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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju  

(2016/2244(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2013 o evropskem akcijskem načrtu 

za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev1 ter zlasti odstavka 29,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. junija 2016 o nepoštenih trgovinskih praksah v 

verigi preskrbe s hrano2,  

– ob upoštevanju študije iz aprila 2016 o franšizingu, ki jo je naročil odbor IMCO3,  

– ob upoštevanju študije iz septembra 2016, ki jo je naročil odbor IMCO, o pravnem 

vidiku regulativnega okvira in izzivih franšizinga v EU4,  

– ob upoštevanju predstavitve o prihodnjih možnostih politike na področju franšizinga v 

EU: obravnava nepoštenih trgovinskih praks5  

– ob upoštevanju delavnice o odnosih med franšizodajalci in franšizojemalci: regulativni 

okvir in trenutni izzivi, ki je potekala 12. julija 2016 za odbor IMCO, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora 

za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-

0000/2017), 

A. ker ni skupne evropske opredelitve franšizinga, ki pa ponavadi vključuje partnerstvo 

med fizičnimi ali pravnimi osebami, ki so pravno in finančno samostojne ena od druge, 

kjer ena stranka (franšizodajalec) drugi stranki (franšizojemalec) podeli pravico do 

uporabe svoje franšizne formule za prodajo blaga in/ali storitev ter deli strokovno 

znanje, cilj obeh pa je ustvarjanje poslovnih prihodkov; 

B. ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 11. decembra 2013 pozdravil franšizing kot 

poslovni model, ki podpira lastništvo novih in malih podjetij, vendar je ugotovil, da so v 

določenih primerih pogodbeni pogoji nepošteni, in pozval k preglednim in poštenim 

pogodbam; poleg tega je opozoril Komisijo in predvsem države članice na težave, s 

katerimi se srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati svoje podjetje ali spremeniti 

svojo poslovno formulo, a še naprej delovati v istem sektorju; zato je Komisijo pozval, 

naj preuči prepoved mehanizma za določanje cen v franšiznih sistemih ter učinke 

dolgoročnih konkurenčnih klavzul, možnosti odkupa in prepovedi franšiz za več 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0580. 
2 Sprejeta besedila, 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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proizvajalcev ter v zvezi s tem ponovno obravnava sedanjo izjemo od konkurenčnih 

pravil za pogodbene stranke, katerih tržni delež je manjši od 30 %; 

C. ker bi franšizing lahko postal poslovni model, ki bi pripomogel k dokončanju enotnega 

trga v maloprodajnem sektorju, a trenutno v EU ni zelo uspešen, saj predstavlja le 

1,89 % BDP v primerjavi s 5,95 % v ZDA in 10,83 % v Avstraliji, s tem da se 83,5 % 

prometa franšizinga naredi le v sedmih državah članicah. 

D. ker se veljavna zakonodaja, ki zajema franšizing kot poslovni model, v državah članicah 

zelo razlikuje, in ker je možno, da franšizojemalci ne vstopajo v čezmejne franšizne 

mreže zato, ker niso seznanjeni z drugimi pravnimi sistemi in morda niso zaščiteni pred 

primeri nepoštene trgovinske prakse; 

E. ker obstajajo razlike med „trdim“ in „mehkim“ franšizingom, odvisno od pogojev v 

franšizni pogodbi; poleg tega pa imajo modeli, kot so „skupine neodvisnih trgovcev na 

drobno“, posebne značilnosti in bi morala za njih pravila, ki urejajo franšizing, veljati 

le, če spadajo v opredelitev franšizinga; 

F. ker ni zadosti informacij o delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju, saj ustrezne 

informacije niso zapisane ali pa jih lahko pogosto najdemo le v spremnih pismih k 

franšiznim pogodbam, ki so zaupne, torej niso javne, na ravni EU pa ni mehanizma za 

zbiranje informacij o potencialno nepoštenih pogodbenih pogojih ali nepoštenemu 

izvajanju pogodb; 

G. ker bi bilo treba v okviru vzpostavitve enotnega digitalnega trga posebno pozornost 

nameniti napetostim, ki so se pojavile med franšizodajalci in franšizojemalci na 

področju e-trgovanja in izmenjave podatkov o potrošnikih, saj franšizne pogodbe 

trenutno ne vsebujejo določb s teh področij, kar povzroča nepotrebno negotovost in 

spore; 

1. meni, da ima lahko franšizing pri dokončanju enotnega trga v maloprodajnem sektorju 

pomembno vlogo, pod pogojem, da se v vsej EU zagotovi učinkovita zaščita 

franšizodajalcev in franšizojemalcev pred primeri nepoštene trgovinske prakse;  

2. poudarja, da so franšizojemalci pogosto šibkejša pogodbena stranka, saj franšizno 

formulo ponavadi razvijejo franšizodajalci, franšizojemalci pa so v primerjavi z njimi 

običajno finančno šibkejši in manj informirani, zaradi česar so močno odvisni od 

strokovnega znanja in izkušenj franšizodajalca; 

3. navaja, da so se franšizodajalci na področju zastopanja svojih interesov organizirali na 

nacionalni in evropski ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto zaradi pomanjkanja 

sredstev, velikokrat nimajo na razpolago predstavniških organizacij in so premalo 

zastopani; 

4. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo ustanovitev združenj, ki bi zastopala 

franšizojemalce, in zagotovijo, da bodo pri pripravi politik ali zakonodaje, ki bi lahko 

vplivale nanje, upoštevale njihovo mnenje; 

5. poudarja, da ni informacij o delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju, in poziva 

Komisijo, naj vzpostavi kontaktno točko za informacije o težavah, s katerimi se 
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srečujejo franšizojemalci, hkrati pa zagotovi zaupnost tako pridobljenih informacij; 

6. poziva Komisijo, naj resno preuči delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju, 

zlasti obstoj nepoštenih pogodbenih pogojev ali drugih primerov nepoštene trgovinske 

prakse, ter pozove Eurostat, naj pri zbiranju statističnih informacij o sektorju nameni 

posebno pozornost temu modelu; 

7. je seznanjen z evropskim etičnim kodeksom za franšizing, ki ga je razvila Evropska 

franšizna federacija, ugotavlja pa tudi, da so kodeks enostransko pripravili 

franšizodajalci, franšizojemalci pa so ga ostro kritizirali in so med drugim poudarili, da 

je kodeks pred pregledom v letu 2016 določal strožje obveze za franšizodajalce; 

8. je zaskrbljen, ker evropskemu etičnemu kodeksu ni dodan neodvisen mehanizem 

izvrševanja, in spominja, da so nekatere države članice zaradi pomanjkanja neodvisnega 

izvrševanja uvedle zakonodajo, ki preprečuje in obravnava nepošteno trgovinsko prakso 

v franšizingu; 

9. meni, da bi morale franšizne pogodbe v celoti upoštevati načela uravnoteženega 

partnerstva, v katerem morata biti franšizodajalec in franšizojemalec razumna in 

poštena drug do drugega in reševati različne pritožbe in spore prek odkrite, razumne in 

neposredne komunikacije; 

10. poziva Komisijo, naj preuči pritožbe, ki jih prejme prek kontaktne točke ali drugače, ter 

naj na podlagi teh informacij pripravi neizčrpen seznam primerov nepoštene trgovinske 

prakse; 

11. predvsem poudarja, da so potrebne pravilne in celovite predpogodbene informacije, 

vključno z informacijami o uspešnosti franšizne formule, tako na splošno kot glede na 

predvideno lokacijo franšizojemalca, ki morajo biti na voljo v pisni obliki vsaj 15 

delovnih dni pred podpisom pogodbe, prav tako pa je potrebna uvedba petdnevnega 

roka za odstop od pogodbe po njeni sklenitvi; 

12. poudarja, da morajo franšizodajalci za franšizojemalce pripraviti specializirano začetno 

usposabljanje, med trajanjem pogodbe pa jim zagotoviti ustrezno svetovanje; 

13. spominja, da imajo franšizojemalci obveznost, da si po svojih najboljših močeh 

prizadevajo za rast franšiznega poslovanja in ohranjajo skupno identiteto in ugled 

franšizne mreže ter v ta namen lojalno sodelujejo z vsemi partnerji v mreži ter 

spoštujejo pravice industrijske in intelektualne lastnine, povezane s franšizno formulo; 

14. vendar dodaja, da včasih franšizodajalci od franšizojemalcev zahtevajo nakup 

proizvodov in storitev, ki niso povezane s franšizno formulo; ta zahteva ne sme biti del 

obveznosti franšizojemalcev glede ohranjanja skupne identitete in ugleda franšizne 

mreže, lahko se jo celo smatra za nepošteno trgovinsko prakso; 

15. poudarja, da bi morale biti konkurenčne klavzule jasno oblikovane, razumne in 

sorazmerne ter ne bi smele veljati dlje, kot je nujno potrebno, zlasti ob upoštevanju 

eventualne potrebe franšizojemalcev, da spremenijo svojo franšizno formulo, če se 

spremeni njihova soseščina in s tem povpraševanje po proizvodih ali storitvah; 
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16. je zaskrbljen zaradi sporov glede spletne prodaje, ki ima bistven pomen na digitalnem 

trgu, saj tradicionalne franšizne pogodbe ne upoštevajo učinkov, ki jih ima lahko 

spletna prodaja na izključitvene klavzule, kar omogoča, da lahko na območju, za 

katerega ima franšizojemalec pravico izključnosti, potrošniki kupujejo proizvode od 

franšizodajalca, tudi če blago prevzamejo v trgovini franšizojemalca; 

17. poziva Komisijo, naj na podlagi primerov najboljše prakse pripravi smernice o 

delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 

pripravi analizo sedanjih samoregulativnih instrumentov ter zakonodajne prakse držav 

članic na področju franšizinga v maloprodajnem sektorju ter naj svoje ugotovitve 

predloži Parlamentu, vključno s priporočili za nadaljnje ukrepanje, pri čemer naj se 

osredotoči na potrebo po učinkovitem izvrševanju; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.  
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, 
OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK 

 
Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec 

je pri pripravi prejel prispevek od naslednjih subjektov ali oseb: 
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