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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно 

(2016/2244(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2013 г. относно Европейски 

план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички 

участници1, и по-специално параграф 29 от нея,  

– като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно нелоялните 

търговски практики във веригата за доставки на храни2,  

– като взе предвид проучването от м. април 2016 г. относно франчайзинга3, 

възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO),  

– като взе предвид проучването от м. септември 2016 г., възложено от комисията 

IMCO, озаглавено „Правна перспектива на регулаторната рамка и 

предизвикателства пред франчайзинга в ЕС“ (Legal Perspective of the Regulatory 

Framework and Challenges for Franchising in the EU)4,   

– като взе предвид информационния материал, озаглавен „Бъдещи варианти на 

политиката в областта на франчайзинга в ЕС:  противопоставяне на нелоялните 

търговски практики“ (Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting 

Unfair Trading Practices)5,  

– като взе предвид работния семинар, озаглавен „Отношенията между 

франчайзодателите и франчайзополучателите: регулаторна уредба и настоящи 

предизвикателства“ (Relations between franchisors and franchisees: regulatory 

framework and current challenges), организиран от комисията IMCO на 

12 юли 2016 г., 

– като взе предвид член 52 от своя правилник,  

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становището на комисията по икономически и парични въпроси 

и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0000/2017),  

А. като има предвид, че не съществува общоприето европейско определение за 

франчайзинг, но той обикновено включва партньорство между физически или 

юридически лица, които са правно и финансово независими едно от друго, при 

което едната страна (франчайзодателят) предоставя на другата страна 

(франчайзополучателя) правото да експлоатира неговата франчайзинг формула за 

продажбата на стоки и/или услуги и споделя ноу-хау, като намерението на 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0580. 
2 Приети текстове, 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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франчайзодателя и на франчайзополучателя е да генерират търговски приходи; 

Б. като има предвид, че в своята резолюция от 11 декември 2013 г. Парламентът 

приветства франчайзинга като бизнес модел, който подпомага новите 

предприятия и собствениците на малък бизнес, но отбелязва наличието в някои 

случаи на несправедливи договорни условия и призовава за прозрачни и 

справедливи договори; освен това той привлече вниманието по-специално на 

Комисията и на държавите членки към проблемите, пред които са изправени 

франчайзополучателите, които желаят да продадат своето предприятие или да 

променят своята бизнес формула, като в същото време останат активни в същия 

сектор, и отправи искане към Комисията да проучи забраната на механизмите за 

ценово определяне при франчайзинга, както и последиците от дългосрочните 

клаузи относно конкуренцията, възможностите за закупуване и забраната за 

мултифранчайзинг и да преразгледа в това отношение настоящото освобождаване 

от правилата за конкуренция на договарящи се страни, които имат пазарен дял от 

по-малко от 30%;  

В. като има предвид, че франчайзингът има потенциала да бъде бизнес модел, който 

може да спомогне за доизграждането на единния пазар в сектора на търговията на 

дребно, но понастоящем не се използва пълноценно в ЕС, като представлява само 

1,89% от БВП, в сравнение с 5,95% в САЩ и 10,83% в Австралия, а 83,5% от 

оборота, дължащ се на франчайзинга, са концентрирани в едва седем държави 

членки; 

Г. като има предвид, че действащото законодателство, отнасящо се до франчайзинга 

като бизнес модел, варира в широки граници между държавите членки, а 

франчайзополучателите може да се въздържат от присъединяване към 

трансгранични франчайзингови мрежи, тъй като не са запознати с другите правни 

системи и може да не са защитени срещу нелоялни търговски практики; 

Д. като има предвид, че са налице различия между „твърдия“ и „мекия“ модел на 

франчайзинг, в зависимост от условията на договора за франчайзинг; и като има 

предвид, освен това, че модели като „групи от независими търговци на дребно“ 

имат специални характеристики и следва единствено да бъдат засегнати от 

правилата, уреждащи франчайзинга, доколкото те отговарят на определението за 

франчайзинг; 

Е. като има предвид, че липсва информация относно функционирането на 

франчайзинга в сектора на търговията на дребно, тъй като важна информация не 

се записва или често може да се намери само в съпроводителните писма, 

приложени към договор за франчайзинг, които са поверителни и които 

следователно не са достъпни за обществеността, както и че на равнището на ЕС 

не съществува механизъм за събиране на информация за потенциално 

несправедливи договорни клаузи или неправилно изпълнение на договорите; 

Ж. като има предвид, че в контекста на изграждането на цифров единен пазар следва 

да бъде отделено специално внимание на напреженията, които възникват между 

франчайзодателите и франчайзополучателите във връзка с електронната търговия 

и обмена на данни за потребители, тъй като понастоящем договорите за 

франчайзинг не съдържат разпоредби по тези въпроси, като по този начин водят 
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до излишна несигурност и конфликти; 

1. счита, че франчайзингът може да играе важна роля за завършването на 

изграждането на единния пазар в сектора на търговията на дребно, при условие, 

че на цялата територия на ЕС се предлага ефективна защита както на 

франчайзодателите, така и на франчайзополучателите срещу нелоялни търговски 

практики;  

2. подчертава, че франчайзополучателите често са по-слабата договаряща страна, 

тъй като франчайзинговата формула по принцип се разработва от 

франчайзодателя, а франчайзополучателите обикновено са финансово по-слаби и 

по-малко информирани, отколкото франчайзодателя, и поради това са силно 

зависими от експертния опит на франчайзодателя; 

3. заявява, че франчайзодателите са се организирали както на национално, така и на 

европейско равнище за целите на представляването на своите интереси, докато, 

често поради липса на ресурси, франчайзополучателите често не разполагат с 

такива представителни организации и не са представени в достатъчна степен; 

4. призовава Комисията и държавите членки да насърчават създаването на 

асоциации, представляващи франчайзополучателите, и да гарантират, че тяхното 

мнение се чува, когато се изготвят политики или законодателство, които може да 

ги засягат; 

5. подчертава, че съществува постоянна липса на информация относно 

функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно и призовава 

Комисията да открие звено за контакт за информация относно проблемите, пред 

които са изправени франчайзополучателите, като същевременно гарантира 

поверителността на информацията, придобита по този начин; 

6. призовава Комисията активно да проучва функционирането на франчайзинга в 

сектора на търговията на дребно, в частност съществуването на несправедливи 

договорни клаузи или други нелоялни търговски практики, и да поиска от 

Евростат да отдели специално внимание на този модел, когато събира 

статистическа информация за сектора; 

7. отбелязва Европейския етичен кодекс на франчайзинга, разработен от 

Европейската франчайзинг федерация, но отбелязва също така, че кодексът е 

съставен едностранно от франчайзодателите и е посрещнат със съществени 

критики от страна на франчайзополучателите, изтъкващи, наред с другото, факта, 

че кодексът, преди преразглеждането си през 2016 г., е имал много по-строга 

формулировка по отношение на ангажиментите на франчайзодателя; 

8. изразява своята загриженост във връзка с липсата на независим механизъм за 

прилагане, който да придружава Европейския етичен кодекс, и припомня, че в 

някои държави членки тази липса на независимо прилагане е довела до 

въвеждането на законодателство за предотвратяване на нелоялните търговски 

практики във франчайзинга и започване на борба с тях; 

9. заявява, че договорите за франчайзинг следва изцяло да зачитат принципите на 
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балансирано партньорство, в рамките на което поведението на франчайзодателя и 

франчайзополучателя един спрямо друг трябва да е разумно и справедливо и те 

трябва да разрешават жалби, оплаквания и спорове чрез откровен, разумен и пряк 

диалог; 

10. призовава Комисията да разглежда жалбите, които получава, чрез звено за 

контакт или по друг начин и въз основа на тази информация да изготви 

неизчерпателен списък на нелоялните търговски практики; 

11. изтъква, в частност, необходимостта от коректна и всеобхватна преддоговорна 

информация, включително информация относно характеристиките на 

франчайзинговата формула, както в общ план, така и насочена конкретно към 

предвиденото от франчайзополучателя местоположение, която да бъде на 

разположение в писмена форма най-малко 15 работни дни преди подписването на 

договора, и необходимостта от въвеждане на петдневен срок за отказ след 

сключването на договора; 

12. подчертава необходимостта от специализирано първоначално обучение и 

съответни насоки, които франчайзодателят да предоставя на 

франчайзополучателите по време на срока на действие на договора; 

13. припомня задължението на франчайзополучателите да положат всички усилия за 

растежа на франчайзинговия бизнес и за поддържане на общата идентичност и 

репутация на франчайзинговата мрежа и за тази цел да си сътрудничат лоялно с 

всички партньори в мрежата и да спазват правата на индустриална и 

интелектуална собственост, които са свързани с франчайзинговата формула; 

14. добавя обаче, че понякога франчайзодателите изискват франчайзополучателите да 

купуват продукти и услуги, които не са свързани с франчайзинговата формула; 

подобно изискване не следва да се разглежда като част от задължението на 

франчайзополучателите по отношение на поддръжката и общата идентичност и 

репутацията на франчайзинговата мрежа, но лесно може да представлява 

нелоялна търговска практика; 

15. подчертава, че клаузите за неконкуриране следва да бъдат ясно формулирани, 

разумни и пропорционални и не следва да се прилагат за по-дълъг период от 

строго необходимото, като се има предвид, по-специално, евентуалната 

необходимост франчайзополучателите да променят франчайзинговата формула, 

която използват, ако се промени обкръжаващата ги среда и поради това се 

промени и търсенето на продукти или услуги; 

16. отбелязва със загриженост споровете, възникващи във връзка с продажбите по 

интернет, тъй като те са от решаващо значение за цифровия пазар, като се има 

предвид, че традиционните договори за франчайзинг не отчитат ефекта, който 

продажбите по интернет могат да окажат върху клаузите за предоставяне на 

изключителни права, като по този начин се дава възможност в зоната, за която 

франчайзополучателят има изключителни права, потребителите да могат да 

купуват техните продукти от франчайзодателя, дори ако вземат стоките си в 

магазина на франчайзополучателя; 
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17. изисква от Комисията да изготви насоки, отразяващи най-добрите практики по 

отношение на функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на 

дребно; във връзка с това приканва Комисията да направи анализ на 

съществуващите инструменти за саморегулиране, както и на законодателните 

практики на държавите членки в областта на франчайзинга в сектора на 

търговията на дребно, и да представи своите констатации на Парламента, в това 

число препоръки за по-нататъшни действия, като се съсредоточи върху нуждата 

от ефективно прилагане; 

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, 
ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна 

отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните 

субекти или лица при подготовката на проектодоклада: 

 
 
 

Субект и/или лице 

 Independent Retail Europe 

 European Franchise Federation (Европейска франчайзинг федерация) 

 Vakcentrum 

 Italian Consumers organisation (Италианска организация за защита на потребителите) 

 UEAPME (Европейска асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия) 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Bird & Bird Law firm (Правна кантора „Бърд & Бърд“) 

 Eurocommerce (Еврокомерс) 

 Bueno Legal 

 Osnabrück University (Университетът на Оснабрюк) 

 


