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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut 

(2016/2244(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Pjan ta' Azzjoni 

Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi għall-benefiċċju tal-atturi kollha1, u b'mod 

partikolari l-paragrafu 29 tagħha,  

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar prattiki kummerċjali 

inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel2,  

– wara li kkunsidra l-istudju ta' April 2016 ikkummissjonat mill-Kumitat IMCO dwar il-

franchising3,  

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2016 ikkummissjonat mill-Kumitat IMCO bit-

titolu "Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising 

in the EU"4,  

– wara li kkunsidra l-briefing bit-titolu "Future Policy Options in Franchising in the EU: 

Confronting Unfair Trading Practices"5,  

– wara li kkunsidra l-workshop bit-titolu "Relations between franchisors and franchisees: 

regulatory framework and current challenges", organizzat għall-Kumitat IMCO fit-

12 ta' Lulju 2016, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,  

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ekonomija u l-Affarijiet Monetarji u tal-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0000/2017),  

A. billi m'hemmx definizzjoni Ewropea komuni ta' franchising, iżda normalment tinvolvi 

sħubija bejn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkunu legalment u finanzjarjament 

indipendenti minn xulxin, fejn parti waħda (il-franchisor) tagħti lill-parti l-oħra (il-

franchisee) id-dritt li topera l-formola ta' franchising tagħha biex tbigħ oġġetti u/jew 

servizzi, u tikkondividi n-know-how, bl-intenzjoni kemm tal-franchisor kif ukoll tal-

franchisee tkun li jiġġeneraw dħul kummerċjali; 

B. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013, il-Parlament laqa' l-franchising 

bħala mudell kummerċjali li jappoġġja n-negozji ġodda u s-sjieda ta' negozji żgħar, iżda 

nnota l-eżistenza ta' termini kuntrattwali inġusti f'ċerti każijiet u appella għal kuntratti 

trasparenti u ġusti; barra minn hekk, ġibed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0580. 
2 Testi adottati, 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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Membri, b'mod partikolari, għall-problemi li jiffaċċjaw franchisees li jkunu jixtiequ 

jbigħu n-negozju tagħhom jew jibdlu l-formola kummerċjali tagħhom, filwaqt li jibqgħu 

attivi fl-istess settur u talab li l-Kummissjoni teżamina l-projbizzjoni ta' mekkaniżmi ta' 

ffissar tal-prezzijiet fis-sistemi tal-franchising u l-effetti tal-klawżoli tal-kompetizzjoni 

fit-tul, l-opzjonijiet ta' xiri u l-projbizzjoni tal-multi-franchising, u tqis mill-ġdid f'dan 

ir-rigward l-eżenzjoni attwali mir-regoli tal-kompetizzjoni għall-partijiet kontraenti li 

jkollhom sehem mis-suq ta' inqas minn 30 %; 

C. billi l-franchising għandu l-potenzjal li jkun mudell kummerċjali li jista' jgħin l-

ikkompletar tas-suq uniku fis-settur tal-konsumaturi, iżda bħalissa l-prestazzjoni tiegħu 

mhijiex daqshekk tajba fl-UE, u jirrappreżenta biss 1.89 % tal-PDG, meta mqabbel ma' 

5.95 % fl-Istati Uniti u 10.83 % fl-Awstralja, bi 83.5 % tal-fatturat tal-franchising ikun 

ikkonċentrat f'seba' Stati Membri biss; 

D. billi l-leġiżlazzjoni eżistenti li tkopri l-franchising bħala mudell kummerċjali tvarja 

ħafna bejn l-Istat Membri, u l-franchisees jistgħu joqogħdu lura milli jidħlu f'netwerks 

ta' franchising transfruntieri għax ma jkunux familjari ma' sistemi ġuridiċi oħra u ma 

jistgħu ma jkunux protetti minn prattiki kummerċjali inġusti; 

E. billi hemm differenzi bejn franchising "hard" u "soft", skont il-kundizzjonijiet tal-ftehim 

tal-franchising; u, barra minn hekk, mudelli bħal "gruppi ta' bejjiegħa bl-imnut 

indipendenti" għandhom karatteristiċi speċjali u għandhomu jiġu affettwati biss mir-

regoli li jirregolaw il-franchising, sakemm dawn jissodisfaw id-definizzjoni ta' 

franchising; 

F. billi hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-

bejgħ bl-imnut, peress li l-informazzjoni rilevanti mhijiex miktuba jew sikwit tista' 

tinstab biss fl-ittri ta' akkumpanjament għal ftehim ta' franchising, li huma 

kunfidenzjali, għalhekk mhux pubbliċi, u fil-livell tal-UE m'hemm l-ebda mekkaniżmu 

għall-ġbir ta' informazzjoni dwar termini kuntrattwali potenzjalment inġusti jew l-

implimentazzjoni inġusta ta' kuntratti; 

G. billi, fil-kuntest tat-twettiq tas-suq uniku diġitali, għandha tingħata attenzjoni partikolari 

lit-tensjonijiet li żviluppaw bejn il-franchisors u l-franchisees fir-rigward tal-kummerċ 

elettroniku u l-kondiviżjoni ta' data tal-konsumatur, peress li attwalment il-ftehimiet tal-

franchising ma fihomx dispożizzjonijiet dwar dawn is-suġġetti u għaldaqstant iwasslu 

għal inċertezza u kunflitti mhux meħtieġa; 

1. Iqis li għall-ikkompletar tas-suq uniku fis-settur tal-bejgħ bl-imnut, il-franchising jista' 

jiżvolġi rwol importanti, sakemm tiġi offruta protezzjoni effettiva fl-UE kollha, kemm 

tal-franchisors kif ukoll tal-franchisees, minn prattiki kummerċjali inġusti;  

2. Jenfasizza li l-franchisees sikwit ikunu l-parti kontraenti l-iktar dgħajfa, peress li l-

formula tal-franchising normalment tkun ġiet żviluppata mill-franchisor u l-franchisees 

għandhom it-tendenza li jkunu finanzjarjament aktar dgħajfa u anqas infurmati tajjeb 

mill-franchisor u għalhekk ikunu dipendenti sew fuq l-għarfien espert tal-franchisor; 

3. Jiddikjara li l-franchisors organizzaw ruħhom kemm f'livell nazzjonali kif ukoll f'dak 

Ewropew għar-rappreżentanza tal-interessi tagħhom, filwaqt li sikwit minħabba nuqqas 

ta' riżorsi, il-franchisees spiss ma jkollhomx tali organizzazzjonijiet rappreżentattivi u 
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jkunu sottorappreżentati; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-ħolqien ta' 

assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-franchisees, u jiżguraw li l-vuċijiet tagħhom 

jinstemgħu, kull meta jitħejjew politiki jew leġiżlazzjoni li jistgħu jaffettwawhom; 

5. Jenfasizza li hemm nuqqas kontinwu ta' informazzjoni dwar il-funzjonament tal-

franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut u jistieden lill-Kummissjoni tiftaħ punt ta' 

kuntatt għal informazzjoni dwar il-problemi li jiltaqgħu magħhom il-franchisees, 

filwaqt li tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miksuba b'dan il-mod; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina b'mod attiv il-funzjonament tal-franchising fis-

settur tal-bejgħ bl-imnut, u, b'mod partikolari, l-eżistenza ta' termini kuntrattwali inġusti 

jew prattiki kummerċjali inġusti oħra, u titlob lill-Eurostat jagħti attenzjoni speċjali lil 

dan il-mudell meta jiġbor informazzjoni statistika dwar is-settur; 

7. Jieħu nota tal-Kodiċi ta' Etika Ewropew għall-Franchising, żviluppat mill-Federazzjoni 

Ewropea tal-Franchising, iżda jinnota wkoll li l-Kodiċi tfassal unilateralment minn 

franchisors u saritlu kritika fundamentali mill-franchisees fir-rigward, inter alia, tal-fatt 

li l-kodiċi ta' qabel ir-reviżjoni tal-2016 tal-Kodiċi kien ifformulat b'mod aktar b'saħħtu 

fir-rigward tal-impenji tal-franchisor; 

8. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' mekkaniżmu ta' infurzar indipendenti li 

jakkumpanja l-Kodiċ ta' Etika Ewropew u jfakkar li f'xi Stati Membri dan in-nuqqas ta' 

infurzar indipendenti wassal għall-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li tipprevjeni u 

tindirizza l-prattiki kummerċjali inġusti fil-franchising; 

9. Jiddikjara li l-ftehimiet tal-franchising għandhom jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipji ta' 

sħubija bbilanċjata, skont liema il-franchisor u l-franchisee jridu jkunu raġonevoli u 

ġusti fil-konfront ta' xulxin u jirrisolvu l-ilmenti, l-aggravji u t-tilwim permezz ta' 

komunikazzjoni sinċiera, raġonevoli u diretta; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-ilmenti li tirċievi permezz ta' punt ta' kuntatt jew 

b'xi mod ieħor u tfassal lista mhux eżawrjenti ta' prattiki kummerċjali inġusti abbażi ta' 

din l-informazzjoni; 

11. Jirrimarka, b'mod partikolari, dwar il-ħtieġa li informazzjoni prekuntrattwali korretta u 

komprensiva, inkluża informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-formula tal-franchising, 

kemm ġenerali kif ukoll immirata lejn is-sit previst tal-franchisee, tkun disponibbli bil-

miktub tal-anqas 15-il jum ta' xogħol qabel l-iffirmar tal-ftehim, u li jiddaħħal perjodu 

ta' riflessjoni ta' ħamest ijiem wara l-eżekuzzjoni tal-ftehim; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa ta' taħriġ inizjali speċjalizzati u gwida xierqa mill-franchisor għall-

franchisees matul it-terminu tal-ftehim; 

13. Ifakkar fl-obbligu tal-franchisees li jagħmlu ħilithom favur it-tkabbir tan-negozju tal-

franchising u favur iż-żamma tal-identità u r-reputazzjoni komuni tan-netwerk tal-

franchising, u għal dan l-għan, li jikkollaboraw lealment mas-sħab kollha fin-netwerk u 

li jirrispettaw id-drittijiet industrijali u tal-proprjetà intellettwali involuti fil-formula tal-

franchising; 
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14. Iżid, madankollu, li xi drabi l-franchisors jeżiġu li l-franchisees jixtru prodotti u servizzi 

li ma jkunux relatati mal-formula tal-franchising; tali rekwiżit m'għandux jitqies bħala 

parti mill-obbligu tal-franchisees relatat maż-żamma tal-identità u r-reputazzjoni 

komuni tan-netwerk tal-franchising, iżda jista' jikkostitwixxi faċilment prattika 

kummerċjali inġusta; 

15. Jenfasizza li l-klawżoli ta' nonkompetizzjoni għandhom ikunu fformulati b'mod ċar, 

raġonevoli u proporzjonat u m'għandhomx japplikaw għal perjodu itwal minn dak 

strettament meħtieġ, meta titqies, b'mod partikolari, il-ħtieġa potenzjali li l-franchisees 

ibiddlu l-formula tal-franchising tagħhom, jekk il-viċinat tagħhom, u għalhekk id-

domanda għall-prodotti jew is-servizzi, jinbidlu; 

16. Jinnota bi tħassib it-tilwim li qed jinħoloq dwar il-bejgħ fuq l-internet, peress li huma 

vitali fis-suq diġitali, filwaqt li l-ftehimiet tradizzjonali tal-franchising ma jqisux l-effett 

li l-bejgħ fuq l-internet jista' jkollu fuq il-klawżoli ta' esklużività, u b'hekk ikun 

possibbli li fiż-żona fejn il-franchisee jkollu d-dritt ta' esklużività, il-klijenti jistgħu 

jixtru l-prodotti tagħhom mill-franchisor, anke jekk jiġbru l-oġġetti mill-ħanut tal-

franchisee; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni tfassal linji gwida li jirriflettu l-aħjar prattiki dwar il-

funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut; jistieden lill-Kummissjoni, 

f'dan ir-rigward, biex tagħmel analiżi tal-istrumenti awtoregolatorji eżistenti kif ukoll 

tal-prattiki leġiżlattivi tal-Istati Membri fil-qasam tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-

imnut u biex tippreżenta s-sejbiet tagħha lill-Parlament, inklużi r-rakkomandazzjonijiet 

għal azzjoni ulterjuri, b'enfasi fuq il-ħtieġa ta' infurzar effikaċi; 

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊIEVA 
INPUT MINGĦANDHOM 

 
Il-lista li ġejja hija kkompilata fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklussiva tar-

rapporteur. Ir-rapporteur irċieva input mill-entitajiet jew il-persuni li ġejjin fit-tħejjija tal-abbozz ta' 

rapport: 

 
 
 

Entità u/jew 

persuna 

 Independent Retail Europe 

 Federazzjoni Ewropea tal-Franchising 

 Vakcentrum 

 Organizzazzjoni Taljana tal-Konsumaturi 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Uffiċċju Legali Bird & Bird 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Università ta' Osnabrück 

 


