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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl franšizės veikimo mažmeninės prekybos sektoriuje 

(2016/2244(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl Europos mažmeninės 

prekybos veiksmų plano, kuris būtų naudingas visiems dalyviams1, ypač į jo 29 dalį,  

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl nesąžiningos prekybos 

praktikos maisto tiekimo grandinėje2,  

– atsižvelgdamas į IMCO komiteto užsakytą 2016 m. balandžio mėn. tyrimą dėl 

franšizės3,  

– atsižvelgdamas į IMCO komiteto užsakytą 2016 m. rugsėjo mėn. tyrimą 

„Reglamentavimo sistemos teisinė perspektyva ir franšizės problemos ES“ 

(angl. „Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising 

in the EU“)4,  

– atsižvelgdamas į informacinį pranešimą „Būsimos franšizės politikos galimybės ES: 

kova su nesąžiningos prekybos praktika“ (angl. „Future Policy Options in Franchising 

in the EU: Confronting Unfair Trading Practices“)5,  

– atsižvelgdamas į praktinį seminarą „Franšizės davėjų ir franšizės gavėjų santykiai: 

reglamentavimo sistema ir dabartinės problemos“, kurį 2016 m. liepos 12 d. surengė 

IMCO komitetas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 

nuomones (A8-0000/2017), 

A. kadangi Europoje nėra bendros franšizės apibrėžties, tačiau paprastai ji apima teisiškai 

ir finansiškai tarpusavyje nepriklausomų fizinių ar juridinių asmenų partnerystę, kurioje 

viena šalis (franšizės davėjas) kitai šaliai (franšizės gavėjas) suteikia teisę naudoti jo 

franšizės formulę prekėms ir (arba) paslaugoms parduoti ir dalijasi savo praktine 

patirtimi, o franšizės davėjo ir gavėjo siekis yra gauti verslo pajamas; 

B. kadangi savo 2013 m. gruodžio 11 d. rezoliucijoje Parlamentas palankiai įvertino 

franšizės paslaugas kaip verslo modelį, kuriuo remiamas naujas verslas ir smulkaus 

verslo nuosavybė, tačiau atkreipė dėmesį, kad tam tikrais atvejais sutarčių sąlygos yra 

                                                 
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0580. 
2 Priimti tekstai, 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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nesąžiningos, ir paragino užtikrinti sutarčių skaidrumą ir sąžiningumą; be to, jis atkreipė 

Komisijos ir valstybių narių dėmesį ypač į sunkumus, kuriuos patiria franšizės gavėjai, 

norėdami parduoti savo įmonę arba pakeisti verslo formulę, bet toliau veikti tame 

pačiame sektoriuje ir paprašė Komisijos įvertinti draudimą taikyti kainų nustatymo 

mechanizmus franšizės sistemose ir ilgalaikių konkurencijos išlygų, pirkimo galimybių 

ir draudimo turėti kelias franšizės poveikį, taip pat šiuo klausimu persvarstyti dabartinę 

susitariančioms šalims, kurių rinkos dalis sudaro mažiau nei 30 proc., taikomą 

konkurencijos taisyklių išimtį; 

C. kadangi franšizė turi potencialo būti verslo modeliu, kuris gali padėti baigti kurti 

bendrąją rinką mažmeninės prekybos sektoriuje, tačiau šiuo metu ES ji nepakankamai 

išvystyta ir sudaro 1,89 proc. BVP palyginti su 5,95 proc. JAV BVP ir 10,83 proc. 

Australijos BVP, o 83,5 proc. franšizės apyvartos yra sutelkta tik septyniose valstybėse 

narėse; 

D. kadangi esami teisės aktai, taikomi franšizei kaip verslo modeliui skirtingose valstybėse 

narėse labai skiriasi ir franšizės gavėjai gali susilaikyti nuo prisijungimo prie 

tarptautinių franšizės tinklų, nes jie nėra susipažinę su kitomis teisės sistemomis ir gali 

būti neapsaugoti nuo nesąžiningos prekybos praktikos; 

E. kadangi priklausomai nuo franšizės sutarties sąlygų esama skirtumų tarp „kietosios“ ir 

„minkštosios“ franšizės ir, be to, tokie modeliai kaip „nepriklausomų mažmenininkų 

grupės“ turi specialių savybių ir jiems turėtų būti taikomos franšizės taisyklės, jei jie 

atitinka franšizės apibrėžtį; 

F. kadangi trūksta informacijos apie franšizės veikimą mažmeninės prekybos sektoriuje, 

nes atitinkama informacija nėra aiškiai nurodyta ir dažnai ją galima rasti tik prie 

franšizės sutarties pridėtuose šalutiniuose raštuose, kurie yra konfidencialūs, taigi, 

nevieši, ir ES lygmeniu nėra informacijos apie galimai nesąžiningas sutarčių sąlygas ar 

nesąžiningą sutarčių įgyvendinimą rinkimo mechanizmo; 

G. kadangi įgyvendinant bendrąją skaitmeninę rinką ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tarp 

franšizės davėjų ir gavėjų kilusią įtampą, susijusią su e. prekyba ir dalijimąsi vartotojų 

duomenimis, kadangi dabartinėse franšizės sutartyse nėra nuostatų tais klausimais, todėl 

be reikalo kyla neaiškumas ir konfliktai; 

1. mano, kad baigiant kurti bendrąją rinką mažmeninės prekybos sektoriuje franšizė gali 

vaidinti svarbų vaidmenį, jei visoje ES bus suteikta efektyvi tiek franšizės davėjų, tiek 

franšizės gavėjų apsauga nuo nesąžiningos prekybos praktikos;  

2. pabrėžia, kad franšizės gavėjai dažnai yra silpnesnė sutarties šalis, kadangi franšizės 

formulę paprastai nustato franšizės davėjas ir franšizės gavėjai dažnai būna finansiškai 

silpnesni ir mažiau informuoti už franšizės davėjus ir todėl labai priklauso nuo franšizės 

davėjo ekspertinių žinių; 

3. pažymi, kad franšizės davėjai ir nacionaliniu, ir Europos lygmenimis yra organizuoti ir 

jų interesai yra atstovaujami, o franšizės gavėjai dėl finansinių išteklių trūkumo dažnai 

neturi tokių jiems atstovaujančių organizacijų ir yra nepakankamai atstovaujami; 

4. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti steigti franšizės gavėjams atstovaujančias 
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asociacijas ir užtikrinti, kad į jų poziciją būtų atsižvelgiama rengiant politiką ar teisės 

aktus, kurie gali juos paveikti; 

5. pabrėžia, kad nuolat trūksta informacijos apie franšizės veikimą mažmeninės prekybos 

sektoriuje ir ragina Komisiją atidaryti kontaktinį centrą, kuris rinktų informaciją apie 

problemas, su kuriomis susiduria franšizės gavėjai, užtikrinant surinktos informacijos 

konfidencialumą; 

6. ragina Komisiją aktyviai išnagrinėti franšizės veikimą mažmeninės prekybos sektoriuje 

ir visų pirma tai, ar taikomos nesąžiningos sutarčių sąlygos ar kitokia nesąžininga 

prakybos praktika ir paprašyti Eurostato renkant statistinę informaciją apie šį sektorių 

skirti ypatingą dėmesį šiam verslo modeliui; 

7. atkreipia dėmesį į Europos franšizės etikos kodeksą, kurį parengė Europos franšizės 

federacija, tačiau taip pat pažymi, kad šį kodeksą vienašališkai parengė franšizės 

davėjai, o franšizės gavėjai jį iš principo kritikuoja ir, be kita ko, nurodo, kad kodekso 

versijos, galiojusios iki 2016 m. peržiūros, tektas dėl franšizės davėjų prievolių buvo 

suformuluotas griežčiau; 

8. reiškia susirūpinimą dėl to, kad greta Europos etikos kodekso nesukurtas 

nepriklausomas įgyvendinimo užtikrinimo mechanizmas, ir primena, kad kai kuriose 

valstybėse narėse dėl to, kad trūksta nepriklausomo įgyvendinimo užtikrinimo, buvo 

priimti teisės aktai, kuriais neleidžiama nesąžininga franšizės prekybos praktika ir su ja 

kovojama; 

9. pabrėžia, kad franšizės sutartimis turėtų būti visapusiškai laikomasi subalansuotos 

partnerystės principo, pagal kurį franšizės davėjas ir gavėjas privalo vienas kito 

atžvilgiu elgtis protingai ir sąžiningai ir skundus, nusiskundimus ir ginčus spręsti 

atvirai, protingai ir tiesiogiai bendraujant; 

10. ragina Komisiją išnagrinėti skundus, kuriuos ji gauna per kontaktinį punktą ar kitais 

būdais, ir remiantis šia informacija parengti nebaigtinį nesąžiningos prekybos praktikos 

sąrašą; 

11. ypač atkreipia dėmesį į tai, kad reikia turėti teisingą ir išsamią informaciją prieš 

sudarant sutartį, įskaitant ir bendrą ir tikslinę, susijusią su planuojama franšizės vieta, 

informaciją apie franšizės formulės veiklos rezultatus, kurią reikia gauti raštu 

mažiausiai likus 15 darbo dienų iki sutarties pasirašymo, ir kad reikia nustatyti penkių 

dienų persigalvojimo laikotarpį po sutarties pasirašymo; 

12. pabrėžia, kad reikia, kad franšizės davėjas franšizės gavėjams per sutarties vykdymo 

laikotarpį rengtų specializuotus pradinius mokymus ir teiktų tinkamas gaires; 

13. primena, kad franšizės gavėjai privalo dėti visas pastangas, kad franšizės verslas augtų 

ir išlaikyti bendrą franšizės tinklo identitetą ir reputaciją, ir tuo tikslu lojaliai 

bendradarbiauti su visais tinklo partneriais ir užtikrinti, kad būtų laikomasi su franšizės 

formule susijusių pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisių; 

14. Tačiau taip pat pažymi, kad kartais franšizės davėjai reikalauja, kad franšizės gavėjai 

pirkti su franšizės formule nesusijusius produktus ir paslaugas; toks reikalavimas 
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neturėtų būti laikomas dalimi franšizės gavėjų pareigų, susijusių su franšizės tinklo 

bendro identiteto ir reputacijos išlaikymu, tačiau lengvai gali tapti nesąžininga verslo 

praktika; 

15. pabrėžia, kad sąlygos dėl nekonkuravimo turėtų būti aiškiai išdėstytos, pagrįstos ir 

proporcingos ir jos neturėtų galioti ilgiau nei tai būtina, visų pirma atsižvelgiant į tai kad 

franšizės gavėjams gali prireikti pakeisti savo franšizės formulę, jei pasikeičia jų 

kaimynystė ir atitinkamai produktų ar paslaugų paklausa; 

16. su susirūpinimu atkreipia dėmesį į ginčus, kylančius dėl prekybos internetu, kuri yra itin 

svarbi skaitmeninėje rinkoje, kadangi tradicinėse franšizės sutartyse neatsižvelgiama į 

galimą prekybos internetu poveikį išimtinių teisių sąlygoms ir gali atsirasti tokia 

padėtis, kad vietovėje, kurioje franšizės gavėjui yra suteiktos išimtinės teisės, vartotojai 

savo produktus gali nusipirkti iš franšizės davėjo, net jei prekes jie atsiima franšizės 

gavėjo parduotuvėje; 

17. prašo Komisijos parengti gairių, kuriose būtų atspindėta franšizės veikimo mažmeninės 

prekybos sektoriuje geriausia praktika, projektą; todėl ragina Komisiją atlikti esamų 

savireguliacijos priemonių ir valstybių narių teisinės praktikos franšizės veiklos 

mažmeninės prekybos sektoriuje srityje analizę ir Parlamentui pateikti jos rezultatus ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, didžiausią dėmesį skiriant efektyvaus vykdymo 

užtikrinimo poreikiui; 

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ 
SĄRAŠAS 

 
Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė pranešėjas. Pranešėjas, 

rengdamas pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos: 

 
 
 

Subjektas ir (arba) 

asmuo 

 Asociacija „Independent Retail Europe“ 

 Europos franšizės federacija 

 Organizacija „Vakcentrum“ 

 Italijos vartotojų organizacija 

 Asociacija „UEAPME“ 

 Asociacija „Nederlandse Franchise Vereniging“ 

 Nyderlandų mažmeninės prekybos tarybos Franšizės taryba (nyd. Commissie Franchising 

van de Raad Nederlandse Detailhandel) 

 Organizacija „FHC Formulebeheer“ 

 Advokatų kontora „Bird & Bird“ 

 Platforma „Eurocommerce“ 

 „Bueno Legal“ 

 Osnabriuko universitetas 

 

 


