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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου 

(2016/2244(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με σχέδιο δράσης 

για τον Ευρωπαϊκό Τομέα Λιανικού Εμπορίου προς όφελος όλων των παραγόντων1, και 

ιδίως την παράγραφο 29,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων2,  

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Aπριλίου 2014 σχετικά με τη δικαιόχρηση, τη διενέργεια 

της οποίας ανέθεσε η επιτροπή IMCO3,  

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2016, που ανατέθηκε από την Επιτροπή 

IMCO με τίτλο «Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for 

Franchising in the EU» (Θεώρηση από τη νομική σκοπιά του κανονιστικού πλαισίου 

και των προκλήσεων που συνεπάγεται η δικαιόχρηση στην ΕΕ)4,  

  

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Future Policy Options in 

Franchising in the EU: Confronting Unfair Trading Practices» (Mελλοντικές επιλογές 

πολιτικής στον τομέα της δικαιόχρησης στην ΕΕ: αντιμετώπιση των αθέμιτων 

εμπορικών πρακτικών)5,  

– έχοντας υπόψη το εργαστήριο με τίτλο «Σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχων και 

δικαιοδόχων: κανονιστικό πλαίσιο και τρέχουσες προκλήσεις», που οργανώθηκε από 

την Επιτροπή IMCO στις 12 Ιουλίου 2016, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-

0000/2017), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός ορισμός της δικαιόχρησης, 

αλλά ότι, κατά κανόνα, αφορά εταιρική σχέση μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων 

που είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητα μεταξύ τους, στο πλαίσιο της οποίας το 

ένα μέρος (ο δικαιοπάροχος) παραχωρεί στο άλλο μέρος (τον δικαιοδόχο) το δικαίωμα 

να εκμεταλλεύεται την φόρμουλα δικαιόχρησής του με σκοπό την πώληση αγαθών 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0580. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 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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και/ή υπηρεσιών και παρέχει τεχνογνωσία, και με την οποία τόσο ο δικαιοπάροχος όσο 

και ο δικαιοδόχος επιδιώκουν τη δημιουργία επιχειρηματικών εσόδων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013, το Κοινοβούλιο 

εξέφρασε επιδοκιμασία για την δικαιόχρηση ως επιχειρηματικό μοντέλο που 

υποστηρίζει τις νέες επιχειρήσεις και την ιδιοκτησία μικρών επιχειρήσεων, αλλά 

επεσήμανε την ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών όρων σε ορισμένες περιπτώσεις και 

ζήτησε διαφανείς και δίκαιες συμβάσεις· επιπλέον, επέστησε συγκεκριμένα την 

προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν την επιχείρησή τους ή να αλλάξουν την 

επιχειρηματική τους φόρμουλα, παραμένοντας ταυτόχρονα ενεργοί στον ίδιο τομέα και 

ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει την απαγόρευση των μηχανισμών καθορισμού 

των τιμών στο πλαίσιο συστημάτων δικαιόχρησης και τις επιπτώσεις των 

μακροπρόθεσμων ρητρών ανταγωνισμού, των επιλογών αγοράς και της απαγόρευσης 

της πολλαπλής δικαιόχρησης (multi-franchising), καθώς και να επανεξετάσει, εν 

προκειμένω, την ισχύουσα εξαίρεση από τους κανόνες ανταγωνισμού για τα 

συμβαλλόμενα μέρη που κατέχουν μερίδιο αγοράς μικρότερο του 30 %· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιόχρηση έχει δυνατότητες να αποτελέσει ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

στον τομέα του λιανικού εμπορίου, αλλά ότι επί του παρόντος δεν εφαρμόζεται με 

αρκετά αποδοτικό τρόπο στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 1,89 % του ΑΕΠ, σε 

σύγκριση με 5,95 % στις ΗΠΑ και 10,83 % στην Αυστραλία, ενώ το 83,5 % του 

κύκλου εργασιών της δικαιόχρησης, συγκεντρώνεται μόνο σε επτά κράτη μέλη·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την δικαιόχρηση ως 

επιχειρηματικό μοντέλο ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, και ότι οι 

δικαιοδόχοι, ενδεχομένως, απέχουν από τη προσχώρηση σε διασυνοριακά δίκτυα 

δικαιόχρησης, επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με άλλα νομικά συστήματα και δεν 

μπορούν να προστατευθούν από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ «σκληρής» και «μαλακής» 

δικαιόχρησης, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας δικαιόχρησης· λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη ότι μοντέλα όπως οι «ομάδες ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής πώλησης» 

έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα πρέπει να επηρεάζονται από τους κανόνες που 

διέπουν τη δικαιόχρηση μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της δικαιόχρησης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της 

δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου, δεδομένου ότι οι σχετικές 

πληροφορίες δεν διατίθενται σε γραπτή μορφή ή συχνά περιέχονται μόνο στις 

συνοδευτικές επιστολές που συνοδεύουν μια συμφωνία δικαιόχρησης και οι οποίες 

είναι εμπιστευτικές, με αποτέλεσμα να μην δημοσιοποιούνται, και λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη ότι σε επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με δυνητικά καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες ή καταχρηστική 

εκτέλεση των συμβάσεων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ, 

δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και την 

ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν τους καταναλωτές, δεδομένου ότι επί του παρόντος 
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οι συμφωνίες δικαιόχρησης δεν περιέχουν διατάξεις για τα θέματα αυτά, με 

αποτέλεσμα να οδηγούν σε περιττή αβεβαιότητα και περιττές συγκρούσεις· 

1. θεωρεί ότι για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα του λιανικού εμπορίου, 

η δικαιόχρηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

παρέχεται τόσο στους δικαιοπάροχους όσο και στους δικαιοδόχους, σε ολόκληρη την 

ΕΕ, αποτελεσματική προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·  

2. τονίζει ότι οι δικαιοδόχοι είναι συχνά το πιο αδύναμο συμβαλλόμενο μέρος, δεδομένου 

ότι η φόρμουλα της δικαιόχρησης αναπτύσσεται κατά κανόνα από τους δικαιοπάροχους 

και ότι οι δικαιοδόχοι τείνουν να είναι οικονομικά ασθενέστεροι και λιγότερο 

ενημερωμένοι από τους δικαιοπάροχους, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από την εμπειρογνωμοσύνη των τελευταίων· 

3. παρατηρεί ότι οι δικαιοπάροχοι έχουν οργανωθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους και ότι, συχνά, εξαιτίας της 

έλλειψης πόρων, οι δικαιοδόχοι δεν διαθέτουν παρόμοιες οργανώσεις εκπροσώπησης, 

με αποτέλεσμα να εκπροσωπούνται ανεπαρκώς·  

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία ενώσεων 

εκπροσώπησης των δικαιοδόχων, και να διασφαλίσουν ότι θα ακούγεται η φωνή τους 

όταν εκπονούνται πολιτικές ή νομοθεσία που ενδέχεται να τους αφορούν· 

5. τονίζει ότι υπάρχει μόνιμη έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της 

δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου, και καλεί την Επιτροπή να 

δημιουργήσει μια υπηρεσία επαφής με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που θα αποκτώνται κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

6. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ενεργό τρόπο τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου, και, ειδικότερα, την ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών 

ρητρών ή άλλων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, και να ζητήσει από την Eurostat να 

δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το πρότυπο όταν συλλέγει στατιστικές πληροφορίες 

για αυτόν τον τομέα· 

7. λαμβάνει υπό σημείωση τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την δικαιόχρηση, ο 

οποίος αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Franchise, αλλά σημειώνει 

επίσης ότι ο κώδικας καταρτίσθηκε μονομερώς από τους δικαιοπάροχους και 

προσέκρουσε στη δριμεία κριτική των δικαιοδόχων, οι οποίοι επεσήμαναν, μεταξύ 

άλλων, ότι ο κώδικας, πριν από την αναθεώρησή του το 2016, περιείχε σαφέστερη 

διατύπωση όσον αφορά τις δεσμεύσεις του δικαιοπάροχου· 

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας δε 

συνοδεύεται από ανεξάρτητο μηχανισμό επιβολής και υπενθυμίζει ότι σε ορισμένα 

κράτη μέλη αυτή η έλλειψη ανεξάρτητης επιβολής οδήγησε στη θέσπιση νομοθεσίας 

σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 

στον τομέα της δικαιόχρησης· 

9. επισημαίνει ότι οι συμφωνίες δικαιόχρησης θα πρέπει να σέβονται πλήρως τις αρχές της 

ισόρροπης εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας ο δικαιοπάροχος και ο 
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δικαιοδόχος πρέπει να επιδεικνύουν αμοιβαία σύνεση, να είναι δίκαιοι ο ένα προς τον 

άλλον και να επιλύουν καταγγελίες, παράπονα και διαφορές με ειλικρινή, συνετή και 

άμεση επικοινωνία·  

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις καταγγελίες που λαμβάνει μέσω μιας υπηρεσίας 

επαφής ή με άλλον τρόπο, και να καταρτίσει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο αθέμιτων 

εμπορικών πρακτικών βάσει αυτών των πληροφοριών· 

11. επισημαίνει, ειδικότερα, την ανάγκη για ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες πριν από τη 

σύναψη της σύμβασης, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται επίσης πληροφορίες 

σχετικά με την απόδοση της φόρμουλας δικαιόχρησης, τόσο γενικές όσο και με ειδική 

εστίαση στον προβλεπόμενο τόπο δραστηριότητας του δικαιοδόχου, οι οποίες πρέπει να 

διατίθενται σε γραπτή μορφή τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την υπογραφή 

της συμφωνίας, και για θέσπιση πενθήμερης περιόδου υπαναχώρησης μετά από την 

εκτέλεση της συμφωνίας· 

12. τονίζει την ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης αρχικής κατάρτισης και κατάλληλης 

καθοδήγησης από τον δικαιοπάροχο στους δικαιοδόχους κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης· 

13. υπενθυμίζει την υποχρέωση των δικαιοδόχων να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την ανάπτυξη της δικαιοδόχου επιχείρησης και την διατήρηση της 

κοινής ταυτότητας και φήμης του δικτύου δικαιόχρησης και, για τον σκοπό αυτό, να 

συνεργάζονται υπεύθυνα με όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο δίκτυο και να 

σέβονται τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που 

περιλαμβάνονται στην φόρμουλα δικαιόχρησης·  

14. προσθέτει, ωστόσο, ότι, ενίοτε, οι δικαιοπάροχοι απαιτούν από τους δικαιοδόχους να 

αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με την φόρμουλα 

δικαιόχρησης· απαιτήσεις αυτού του είδους δεν πρέπει να θεωρούνται μέρος της 

υποχρέωσης των δικαιοδόχων να διατηρούν την κοινή ταυτότητα και να προστατεύουν 

την φήμη του δικτύου δικαιόχρησης και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν αθέμιτη 

εμπορική πρακτική· 

15. τονίζει ότι οι ρήτρες απαγόρευσης του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι σαφώς 

διατυπωμένες, εύλογες και αναλογικές και δεν πρέπει να εφαρμόζονται για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα απ’ ό, τι είναι απολύτως αναγκαίο, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη 

το γεγονός ότι οι δικαιοδόχοι ενδέχεται να αναγκαστούν να αλλάξουν την φόρμουλα 

δικαιόχρησης που εφαρμόζουν, εάν σημειωθούν αλλαγές στην περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιούνται και κατά συνέπεια στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών· 

16. σημειώνει με ανησυχία τις διαφορές που ανακύπτουν όσον αφορά τις διαδικτυακές 

πωλήσεις, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για την ψηφιακή αγορά, επισημαίνοντας εν 

προκειμένω ότι στις παραδοσιακές συμφωνίες δικαιόχρησης δε λαμβάνεται υπόψη ο 

αντίκτυπος που μπορεί να έχουν οι διαδικτυακές πωλήσεις στις ρήτρες 

αποκλειστικότητας, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν, στον τομέα στον οποίο ο 

δικαιοδόχος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικότητας, να αγοράζουν οι πελάτες τα 

προϊόντα τους από τον δικαιοπάροχο, ακόμη και αν τα παραλαμβάνουν από το 

κατάστημα του δικαιοδόχου·  
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17. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες να 

αντανακλούν τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την λειτουργία της δικαιόχρησης στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να προβεί σε 

ανάλυση των υφιστάμενων μέσων αυτορρύθμισης, καθώς και των νομοθετικών 

πρακτικών των κρατών μελών στο πεδίο της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού 

εμπορίου, και να υποβάλει τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων 

συστάσεων για την ανάληψη περαιτέρω δράσης, εστιάζοντας στην ανάγκη για 

αποτελεσματική επιβολή· 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

 
Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του 

εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα 

πρόσωπα κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης: 

 
 
 

Οντότητα και/ή 

πρόσωπο 

 Independent Retail Europe 

 European Franchise Federation 

 Vakcentrum 

 Italian Consumers organisation 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Bird & Bird Law firm 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Πανεπιστήμιο Osnabrück  

 


