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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om franchiseaftaler i detailsektoren 

(2016/2244(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2013 om En europæisk handlingsplan for 

detailhandelen til gavn for alle aktører1, og især dens punkt 29,  

– der henviser til sin beslutning af 7. juni 2016 om illoyal handelspraksis i 

fødevarekæden2,  

– der henviser til den undersøgelse fra april 2016, der blev bestilt af IMCO-Udvalget om 

franchising3,  

– der henviser til den undersøgelse fra september 2016, der blev bestilt af IMCO-

Udvalget med titlen "Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges 

for Franchising in the EU" (det juridiske perspektiv for regelsættet og udfordringerne i 

forbindelse med franchising i EU)4,  

– der henviser til briefingen "Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting 

Unfair Trading Practices" (fremtidige politiske muligheder i forbindelse med 

franchising i EU: et opgør med illoyal handelspraksis)5,  

– der henviser til workshoppen med titlen "Relations between franchisors and franchisees: 

regulatory framework and current challenges" (forholdet mellem franchisegivere og 

franchisetagere: lovgivningsmæssig ramme og nuværende udfordringer), som blev 

organiseret for IMCO-Udvalget den 12. juli 2016, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,  

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og 

Sociale Anliggender (A8 0000/2017),  

A. der henviser til, at der ikke findes nogen fælles europæisk definition af franchising, men 

at det normalt omfatter et partnerskab mellem fysiske eller juridiske personer, der er 

både juridisk og økonomisk uafhængige af hinanden, hvor den ene kontrahent 

(franchisegiveren) indrømmer den anden part (franchisetageren) ret til at anvende sin 

franchisingmodel til at sælge varer og/eller tjenesteydelser, og som deler knowhow, 

med det mål for øje, at både franchisegiver og franchisetager genererer 

forretningsindtægter. 

B. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 11. december 2013 udtrykte sin 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0580. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317 
5 PE 587.325 
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tilslutning til franchising som en forretningsmodel, der støtter nye virksomheder og små 

virksomheder, men noterede sig eksistensen af urimelige kontraktvilkår i visse tilfælde 

og opfordrede til gennemsigtige og retfærdige kontrakter; der henviser til, at 

Parlamentet derudover henledte Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed 

på navnlig de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed 

eller ændre deres virksomhedskoncept, står med, hvis de forbliver aktive i den samme 

branche, og anmodede Kommissionen om at undersøge forbuddet mod 

prisdannelsesmekanismer i forbindelse med franchisesystemer og virkningerne af 

langvarige konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager 

af flere mærker samt i den henseende at genoverveje den nuværende fritagelse fra 

konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %; 

C. der henviser til, at franchising har potentiale til at blive en forretningsmodel, der kan 

bidrage til at gennemføre det indre marked i detailsektoren, men at det i øjeblikket 

underpræsterer i EU, idet den kun tegner sig for 1,89 % af BNP sammenlignet med 

5,95 % i USA og 10,83 % i Australien, og 83,5 % af omsætningen fra franchising er 

koncentreret i kun syv medlemsstater; 

D. der henviser til, at gældende lovgivning vedrørende franchising som forretningsmodel 

varierer betydeligt medlemsstaterne imellem, og at franchisetagere muligvis afholder 

sig fra at indgå i grænseoverskridende franchisenetværk, fordi de ikke kender de andre 

retssystemer og muligvis ikke er beskyttet mod urimelig handelspraksis; 

E. der henviser til, at der er forskelle mellem "hård" og "blød" franchising, afhængigt af 

betingelserne i franchiseaftalen, og at modeller såsom "grupper af uafhængige 

detailhandlere" endvidere har særlige karakteristika og kun bør være omfattet af regler 

vedrørende franchising, såfremt de svarer til definitionen på en franchisevirksomhed; 

F. der henviser til, at der mangler oplysninger om, hvordan franchising fungerer i 

detailsektoren, da relevante oplysninger ofte ikke er nedskrevet eller tit kun findes i 

følgeskrivelserne, der ledsager en franchiseaftale, som er fortrolige og derfor ikke 

offentlige, og at der på EU-plan ikke er nogen mekanisme til indsamling af oplysninger 

om potentielt urimelige kontraktvilkår eller urimelig gennemførelse af kontrakter; 

G. der henviser til, at der inden for rammerne af virkeliggørelsen af det digitale indre 

marked bør lægges særlig vægt på de spændinger, der er opstået mellem franchisegivere 

og franchisetagere med hensyn til e-handel og udveksling af forbrugeroplysninger, idet 

franchiseaftaler ikke indeholder bestemmelser om disse emner og således fører til 

unødig usikkerhed og konflikter; 

1. mener, at franchising kan spille en vigtig rolle for fuldførelsen af det indre marked i 

detailsektoren, forudsat at der tilbydes en effektiv beskyttelse af både franchisegivere og 

franchisetagere mod illoyal handelspraksis i hele EU;  

2. understreger, at franchisetagere ofte udgør den svageste kontraktpart, idet 

franchisekonceptet normalt er blevet udviklet af franchisegiveren, og at franchisetagere 

normalt er økonomisk svagere og mindre velinformerede end franchisegiveren og derfor 

stærkt afhængige af franchisegiverens ekspertise; 

3. anfører, at franchisegivere har organiseret sig på både nationalt og europæisk plan for 
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repræsentation af deres interesser, mens franchisetagere ofte grundet manglende 

ressourcer mangler sådanne repræsentative organisationer og er underrepræsenteret; 

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme oprettelsen af 

sammenslutninger, der repræsenterer franchisetagere, og sikre, at deres stemmer bliver 

hørt, når der udarbejdes politikker og/eller lovgivning, som kan påvirke dem; 

5. understreger, at der er vedvarende mangel på oplysninger om, hvordan franchising 

fungerer i detailsektoren, og opfordrer Kommissionen til at oprette et kontaktpunkt for 

information om de problemer, som franchisetagere støder på, med garanti for 

fortroligheden af de oplysninger, der således erhverves; 

6. opfordrer Kommissionen til aktivt at undersøge, hvordan franchising fungerer i 

detailsektoren, og navnlig eksistensen af urimelige kontraktvilkår eller anden urimelig 

handelspraksis, og at anmode Eurostat om at lægge særlig vægt på denne model ved 

indsamlingen af statistiske oplysninger om sektoren. 

7. noterer sig den europæiske etiske kodeks for franchising, som er udviklet af European 

Franchise Federation, men bemærker også, at denne kodeks er blevet udarbejdet 

ensidigt af franchisegivere og har mødt grundlæggende kritik fra franchisetagere, der 

bl.a. peger på, at kodeksen forud for revisionen i 2016 var formuleret skrappere for så 

vidt angår franchisegiverens forpligtelser; 

8. udtrykker sin bekymring over manglen på en uafhængig håndhævelsesmekanisme i 

tilknytning til den europæiske etiske kodeks og minder om, at denne mangel på 

uafhængig håndhævelse i visse medlemsstater har givet anledning til indførelse af 

lovgivning om forebyggelse og bekæmpelse af illoyal handelspraksis inden for 

franchising; 

9. fastslår, at franchiseaftaler fuldt ud bør respektere principperne om ligeværdigt 

partnerskab, hvorunder franchisegiver og franchisetager skal være rimelige og 

retfærdige over for hinanden og løse klager, reklamationer og tvister via åben, rimelig 

og direkte kommunikation; 

10. opfordrer Kommissionen til at undersøge de klager, den modtager via et kontaktpunkt 

eller på anden vis, og udarbejde en ikke-udtømmende liste over illoyal handelspraksis 

på grundlag af disse oplysninger; 

11. påpeger navnlig behovet for korrekte og fyldestgørende oplysninger forud for 

aftaleindgåelsen, herunder oplysninger om franchisekonceptets resultater, både generelt 

og specifikt for franchisetagerens påtænkte placering, som skal foreligge skriftligt 

mindst 15 arbejdsdage forud for undertegnelsen af aftalen, og behovet for, at der skal 

indføres en femdages afkølingsperiode efter gennemførelsen af aftalen; 

12. understreger, at der er behov for specialiseret grunduddannelse og passende vejledning 

af franchisetagerne fra franchisegiverens side i løbet af aftaleperioden; 

13. erindrer om franchisetageres forpligtelse til efter bedste evne at bidrage til 

francisevirksomhedens vækst og til opretholdelse af francisevirksomhedens fælles 

identitet og omdømme og med henblik herpå at samarbejde loyalt med alle partnere i 
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netværket og respektere de industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er 

omfattet af franchisekonceptet; 

14. tilføjer imidlertid, at franchisegivere sommetider kræver, at franchisetagere skal købe 

produkter og tjenesteydelser, som ikke har relation til franchisekonceptet; påpeger, at et 

sådant krav ikke bør ses som en del af franchisetagerens forpligtelser vedrørende 

franchisenetværkets opretholdelse og fælles identitet og omdømme, men at det let kan 

udgør en illoyal handelspraksis; 

15. understreger, at konkurrenceklausuler bør være klart formuleret, rimelige og 

forholdsmæssige og ikke bør gælde for en længere periode, end hvad der er strengt 

nødvendigt med særlig hensyntagen til franchisetagerens potentielle behov for at ændre 

franchisekonceptet, hvis deres nabolag og dermed efterspørgslen efter produkter eller 

tjenesteydelser ændrer sig; 

16. bemærker med bekymring de tvister, der opstår om internetsalg, da sidstnævnte er af 

afgørende betydning for det digitale marked, mens traditionelle franchiseaftaler ikke 

tager hensyn til de virkninger, internetsalg kan have på eneretsklausuler, og dermed 

giver mulighed for, at kunder på et område, for hvilket franchisetageren har eneret, kan 

købe deres produkter af franchisegiveren, selv om de afhenter varerne i 

franchisetagerens forretning; 

17. anmoder Kommissionen om at udarbejde retningslinjer, der afspejler bedste praksis for 

franchiseaftaler i detailsektoren; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at 

gennemføre en analyse af de eksisterende selvregulerende instrumenter såvel som af 

lovgivningspraksis i medlemsstaterne inden for franchising i detailhandelssektoren og 

forelægge sine resultater for Parlamentet, herunder henstillinger om yderligere tiltag, 

der fokuserer på behovet for effektiv håndhævelse; 

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, 
SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA 

 
Den følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af 

udkastet til udtalelse: 

 
 
 

Enhed og/eller 

person 

 Independent Retail Europe 

 Europæiske franchise Federation 

 Vakcentrum 

 Italian Consumers organisation 

 UEAPME 

 Nederlandse Vereniging franchise 

 Commissie franchising van de Raad Nederlandse detailhandel + 

 Formulebeheer FHC 

 Bird & Bird Law firm 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Osnabrück University 

 


