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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

franchise-toiminnasta vähittäisalalla 

(2016/2244(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan 

vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta kaikkien toimijoiden eduksi1 ja erityisesti sen 

29 kohdan,  

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa2,  

– ottaa huomioon IMCO-valiokunnan huhtikuussa 2016 teettämän tutkimuksen franchise-

toiminnasta3,  

– ottaa huomioon IMCO-valiokunnan syyskuussa 2016 teettämän tutkimuksen ”Legal 

Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU”4,  

– ottaa huomioon katsauksen ”Future Policy Options in Franchising in the EU: 

Confronting Unfair Trading Practices”5,  

– ottaa huomioon IMCO-valiokuntaa varten 12. heinäkuuta 2016 järjestetyn seminaarin 

aiheesta ”Relations between franchisors and franchisees: regulatory framework and 

current challenges”, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,  

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja talous- ja 

raha-asioiden valiokunnan sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot 

(A8-0000/2017),  

A. toteaa, ettei franchisingille ole yhteistä eurooppalaista määritelmää, mutta tavallisesti 

siihen kuuluu toisistaan oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomien luonnollisten 

henkilöiden tai oikeushenkilöiden kumppanuus, jossa yksi osapuoli (franchise-antaja) 

myöntää toiselle osapuolelle (franchise-yrittäjä) oikeuden käyttää franchise-malliaan 

tavaroiden ja/tai palvelujen myynnissä sekä jakaa taitotietoa ja jossa sekä franchise-

antajan että -yrittäjän tarkoituksena on tuottaa yritystoiminnan tuloja; 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti piti 

franchisingia myönteisenä liiketoimintamallina, joka tukee uusia yrityksiä ja 

pienyrittäjyyttä, mutta huomautti, että tietyissä tapauksissa sopimusehdot ovat 

kohtuuttomat, ja kehotti tekemään avoimia ja oikeudenmukaisia sopimuksia; lisäksi se 

kiinnitti komission ja jäsenvaltioiden huomiota erityisesti sellaisten franchise-yrittäjien 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0580. 
2 Hyväksytyt tekstit, 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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ongelmiin, jotka haluavat myydä yrityksensä tai muuttaa liiketoimintamalliaan ja 

kuitenkin jatkaa toimintaansa samalla alalla, sekä pyysi, että komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien jälleenmyyntihinnan määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen vaikutuksia ja harkitsee tässä yhteydessä uudelleen 

nykyistä poikkeusta kilpailusäännöistä, joka koskee sopimusosapuolia, joiden 

markkinaosuus on alle 30 prosenttia; 

C. toteaa, että franchisingilla on mahdollisuudet toimia liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, mutta tällä 

hetkellä sen mahdollisuuksia hyödynnetään EU:ssa heikosti ja sen osuus BKT:sta on 

vain 1,89 prosenttia, kun sitä vastoin Yhdysvalloissa vastaava osuus on 5,95 prosenttia 

ja Australiassa 10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin käyttöä liiketoimintamallina koskeva lainsäädäntö on 

hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät saattavat kieltäytyä 

liittymästä rajatylittäviin franchisingverkostoihin, koska he eivät tunne muita 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä suojella hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 

E. toteaa, että ”kovan” ja ”pehmeän” franchisingin välillä on eroja riippuen 

franchisingsopimuksen ehdoista ja myös että sellaisilla malleilla kuin ”itsenäisten 

vähittäiskauppiaiden ryhmät” on erityispiirteitä ja ainoastaan franchisingia koskevien 

sääntöjen pitäisi vaikuttaa niihin, jos ne täyttävät franchisingin määritelmän; 

F. toteaa, että vähittäisalan franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat puutteellisia, koska 

asianomaisia tietoja ei kirjata tai niitä esiintyy usein vain franchisingsopimukseen 

liitetyissä saatekirjeissä, jotka ovat luottamuksellisia eivätkä siis julkisia, eikä EU:n 

tasolla ole järjestelmää tietojen keräämiseksi mahdollisista kohtuuttomista 

sopimusehdoista tai sopimusten epäoikeudenmukaisesta täytäntöönpanosta; 

G. toteaa, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota franchise-antajien ja -yrittäjien välille syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat siksi 

tarpeetonta epävarmuutta ja konflikteja; 

1. katsoo, että franchising voi olla tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden saattamisessa 

valmiiksi vähittäiskaupan alalla edellyttäen, että EU tarjoaa sekä franchise-antajille että 

-yrittäjille tehokkaan suojelun hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä;  

2. painottaa, että franchise-yrittäjät ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska franchise-

malli on yleensä franchise-antajan kehittämä ja koska franchise-yrittäjät ovat tavallisesti 

taloudellisesti heikompia ja heillä on vähemmän tietoja kuin franchise-antajalla ja näin 

ollen he ovat suuressa määrin franchise-antajan asiantuntemuksen varassa; 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat järjestäytyneet sekä kansallisesti että Euroopan tasolla 

valvoakseen etujaan, kun taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu resurssien puutteesta 

johtuen myös heitä edustava organisaatio ja he ovat usein aliedustettuina; 
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4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään franchise-yrittäjiä edustavien 

yhdistysten perustamista ja varmistamaan, että franchise-yrittäjiä kuullaan aina, kun 

heihin mahdollisesti vaikuttavia toimintalinjoja tai lainsäädäntöä valmistellaan; 

5. korostaa, että vähittäisalan franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat jatkuvasti 

puutteellisia, ja kehottaa komissiota avaamaan yhteyspisteen tietojen saamiseksi 

franchise-yrittäjien kohtaamista ongelmista siten, että näin hankittujen tietojen 

luottamuksellisuus taataan; 

6. kehottaa komissiota aktiivisesti tutkimaan vähittäisalan franchise-toimintaa ja erityisesti 

kohtuuttomien sopimusehtojen tai muiden hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen 

olemassaoloa sekä pyytämään Eurostatia kiinnittämään erityistä huomiota tähän malliin, 

kun se kerää tämän alan tilastotietoja; 

7. panee merkille European Franchise Federationin laatimat franchisingia koskevat 

eurooppalaiset eettiset säännöt, mutta myös sen, että nämä säännöt ovat franchise-

antajien yksipuolisesti laatimat ja että franchise-yrittäjät ovat kohdistaneet niihin 

perustavanlaatuista kritiikkiä ja huomauttaneet muun muassa, että sääntöjen sanamuoto 

oli tiukempi franchise-antajien sitoumuksien osalta ennen kuin niitä tarkistettiin vuonna 

2016; 

8. ilmaisee huolestumisensa siitä, ettei eurooppalaisiin eettisiin sääntöihin ole liitetty 

riippumatonta täytäntöönpanomekanismia, ja muistuttaa, että joissakin jäsenvaltioissa 

on tämän riippumattoman täytäntöönpanon puuttumisen vuoksi otettu käyttöön 

lainsäädäntöä, jolla ehkäistään hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä franchisingalalla 

ja puututaan niihin; 

9. toteaa, että franchisingsopimuksissa olisi täysin noudatettava tasapainoisen 

kumppanuuden periaatteita, joiden mukaan franchise-antajan ja franchise-yrittäjän on 

toimittava toisiaan kohtaan kohtuullisella ja oikeudenmukaisella tavalla sekä ratkaistava 

valitukset, vääryydet ja kiistat avoimen, järkevän ja suoran viestinnän avulla; 

10. kehottaa komissiota tutkimaan yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla saamiaan 

valituksia ja laatimaan näiden tietojen perusteella hyvän kauppatavan vastaisista 

käytännöistä luettelon, joka ei ole tyhjentävä; 

11. painottaa erityisesti tarvetta saada oikeita ja kattavia tietoja ennen sopimuksen tekoa, 

muun muassa siten, että tietoja franchise-mallin suorituskyvystä sekä yleensä että 

kohdennetusti franchise-yrittäjän suunnitellulla sijaintipaikalla on saatavilla kirjallisesti 

viimeistään 15 työpäivää ennen sopimuksen allekirjoittamista, ja ottaa käyttöön viiden 

päivän peruuttamisaika sopimuksen tekemisen jälkeen; 

12. korostaa, että franchise-antajan on annettava erityistä alkukoulutusta ja asianmukaista 

opastusta franchise-yrittäjille sopimuksen voimassaoloaikana; 

13. muistuttaa franchise-yrittäjien velvoitteesta pyrkiä kaikin tavoin franchise-

liiketoiminnan kasvattamiseen ja franchise-verkoston yhteisen imagon ja maineen 

säilyttämiseen sekä tässä tarkoituksessa tehdä lojaalisti yhteistyötä kaikkien verkostoon 

kuuluvien kumppaneiden kanssa sekä kunnioittaa franchise-malliin liittyviä teollis- ja 

tekijänoikeuksia; 
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14. toteaa kuitenkin, että joskus franchise-antajat edellyttävät franchise-yrittäjien ostavan 

tuotteita ja palveluja, jotka eivät liity franchise-malliin; katsoo, että tällaisen 

vaatimuksen ei pitäisi katsoa kuuluvan franchise-yrittäjillä olevaan franchise-verkoston 

yhteisen imagon ja maineen säilyttämistä koskevaan velvoitteeseen, sillä se voi usein 

olla hyvän kauppatavan vastainen käytäntö; 

15. korostaa, että kilpailukieltolausekkeet olisi muotoiltava selvästi, niiden olisi oltava 

kohtuullisia ja oikeasuhteisia eikä niitä saisi soveltaa pitempään kuin on ehdottoman 

välttämätöntä, kun otetaan erityisesti huomioon franchise-yrittäjien mahdollinen tarve 

muuttaa franchise-malliaan, jos heidän lähiympäristönsä ja näin ollen myös tuotteiden ja 

palvelujen kysyntä muuttuu; 

16. panee huolestuneena merkille internetmyynnistä syntyvät kiistat, koska ne ovat erittäin 

tärkeitä digitaalisilla markkinoilla, mutta perinteisissä franchisingsopimuksissa ei oteta 

huomioon internetmyynnin mahdollisia vaikutuksia yksinoikeuslausekkeisiin, mikä 

mahdollistaa sen, että alueella, jolla franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, asiakkaat 

saattavat ostaa tuotteita franchise-antajalta, vaikka he noutavat tavarat franchise-

yrittäjän liikkeestä; 

17. pyytää komissiota laatimaan vähittäisalan franchise-toiminnan parhaisiin käytäntöihin 

perustuvia ohjeita; pyytää komissiota tässä yhteydessä laatimaan analyysin 

olemassaolevista itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden lainsäädäntökäytännöistä 

vähittäisalan franchise-toiminnassa sekä toimittamaan analyysinsa tulokset 

parlamentille yhdessä jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, joissa keskitytään 

tehokkaan täytäntöönpanon tarpeeseen; 

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON 
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