 

konsekvenser som näthandeln kan ha för 

exklusivitetsklausuler, vilket gör att 

konsumenter kan köpa sina produkter från 

franchisegivaren och hämta varorna i 

franchisetagarens butik även inom det 

område för vilket franchisetagaren har 

ensamrätt. 

16. Europaparlamentet noterar de 

problem som uppkommit kring 

näthandeln, där traditionella franchiseavtal 

ofta inte tar hänsyn till de konsekvenser 

som näthandeln kan ha för 

exklusivitetsklausuler, vilket gör att 

konsumenter kan köpa sina produkter från 

franchisegivaren och hämta varorna i 

franchisetagarens butik även inom ett 

område för vilket franchisetagaren har 

ensamrätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar med oro 

de tvister som uppkommit i samband med 

näthandeln, eftersom den är viktig för den 

digitala marknaden, och traditionella 

franchiseavtal tar inte hänsyn till de 

konsekvenser som näthandeln kan ha för 

exklusivitetsklausuler, vilket gör att 

konsumenter kan köpa sina produkter 

från franchisegivaren och hämta varorna 

i franchisetagarens butik även inom det 

område för vilket franchisetagaren har 

ensamrätt. 

16. Europaparlamentet noterar med oro 

de tvister som uppkommit i samband med 

näthandeln, eftersom den är en allt 

viktigare del av franchisemodellen utan 

att omfattas av traditionella franchiseavtal, 

som inte tar hänsyn till de konsekvenser 

som näthandeln kan ha för 

bestämmelserna i dem. Parlamentet 

efterlyser därför införandet av 

bestämmelser om näthandeln i 

franchiseavtal. 

Or. en 
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Ändringsförslag   124 

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

Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet oroas över 

användningen av konsumentuppgifter 

som samlats in via franchisetagaren. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

i samband med sina fortsatta åtgärder ta 

hänsyn till de digitala komponenterna i 

affärsmodellen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   125 

Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln och senaste 

teknik och marknadsutveckling, såsom 

näthandeln. Parlamentet ber 

kommissionen att i detta avseende 

analysera de befintliga instrumenten för 

självreglering samt lagstiftningsmetoderna 

i medlemsstaterna på franchiseområdet 

inom detaljhandeln och att lägga fram 

resultaten för parlamentet, inbegripet 

rekommendationer avseende ytterligare 

åtgärder, som framför allt understryker 

behovet av en effektiv efterlevnad samt 

hur franchisemarknaden ska utvecklas 

vidare i EU. 

Or. en 
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Ändringsförslag   126 

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

Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende öppna ett offentligt samråd för 

att inhämta objektiv information om den 

verkliga situationen inom franchising, 

och att därefter analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   127 

Dennis de Jong 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln och 

överlämna dessa till parlamentet senast i 

januari 2018. Parlamentet ber 

kommissionen att i detta avseende 



 

AM\1116865SV.docx 65/68 PE599.674v01-00 

 SV 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad. 

analysera de befintliga instrumenten för 

självreglering samt lagstiftningsmetoderna 

i medlemsstaterna på franchiseområdet 

inom detaljhandeln och att lägga fram 

resultaten för parlamentet, inbegripet 

rekommendationer avseende ytterligare 

åtgärder, som framför allt understryker 

behovet av en effektiv efterlevnad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   128 

Dita Charanzová 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som 

framför allt understryker behovet av en 

effektiv efterlevnad. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta icke-

lagstiftande riktlinjer som återspeglar bästa 

praxis i fråga om franchising inom 

detaljhandeln inom medlemsstaterna och 

att fortsätta stödja liknande program, 

såsom leverantörskedjeinitiativet, som har 

samband med franchising. Parlamentet 

ber kommissionen att i detta avseende 

analysera de befintliga instrumenten för 

självreglering samt lagstiftningsmetoderna 

i medlemsstaterna på franchiseområdet 

inom detaljhandeln och att lägga fram 

resultaten för parlamentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   129 

Richard Sulík 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 
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17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som 

framför allt understryker behovet av en 

effektiv efterlevnad. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   130 

Igor Šoltes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad och i förekommande fall av 

ytterligare lagstiftningsåtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   131 
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Jiří Pospíšil 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer om 

gränsöverskridande aspekter när det 

gäller franchising, som återspeglar bästa 

praxis i fråga om franchising inom 

detaljhandeln. Parlamentet ber 

kommissionen att i detta avseende 

analysera de befintliga instrumenten för 

självreglering samt lagstiftningsmetoderna 

i medlemsstaterna på franchiseområdet 

inom detaljhandeln och att lägga fram 

resultaten för parlamentet, inbegripet 

rekommendationer avseende ytterligare 

åtgärder, som framför allt understryker 

behovet av en effektiv efterlevnad. 

Or. en 

Ändringsförslag   132 

Maria Grapini 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

efterlevnad. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta riktlinjer som 

återspeglar bästa praxis i fråga om 

franchising inom detaljhandeln. 

Parlamentet ber kommissionen att i detta 

avseende analysera de befintliga 

instrumenten för självreglering samt 

lagstiftningsmetoderna i medlemsstaterna 

på franchiseområdet inom detaljhandeln 

och att lägga fram resultaten för 

parlamentet, inbegripet rekommendationer 

avseende ytterligare åtgärder, som framför 

allt understryker behovet av en effektiv 

och harmoniserad efterlevnad i de 28 

medlemsstaterna. 
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Or. ro 

 


