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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris 

(2016/2244(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2013. aasta resolutsiooni kõigi osaliste huvides 

toimiva Euroopa jaekaubanduse tegevuskava kohta1 ning eeskätt selle punkti 29,  

– võttes arvesse oma 7. juuni 2016. aasta resolutsiooni ebaõiglaste kaubandustavade kohta 

toiduainete tarneahelas2,  

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud 2016. aasta aprilli uuringut 

frantsiisimise kohta3,  

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud 2016. aasta septembri uuringut 

pealkirjaga „Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for 

Franchising in the EU“4 (ELi frantsiisimise probleemid ja õigusraamistik õiguslikust 

vaatenurgast),  

– võttes arvesse ülevaadet pealkirjaga „Future Policy Options in Franchising in the EU: 

Confronting Unfair Trading Practices“5 (ELi tuleviku poliitilised võimalused 

frantsiisimise valdkonnas: ebaausate kaubandustavadega võitlemine),  

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni korraldatud 12. juuli 2016. aasta 

õpikoda pealkirjaga „Relations between franchisors and franchisees: regulatory 

framework and current challenges“ (Suhted frantsiisiandjate ja -võtjate vahel: 

õigusraamistik ja praegused probleemid), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,  

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 

rahanduskomisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A8-0000/2017),  

A. arvestades, et frantsiisimise jaoks ei ole ühist Euroopa määratlust, kuid üldjuhul hõlmab 

see partnerlust selliste füüsiliste või juriidiliste isikute vahel, kes on üksteisest 

õiguslikult ja rahaliselt sõltumatud, kus üks pool (frantsiisiandja) annab teisele poolele 

(frantsiisivõtjale) õiguse kasutada tema frantsiisimudelit kaupade ja/või teenuste 

müümiseks ning jagab oskusteavet, kusjuures nii frantsiisiandja kui ka -võtja eesmärk 

on luua äritegevusest saadavat tulu; 

B. arvestades, et oma 11. detsembri 2013. aasta resolutsioonis pooldas parlament 

frantsiisimist kui ettevõtlusmudelit, mis toetab uusi ettevõtteid ja väikeettevõtete 

omandit, kuid võttis teadmiseks teatavatel juhtudel kehtivad ebaõiglased 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0580. 
2 Vastuvõetud tekstid, 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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lepingutingimused ning nõudis läbipaistvaid ja õiglasi lepinguid; lisaks juhtis ta 

komisjoni ja liikmesriikide tähelepanu eeskätt probleemidele, millega puutuvad kokku 

frantsiisivõtjad, kes tahavad oma ettevõtet müüa või ärimudelit muuta, aga tegutseda 

edasi samas sektoris, ning palus, et komisjon uuriks frantsiisisüsteemidele kehtestatud 

hinnakokkuleppemehhanisme käsitleva keelu ja konkurentsivõimet käsitlevate 

pikaajaliste klauslite, ostuvõimaluste ja mitmekordse frantsiisivõtmise keelu mõju ning 

vaataks sellega seoses üle praeguse vabastuse konkurentsieeskirjade järgimisest, mis 

kehtib lepinguosalistele, kelle turuosa on väiksem kui 30 %; 

C. arvestades, et frantsiisimisel on potentsiaali ärimudelina, mis võib aidata 

jaekaubandussektoris täiendada ühtset turgu, kuid praegu ei ole see ELis saavutanud 

soovitud tulemusi ja moodustab SKPst ainult 1,89 %, kuid näiteks USAs on sama 

näitaja 5,95 % ja Austraalias 10,83 %, ning 83,5 % frantsiisimise käibest on koondunud 

vaid seitsmesse liikmesriiki; 

D. arvestades, et kehtivad õigusaktid, mis hõlmavad ärimudelina frantsiisimist, on 

liikmesriigiti väga erinevad ning frantsiisivõtjad võivad vältida piiriüleste võrgustikega 

liitumist, kuna nad ei ole teiste õigussüsteemidega tuttavad ning ei pruugi ebaausate 

kaubandustavade vastu kaitstud olla; 

E. arvestades, et leebema ja rangema frantsiisimise vahel on erinevusi, mis sõltuvad 

frantsiisilepingu tingimustest; lisaks iseloomustavad selliseid mudeleid nagu 

sõltumatute jaemüüjate rühmi erilised omadused ning frantsiisimist käsitlevad eeskirjad 

peaksid neid mõjutama ainult niivõrd, kuivõrd nad vastavad frantsiisi määratlusele; 

F. arvestades, et jaemüügisektoris frantsiisimise toimimise kohta ei ole piisavalt teavet, 

kuna asjakohast teavet kirjalikul kujul ei ole või seda on käsitletud ainult kaaskirjades, 

mis on lisatud frantsiisilepingule, mis on konfidentsiaalne ja ei ole seega avalik, ning 

ELi tasandil puudub mehhanism potentsiaalselt ebaausate lepingutingimuste või 

lepingute ebaausa rakendamise kohta teabe kogumiseks; 

G. arvestades, et digitaalse ühtse turu rakendamisega seoses tuleks erilist tähelepanu 

pöörata pingetele, mis on tekkinud frantsiisiandjate ja -võtjate vahel e-kaubanduse ning 

tarbijate andmete jagamise osas, kuna praegu ei sisalda frantsiisilepingud neid küsimusi 

käsitlevaid sätteid ning toovad seetõttu kaasa ebavajalikke konflikte ja ebakindlust; 

1. on seisukohal, et jaemüügisektoris ühtse turu lõpuleviimisel võib frantsiisimine täita 

olulist osa, eeldusel et kogu ELis pakutakse nii frantsiisiandjatele kui ka -võtjatele 

tõhusat kaitset ebaausate kaubandustavade vastu;  

2. rõhutab, et frantsiisivõtjad on tihti nõrgemad lepinguosalised, kuna frantsiisimudeli 

töötab tavaliselt välja frantsiisiandja ning frantsiisivõtjad on tavaliselt frantsiisiandjast 

rahaliselt nõrgemas olukorras ja vähem teadlikud ning sõltuvad seetõttu suurel määral 

frantsiisiandja oskusteabest; 

3. nendib, et frantsiisiandjad on oma huvide esindamiseks organiseerunud nii riikide kui 

Euroopa tasandil, kuid seevastu frantsiisivõtjatel pole tihti selliseid esinduslikke 

organisatsioone, sageli vahendite puudumise tõttu, ning nad ei ole piisavalt esindatud; 

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama frantsiisivõtjaid esindavate ühenduste 
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loomist ning tagama, et viimaseid võetakse kuulda, kui valmistatakse ette 

poliitikameetmeid või õigusakte, mis neid mõjutada võivad; 

5. toonitab, et jaemüügisektoris ei ole endiselt piisavalt teavet frantsiisimise toimimise 

kohta, ning kutsub komisjoni üles looma kontaktpunkti, mille kaudu oleks võimalik 

saada teavet frantsiisivõtjate kogetud probleemide kohta, tagades samal ajal sel viisil 

saadud teabe konfidentsiaalsuse; 

6. kutsub komisjoni üles aktiivselt uurima frantsiisimise toimimist jaemüügisektoris ja 

eeskätt ebaausate lepingutingimuste või muude ebaausate kaubandustavade olemasolu 

ning paluma Eurostatil sektori kohta statistiliste andmete kogumisel sellele mudelile 

erilist tähelepanu pöörata; 

7. võtab teadmiseks Euroopa frantsiisimise eetikakoodeksi, mille on välja töötanud 

Euroopa Frantsiiside Föderatsioon (European Franchise Federation), kuid märgib, et 

selle koodeksi on koostanud ühepoolselt frantsiisiandjad ning frantsiisivõtjad on seda 

olulisel määral kritiseerinud, tuues muu hulgas esile selle, et enne 2016. aasta 

läbivaatamist olid frantsiisiandja kohustused koodeksis rangemalt sõnastatud; 

8. tunneb Euroopa eetikakoodeksiga seotud sõltumatu jõustamismehhanismi puudumise 

pärast muret ning tuletab meelde, et mõnes liikmesriigis on sõltumatu jõustamise 

puudumine toonud kaasa selliste õigusaktide vastuvõtmise, mis ennetavad ja käsitlevad 

ebaausaid kaubandustavasid frantsiisimise valdkonnas; 

9. leiab, et frantsiisilepingud peaksid täielikult järgima tasakaalustatud partnerluse 

põhimõtteid, mille kohaselt peavad frantsiisiandja ja -võtja olema üksteise suhtes 

mõistlikud ja õiglased ning lahendama kaebused, probleemid ja vaidlused avameelse, 

mõistliku ja otsese teabevahetuse kaudu; 

10. kutsub komisjoni üles vaatama läbi kontaktpunkti kaudu või muul viisil saadud 

kaebused ning koostama selle teabe alusel mitteammendava ebaausate kaubandustavade 

nimekirja; 

11. toob eeskätt esile vajaduse õige ja põhjaliku lepingueelse teabe järele, sh 

frantsiisimudeli tulemuslikkust käsitleva teabe järele nii üldiselt kui ka frantsiisivõtja 

kavandatud asukohas, kusjuures teave peab olema kirjalikul kujul kättesaadav vähemalt 

15 tööpäeva enne lepingu sõlmimist, ning lepingu sõlmimisele järgneva viiepäevase 

järelemõtlemisaja järele; 

12. toonitab vajadust spetsialiseeritud kutsealusõppe järele ning frantsiisiandja pakutava 

asjakohase juhendamise järele, mida antakse frantsiisivõtjale lepingu kestuse ajal; 

13. tuletab meelde frantsiisivõtjate kohustust anda endast parim frantsiisialase äri 

edendamiseks ning frantsiisivõrgustiku ühise identiteedi ja maine säilitamiseks ning 

teha selleks lojaalselt koostööd kõigi võrgustiku partneritega ning järgida 

frantsiisimudeliga seotud tööstus- ja intellektuaalomandiõigust; 

14. lisab, et mõnikord nõuavad frantsiisiandjad frantsiisivõtjatelt, et viimased ostaksid 

tooteid ja teenuseid, mis pole seotud frantsiisimudeliga; sellist nõuet ei tohiks käsitleda 

osana frantsiisivõtja kohustustest, mis on seotud frantsiisivõrgustiku hoolduse ning 
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ühise identiteedi ja mainega, kuid see võib endast kujutada ebaausat kaubandustava; 

15. toonitab, et konkurentsi keelavad klauslid peaksid olema selgelt sõnastatud, 

põhjendatud ja proportsionaalsed ning ei tohiks kohalduda kauem, kui on rangelt 

vajalik, arvestades eeskätt frantsiisivõtjate võimalikku vajadust muuta oma 

frantsiisimudelit, kui nende naabrus ja seeläbi kaupade või teenuste nõudlus muutub; 

16. tunneb muret vaidluste pärast, mis tulenevad interneti kaudu müümisest, mis on 

digitaalse turu jaoks väga oluline, samal ajal kui traditsioonilised frantsiisilepingud ei 

võta arvesse mõju, mis interneti kaudu müümisel ainuõiguse klauslitele olla võib, 

mistõttu on võimalik, et valdkonnas, kus frantsiisivõtjal on ainuõigus, võivad kliendid 

oma tooteid osta frantsiisiandjalt, isegi kui nad kauba frantsiisivõtja poest kätte saavad; 

17. palub komisjonil koostada eeskirjad, mis käsitlevad jaekaubanduse sektoris 

frantsiisimise toimimise parimaid tavasid; kutsub komisjoni üles tegema sellega seoses 

analüüsi selle kohta, millised on jaekaubanduse sektoris frantsiisimise valdkonnas 

liikmesriikide seadusandlikud tavad ning olemasolevad enesereguleerimise vahendid, 

ning esitama parlamendile oma tulemused, sh soovitused edasiste meetmete jaoks, 

keskendudes tõhusa jõustamise vajadusele; 

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR ON 
TEAVET SAANUD 

 
Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel raportööri ainuvastutusel. Raportöör sai 

raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt: 
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