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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par franšīzes darbību mazumtirdzniecības nozarē 

(2016/2244(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā savu 2013. gada 11. decembra rezolūciju par rīcības plānu Eiropas 

mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām pusēm1 un jo īpaši tās 

29. punktu,  

– ņemot vērā savu 2016. gada 7. jūnija rezolūciju par negodīgu tirdzniecības praksi 

pārtikas piegādes ķēdē2,  

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komitejas uzdevumā 

2016. gada aprīlī sagatavoto pētījumu par franšīzi3,  

– ņemot vērā IMCO komitejas uzdevumā 2016. gada septembrī sagatavoto pētījumu 

„Franšīzes tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā — juridiskais konteksts un 

problemātika”4,  

– ņemot vērā informatīvo paziņojumu „Turpmākās politikas izvēle franšīzei Eiropas 

Savienībā — pretspars negodīgai tirdzniecības praksei”5,  

– ņemot vērā darbsemināru par tēmu „Franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju attiecības — 

tiesiskais regulējums un aktuālās problēmas”, kuru 2016. gada 12. jūlijā rīkoja IMCO 

komiteja, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 

Ekonomikas un monetārās komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 

atzinumus (A8-0000/2017), 

A. tā kā Eiropā nav vienotas jēdziena „franšīze” definīcijas, taču parasti tas nozīmē 

partnerattiecības, kuras veidojas starp fiziskām vai juridiskām personām, kas ir juridiski 

un finansiāli neatkarīgas viena no otras, kurās viena puse (franšīzes devējs) dod tiesības 

otrai pusei (franšīzes ņēmējam) izmantot savu franšīzes modeli preču un/vai 

pakalpojumu pārdošanai un dalās ar to savā zinātībā un kuras gan franšīzes devējs, gan 

franšīzes ņēmējs slēdz cerībā gūt peļņu no darījumdarbības; 

B. tā kā 2013. gada 11. decembra rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja franšīzi kā 

darījumdarbības modeli, kas atbalsta privātu jaunuzņēmumu un mazo uzņēmumu 

darbību, taču atzīmēja, ka atsevišķos gadījumos ir spēkā negodīgi līguma noteikumi, un 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0580. 
2 Pieņemtie teksti, 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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pieprasīja panākt, lai līgumi būtu pārredzami un taisnīgi; turklāt Komisijas un 

dalībvalstu uzmanību Parlaments jo īpaši vērsa uz problēmām, kas ir aktuālas franšīzes 

ņēmējiem, kuri vēlas pārdot savu uzņēmumu vai mainīt savu darījumdarbības modeli, 

tomēr nepārtraucot aktīvu darbību tajā pašā nozarē, un Parlaments pieprasīja Komisijai 

pārbaudīt, kā darbojas aizliegums franšīzes sistēmās piemērot cenu fiksēšanas 

mehānismus, kā arī analizēt ilgtermiņa konkurences klauzulu, pirkšanas iespēju un 

multiplas franšīzes aizlieguma ietekmi, un šajā sakarībā vēlreiz izvērtēt pašlaik spēkā 

esošo atbrīvojumu no konkurences noteikumiem, kas piemērojams līgumslēdzējiem, 

kuru tirgus daļa ir mazāka par 30 %; 

C. tā kā franšīzei ir iespējas kļūt par darījumdarbības modeli, kas palīdzētu pabeigt vienotā 

tirgus izveidi mazumtirdzniecības nozarē, taču pašlaik šis potenciāls Eiropas Savienībā 

ne tuvu netiek pilnībā izmantots — franšīzes īpatsvars ir tikai 1,89 % no IKP (pretstatā 

ASV (5,95 %) un Austrālijai (10,83 %)), turklāt 83,5 % no franšīzes apgrozījuma 

koncentrējas vien septiņās ES dalībvalstīs; 

D. tā kā tiesiskais regulējums, kas pašlaik reglamentē franšīzi kā darījumdarbības modeli, 

katrā dalībvalstī ir stipri atšķirīgs, un franšīzes ņēmēji, iespējams, atturas iesaistīties 

pārrobežu franšīzes tīklos, jo citu valstu tiesību sistēmas viņiem ir svešas un varētu 

nepasargāt no negodīgas tirdzniecības prakses; 

E. tā kā atkarībā no franšīzes līguma noteikumiem izšķir divus dažādus franšīzes veidus — 

stingro franšīzi un elastīgo franšīzi; turklāt tādiem modeļiem kā neatkarīgu 

mazumtirgotāju grupām ir specifiskas iezīmes, un tādēļ tām franšīzes tiesiskais 

regulējums būtu jāpiemēro vienīgi tiktāl, cik tās atbilst franšīzes definīcijai; 

F. tā kā trūkst informācijas par franšīzes darbību mazumtirdzniecības nozarē, jo attiecīgā 

informācija netiek pierakstīta vai arī to bieži vien var atrast tikai franšīzes līgumam 

pievienotajās pavadvēstulēs, kuras ir konfidenciālas, tātad nav publiskojamas, un ES 

līmenī nav mehānisma informācijas vākšanai par, iespējams, negodīgiem līguma 

noteikumiem vai līgumu negodīgu izpildi; 

G. tā kā digitālā vienotā tirgus veidošanas kontekstā īpaša uzmanība būtu jāpievērš 

saspīlējumam, kas sakarā ar e-komerciju un apmaiņu ar patērētāju datiem ir radies starp 

franšīzes devējiem un franšīzes ņēmējiem, jo pašlaik franšīzes līgumos nav noteikumu, 

kuri šos aspektus reglamentētu, un tas savukārt raisa lieku neskaidrību un konfliktus, 

1. uzskata, ka franšīzei var būt svarīga nozīme, lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 

mazumtirdzniecības nozarē, ja vien visā Eiropas Savienībā gan franšīzes devējiem, gan 

franšīzes ņēmējiem tiek nodrošināta efektīva aizsardzība pret negodīgu tirdzniecības 

praksi;  

2. uzsver, ka franšīzes ņēmējs bieži vien ir vājākais no līgumslēdzējiem, jo franšīzes 

modeli parasti ir izstrādājis franšīzes devējs, turklāt franšīzes ņēmējs lielākoties ir 

finansiāli vājāks un mazāk informēts salīdzinājumā ar franšīzes devēju un tāpēc ļoti 

lielā mērā atkarīgs no franšīzes devēja zinātības; 

3. konstatē, ka franšīzes devēji ir izveidojuši organizācijas savu interešu pārstāvībai gan 

valsts, gan Eiropas līmenī, turpretim franšīzes ņēmējiem resursu trūkuma dēļ bieži vien 

šādu pārstāvības organizāciju nav un viņu intereses nav pienācīgi pārstāvētas; 
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4. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt franšīzes ņēmēju pārstāvības apvienību 

veidošanos un nodrošināt, lai viņu viedoklis būtu uzklausīts ikreiz, kad tiek strādāts pie 

politikas nostādnēm vai tiesību aktiem, kas viņus var ietekmēt; 

5. uzsver, ka joprojām trūkst informācijas par franšīzes darbību mazumtirdzniecības 

nozarē, un aicina Komisiju atvērt kontaktpunktu, kur franšīzes ņēmēji varētu vērsties ar 

informāciju par viņiem aktuālām problēmām un kur būtu garantēta šādi iegūtas 

informācijas konfidencialitāte; 

6. aicina Komisiju aktīvi pārbaudīt franšīzes darbību mazumtirdzniecības nozarē un jo 

īpaši pārliecināties par to, vai netiek piemēroti negodīgi līguma nosacījumi vai īstenota 

kāda cita negodīga tirdzniecības prakse, un aicina Komisiju pieprasīt, lai Eiropas 

Savienības Statistikas birojs (Eurostat) pievērstu šim modelim īpašu uzmanību, vācot 

statistikas datus par attiecīgo nozari; 

7. pieņem zināšanai, ka Eiropas Franšīzes federācija ir izstrādājusi Eiropas Ētikas kodeksu 

franšīzes nozarei, taču konstatē, ka minēto kodeksu ir sagatavojuši tikai franšīzes devēji 

un ka tas ir izpelnījies franšīzes ņēmēju pamatīgu kritiku — franšīzes ņēmēji cita starpā 

norāda, ka iepriekšējā redakcijā (pirms kodeksa pārskatīšanas 2016. gadā) franšīzes 

devēja pienākumi tajā bija krietni stingrāk formulēti; 

8. ir noraizējies, jo līdz ar minēto Eiropas Ētikas kodeksu nav izveidots neatkarīgs izpildes 

nodrošināšanas mehānisms, un atgādina, ka tieši šī iemesla — neatkarīgas izpildes 

nodrošināšanas trūkuma — dēļ dažās dalībvalstīs ir pieņemti tiesību akti, ar ko vēršas 

pret negodīgu tirdzniecības praksi franšīzes nozarē, lai šādu negodīgu praksi nepieļautu; 

9. norāda, ka franšīzes līgumos būtu pilnībā jāievēro līdzsvarotu partnerattiecību principi 

un ka saskaņā ar šiem līgumiem franšīzes devējam un franšīzes ņēmējam vienam pret 

otru ir jāizturas racionāli un godīgi un sūdzības, neapmierinātība un strīdi jāšķir atklātas, 

racionālas un tiešas saziņas ceļā; 

10. aicina Komisiju izskatīt ar kontaktpunkta starpniecību vai kā citādi saņemtās sūdzības 

un, ņemot vērā attiecīgo informāciju, sagatavot negodīgas tirdzniecības prakses piemēru 

sarakstu, kas nebūtu izsmeļošs; 

11. jo īpaši norāda, ka pareiza un izsmeļoša informācija pirms līguma noslēgšanas, tostarp 

informācija par franšīzes modeļa darbības rādītājiem — gan vispārējiem, gan 

raksturīgiem tieši tai teritorijai, kurā iecerējis darboties franšīzes ņēmējs, — ir 

rakstveidā jāsniedz ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms konkrētā līguma parakstīšanas un 

ka ir jānosaka piecu dienu atteikuma termiņš pēc līguma spēkā stāšanās dienas; 

12. uzsver, ka franšīzes devējam ir jānodrošina franšīzes ņēmējam īpaša sākotnējā apmācība 

un jāsniedz tam atbilstošas konsultācijas līguma darbības laikā; 

13. atgādina, ka franšīzes ņēmējiem ir pienākums rīkoties pēc vislabākās sirdsapziņas, lai 

sekmētu franšīzes devēja darījumdarbības izaugsmi un neskartu saglabātu franšīzes tīkla 

vienoto identitāti un reputāciju, un ka tādēļ franšīzes ņēmējiem ir lojāli jāsadarbojas ar 

visiem partneriem attiecīgajā tīklā un jāievēro ar franšīzes modeli saistītās rūpnieciskā 

un intelektuālā īpašuma tiesības; 
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14. tomēr piebilst, ka franšīzes devēji dažkārt pieprasa, lai franšīzes ņēmēji iegādātos ar 

konkrēto franšīzes modeli nesaistītas preces un pakalpojumus; šāda prasība nebūtu 

jāuzskata par pienākumu, kas franšīzes ņēmējiem jāpilda franšīzes tīkla vienotās 

identitātes un reputācijas saglabāšanas nolūkā, bet gan drīzāk par iespējamu negodīgu 

tirdzniecības praksi; 

15. uzsver, ka konkurences aizlieguma klauzulām vajadzētu būt skaidri formulētām, 

racionālām un samērīgām un tās nevajadzētu piemērot ilgāk, nekā tas ir absolūti 

nepieciešams, jo īpaši rēķinoties ar to, ka franšīzes ņēmējiem var nākties mainīt savu 

franšīzes modeli, ja mainās viņu darbības teritorija un līdz ar to arī pieprasījums pēc 

precēm vai pakalpojumiem; 

16. ar bažām norāda uz strīdiem, kas rodas sakarā ar tirdzniecību internetā, kas digitālajā 

tirgū ir ļoti svarīga, taču tradicionālajos franšīzes līgumos nav ņemts vērā, kā 

tirdzniecība internetā var ietekmēt ekskluzīvu tiesību klauzulas, un tāpēc teritorijā, kurā 

franšīzes ņēmējam ir tiesības darboties ekskluzīvi, patērētāji tomēr var iegādāties preces 

no franšīzes devēja pat tad, ja savu preci saņem franšīzes ņēmēja veikalā; 

17. prasa, lai Komisija izstrādātu vadlīnijas, kas atspoguļotu labāko praksi franšīzes 

darbībai mazumtirdzniecības nozarē; tādēļ aicina Komisiju attiecīgi izanalizēt esošos 

pašregulējuma instrumentus un dalībvalstu likumdošanas praksi attiecībā uz franšīzi 

mazumtirdzniecības nozarē un iesniegt Parlamentam savus secinājumus, tostarp 

ieteikumus, kā rīkoties turpmāk, galveno uzmanību pievēršot nepieciešamībai panākt 

efektīvu izpildi; 

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 



 

PR\1113814LV.docx 7/7 PE597.399v01-00 

 LV 

PIELIKUMS. JURIDISKAS UN FIZISKAS PERSONAS, 
KAS SNIEGUŠAS REFERENTAM ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANAI NODERĪGU 

INFORMĀCIJU 

 
Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs tikai referents. Strādājot pie 

ziņojuma projekta, referents saņēma noderīgu informāciju no šīm juridiskajām un fiziskajām 

personām. 

 
 
 

Juridiska persona 

un/vai fiziska persona 

 Independent Retail Europe 

 Eiropas Franšīzes federācija 

 Vakcentrum 

 Itālijas Patērētāju organizācija 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Juridiskais birojs „Bird & Bird” 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Osnabrikas Universitāte 

 

 


