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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a franchise működéséről a kiskereskedelmi ágazatban 

(2016/2244(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel „Az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési terv” 

című, 2013. december 11-i állásfoglalására1 és különösen annak (29) bekezdésére,  

– tekintettel az élelmiszer-ellátási láncban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 

szóló, 2016. június 7-i állásfoglalására2,  

– tekintettel a franchise-ról szóló, 2016. áprilisi, az IMCO bizottság megbízásából készült 

tanulmányra3,  

– tekintettel „A franchise szabályozási keretének jogi szempontja és kihívásai az EU-ban” 

című, az IMCO bizottság megbízásából készült 2016. szeptemberi tanulmányra4,  

– tekintettel a „Jövőbeli politikai lehetőségek a franchise területén az EU-ban: Hogyan 

nézzünk szembe a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal?” című tájékoztatóra5,  

– tekintettel „A franchise-adók és a franchise-vevők közötti kapcsolatok: szabályozási 

keret és aktuális kihívások” című műhelymegbeszélésre, melyet az IMCO bizottság 

szervezett 2016. július 12-én, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 

Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

véleményére (A8-0000/2017),  

A. mivel a franchise-nak nincs közös európai meghatározása, de általában jogi és pénzügyi 

szempontból egymástól független természetes vagy jogi személyek közötti partnerséget 

jelent, amelynek révén az egyik fél (a franchise-adó) jogot biztosít a másik félnek 

(franchise-vevő) arra, hogy termékek és/vagy szolgáltatások értékesítése céljából 

franchise-modelljét üzemeltesse, és megosztja know-how-ját, miközben mind a 

franchise-adónak, mind a franchise-vevőnek az a célja, hogy üzleti bevételt generáljon; 

B. mivel 2013. december 11-i állásfoglalásában a Parlament üdvözölte a franchise üzleti 

modelljét, amely támogatja az új üzleti tevékenységeket és a kisvállalkozói tulajdonosi 

szerkezetet, ugyanakkor megállapította, hogy bizonyos esetekben tisztességtelen 

szerződési feltételek állnak fenn, ezért átlátható és tisztességes szerződések megkötésére 

szólított fel; ezenkívül felhívta a Bizottság és a tagállamok figyelmét különösen arra, 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0580. 
2 Elfogadott szövegek, 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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hogy a vállalkozásukat eladni, vagy üzleti modelljüket módosítani kívánó franchise-

vevők milyen problémákkal szembesülnek, ha ugyanabban a szektorban maradnak 

aktívak, és kérte, hogy a Bizottság vizsgálja meg a franchise-rendszerek árrögzítési 

mechanizmusainak betiltását és a hosszú távú versenyzáradékok, vásárlási opciók és a 

többszörös franchise tilalmának hatásait, és vizsgálja meg ismét e tekintetben a 

versenyszabályok alóli jelenlegi kivételt a 30%-nál kisebb piaci részesedéssel 

rendelkező szerződő felek vonatkozásában; 

C. mivel a franchise potenciálisan olyan üzleti modell lehet, amely segít kiteljesíteni a 

kiskereskedelmi ágazatban az egységes piacot, az EU-ban azonban jelenleg alulteljesít, 

és a GDP csupán 1,89%-át adja az egyesült államokbeli 5,95%-kal és az ausztráliai 

10,83%-kal szemben, úgy, hogy a franchise-ból eredő forgalom 83,5%-a hét 

tagállamban koncentrálódik; 

D. mivel a franchise-t mint üzleti modellt lefedő meglévő szabályozás rendkívül eltérő az 

egyes tagállamok között, és a franchise-vevők tartózkodhatnak attól, hogy határon 

átnyúló franchise-hálózatokat létesítsenek, mert nem ismerik a többi jogrendszert és 

esetleg nem élveznének védelmet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal 

szemben; 

E. mivel a franchise-megállapodás feltételei alapján különbség van a „kemény” és a 

„puha” franchise között; és mivel az olyan modellek, mint a „független kiskereskedők 

csoportjai” egyedi jellemzőkkel rendelkeznek és rájuk csak a franchise-ra vonatkozó 

szabályoknak kellene vonatkozniuk, mivel megfelelnek a franchise meghatározásának; 

F. mivel a franchise kiskereskedelmi ágazatban való működésével kapcsolatban 

információhiány tapasztalható, mivel a releváns információk nincsenek leírva vagy 

gyakran csak a franchise-megállapodást kísérő levelekben találhatók, melyek 

bizalmasak, ennélfogva nem nyilvánosak, és uniós szinten nincs adatgyűjtési 

mechanizmus a potenciálisan tisztességtelen szerződési feltételekről vagy a szerződések 

tisztességtelen végrehajtásáról; 

G. mivel a digitális egységes piac megvalósítása összefüggésében külön figyelmet kell 

fordítani azokra a feszültségekre, melyek a franchise-adók és franchise-vevők között 

alakultak ki az e-kereskedelem és a fogyasztói adatok megosztása tekintetében, mivel a 

jelenlegi franchise-megállapodások nem tartalmaznak ezzel kapcsolatos 

rendelkezéseket, és így szükségtelen bizonytalansághoz és konfliktusokhoz vezetnek; 

1. úgy véli, hogy az egységes piac kiskereskedelmi ágazatbeli kiteljesítésében a franchise 

jelentős szerepet játszhat, amennyiben mind a franchise-adóknak, mind a franchise-

vevőknek hatékony védelmet kínálnak EU-szerte a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokkal szemben;  

2. hangsúlyozza, hogy gyakran a franchise-vevő a gyengébb szerződő fél, mivel a 

franchise-modellt általában a franchise-adó fejlesztette ki, és a franchise-vevő általában 

pénzügyileg gyengébb és kevésbé jól informált mint a franchise-adó, ezért erősen függ a 

franchise-adó szakértelmétől; 

3. azt állítja, hogy a franchise-adók mind nemzeti, mind európai szinten összeszerveződtek 

érdekeik képviseletére, ugyanakkor gyakran az erőforrások hiánya miatt a franchise-
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vevőknek gyakran nincsenek ilyen képviseleti szervezeteik és alulreprezentáltak; 

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a franchise-vevőket 

képviselő szervezetek létrehozását és gondoskodjanak arról, hogy őket is 

meghallgassák, amikor esetleg őket is érintő politikákat vagy jogszabályt készítenek; 

5. hangsúlyozza, hogy továbbra is kevés az információ a franchise kiskereskedelmi 

ágazatban való működéséről és felhívja a Bizottságot, hogy nyisson tájékozódást 

szolgáló kapcsolattartási pontot a franchise-vevők előtt felmerülő problémákról, és 

egyúttal biztosítsa az így szerzett információk bizalmas kezelését; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy aktívan vizsgálja a franchise kiskereskedelmi ágazatban 

való működését és különösen az esetleges tisztességtelen szerződési feltételeket vagy 

egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, és hogy kérje fel az Eurostatot, hogy 

szenteljen külön figyelmet ennek a modellnek, amikor az ágazattal kapcsolatban gyűjt 

információkat; 

7. tudomásul veszi a franchise Európai Franchise Szövetség által kidolgozott európai 

etikai kódexét, ugyanakkor megjegyzi, hogy a kódexet a franchise-adók egyoldalúan 

dolgozták ki, és azokat a franchise-vevők alapvetően kritizálták, rámutatva többek 

között arra, hogy a kódex 2016-os felülvizsgálatát megelőzően erősebben fogalmazott a 

franchise-adó kötelezettségvállalásai tekintetében; 

8. aggodalmának ad hangot az európai etikai kódexet kísérő független jogérvényesítő 

mechanizmus hiánya miatt, és emlékeztet, hogy néhány tagállamban a független 

jogérvényesítés hiánya olyan jogszabályok bevezetését eredményezte, melyek 

megakadályozzák és orvosolják a franchise területén megjelenő tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatokat; 

9. véleménye szerint a franchise-megállapodásoknak teljes mértékben tiszteletben kellene 

tartaniuk a kiegyensúlyozott partnerség elvét, melynek értelmében a franchise-adónak 

és a franchise-vevőnek is észszerűen és a másikkal szemben tisztességesen kell 

eljárniuk és a panaszokat, sérelmeket és vitákat őszinte, észszerű és közvetlen 

kommunikáció útján kell megoldaniuk; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy egy kapcsolattartási ponton keresztül vagy egyéb módon 

vizsgálja ki az általa kapott panaszokat és ezen információk alapján készítse el a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok nem teljes jegyzékét; 

11. rámutat különösen arra, hogy a szerződéskötést megelőzően korrekt és átfogó 

tájékoztatásra van szükség, többek közt a franchise-modell teljesítményéről, mind 

általánosan, mind a franchise-vevő tervezett helyszíne vonatkozásában célzottan, 

aminek a megállapodás aláírása előtt legalább tizenöt nappal rendelkezésre kell állnia, 

továbbá 5 napos elállási időszak bevezetésére a megállapodás végrehajtását követően; 

12. kiemeli, hogy szakirányú kezdő képzésre van szükség, és hogy a megállapodás 

időtartama alatt a franchise-adónak megfelelő iránymutatást kell nyújtania a franchise-

vevőnek; 

13. emlékeztet, hogy a franchise-vevők kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni a 
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franchise vállalkozás növekedéséért és a franchise-hálózat közös identitásának és 

hírnevének fenntartásáért, és ennek érdekében kötelesek lojálisan együttműködni a 

hálózat valamennyi partnerével és tiszteletben tartani a franchise-modellben érintett 

ipari és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; 

14. hozzáteszi azonban, hogy a franchise-adók néha előírják a franchise-vevők számára a 

franchise-modellhez nem kapcsolódó termékek és szolgáltatások megvásárlását; az 

ilyen kötelezettséget nem szabad a franchise-vevő a franchise-hálózat közös 

identitásának és hírnevének fenntartásához kapcsolódó kötelezettsége részének 

tekinteni, és ez könnyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet; 

15. hangsúlyozza, hogy a nem versenyjellegű záradékokat egyértelműen észszerűen és 

arányosan kell megfogalmazni, azok nem lehetnek a szigorúan szükségesnél hosszabb 

időtartamúak, különösen mivel a franchise-vevőnek szüksége lehet arra, hogy franchise-

modelljét megváltoztassa, ha megváltozik a szomszédság és ezáltal a termékek vagy 

szolgáltatások iránti kereslet; 

16. aggodalommal veszi tudomásul az internetes értékesítések kapcsán felmerülő vitákat, 

melyek alapvetőek a digitális piacon, mivel a hagyományos franchise-megállapodások 

nem veszik figyelembe azt, hogy az internetes értékesítésnek milyen hatása lehet a 

kizárólagossági záradékokra, ami miatt lehetővé válhat, hogy azon a területen, ahol a 

franchise-vevő kizárólagos joggal rendelkezik, az ügyfelek termékeiket a franchise-

adótól vásárolhatják meg, még ha az árut a franchise-vevő üzletében veszik is át; 

17. kéri a Bizottságot, hogy dolgozza ki a franchise kiskereskedelmi ágazatban való 

működésének bevált gyakorlatait tükröző iránymutatások tervezetét; felkéri a 

Bizottságot, hogy e tekintetben készítsen elemzést a létező önszabályozási eszközökről, 

valamint a tagállamok jogalkotási gyakorlatairól a kiskereskedelmi ágazatbeli franchise 

tekintetében és eredményeit nyújtsa be a Parlamentnek, a további fellépésre irányuló 

ajánlásokkal együtt, a hatékony érvényesítés szükségességére összpontosítva; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. 
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