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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej 

(2016/2244(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie europejskiego planu 

działania na rzecz sektora detalicznego przynoszącego korzyści wszystkim stronom1, a 

szczególnie jej ustęp 29,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nieuczciwych 

praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności2,  

– uwzględniając zlecone przez komisję IMCO studium z kwietnia 2016 r. dotyczące 

franczyzy3,  

– uwzględniając zlecone przez komisję IMCO studium z września 2016 r. zatytułowane 

„Perspektywa prawna ram regulacyjnych i wyzwania stojące przed franczyzami w 

UE”4,  

– uwzględniając opracowanie zatytułowane „Przyszłe warianty polityki dotyczącej 

franczyzy w UE: przeciw nieuczciwym praktykom handlowym”5,  

– uwzględniając warsztat zatytułowany „Relacje między franczyzodawcą i 

franczyzobiorcą: ramy regulacyjne i bieżące wyzwania” zorganizowany dla komisji 

IMCO dnia 12 lipca 2016 r.; 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,  

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów i 

opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych (A8-0000/2017),  

A. mając na uwadze, że nie istnieje wspólna europejska definicja franczyzy, ale 

przeważnie oznacza ona partnerstwo między samodzielnymi pod względem prawnym i 

finansowym osobami fizycznymi lub prawnymi, w którym jedna strona 

(franczyzodawca) udziela drugiej stronie (franczyzobiorcy) prawa do użytkowania jej 

formuły franczyzowej, by sprzedawać produkty lub usługi oraz dzieli się z nią wiedzą 

fachową, a celem zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy jest generowanie 

zysku; 

B. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 11 grudnia 2013 r. Parlament 

przychylnie odniósł się do franczyzy, uznając ją za model biznesowy, który wspiera 

nowe firmy i prowadzenie małych firm, lecz zwrócił uwagę, że w niektórych 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0580. 
2 Teksty przyjęte, 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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przypadkach warunki umów są nieuczciwe oraz wezwał do zawierania przejrzystych i 

uczciwych umów; ponadto rezolucja w szczególności zwróciła uwagę Komisji i 

państwom członkowskim na problemy, jakich doświadczają franczyzobiorcy, którzy 

chcą sprzedać swoje przedsiębiorstwa lub zmienić formułę biznesową, kontynuując 

jednocześnie aktywność w danym sektorze oraz zawierała apel do Komisji o zbadanie 

zakazu mechanizmów narzucania cen w systemach franchisingu oraz skutków 

długoterminowych klauzul o konkurencji, opcji kupna i zakazu multifranchisingu oraz o 

ponowne rozważenie w związku z tym obecnego wyłączenia z przepisów prawa 

konkurencji kontrahentów, których udział w rynku nie przekracza 30 %; 

C. mając na uwadze, że franczyza jest modelem biznesowym, który może potencjalnie 

przyczynić się do ukończenia tworzenia jednolitego rynku w sektorze detalicznym, ale 

obecnie osiąga zbyt słabe wyniki w UE – stanowi jedynie 1,89 % PKB, w porównaniu 

do 5,95 % w USA i 10,83 % w Australii, a także 83,5 % obrotów z franczyz 

skoncentrowanych jest zaledwie w siedmiu państwach członkowskich; 

D. mając na uwadze, że obowiązujące przepisy dotyczące modelu biznesowego franczyzy 

znacznie różnią się między państwami członkowskimi, więc franczyzobiorcy mogą nie 

zdecydować się na wejście w transgraniczną sieć franczyzową, ponieważ nie znają 

innych systemów prawnych i mogą nie być chronieni przed nieuczciwymi praktykami 

handlowymi; 

E. mając na uwadze, że istnieją różnice między franczyzami „twardymi” i „miękkimi” w 

zależności od warunków umowy franczyzowej; ponadto modele takie jak „grupa 

niezależnych sprzedawców detalicznych” mają swoje oddzielne właściwości i przepisy 

regulujące franczyzy powinny dotyczyć ich tylko w takim stopniu, w jakim spełniają 

definicję franczyzy; 

F. mając na uwadze, że brakuje informacji dotyczących funkcjonowania franczyzy w 

sektorze detalicznym, ponieważ odpowiednie informacje nie są zapisywane lub często 

można je znaleźć tylko w poufnych – a więc niedostępnych publicznie – pismach 

uzupełniających towarzyszących umowom franczyzowym, a na poziomie unijnym nie 

istnieje mechanizm gromadzenia informacji na temat potencjalnie nieuczciwych 

warunków umownych lub nieuczciwego wykonywania umów; 

G. mając na uwadze, że w kontekście budowania jednolitego rynku cyfrowego należy 

zwrócić szczególną uwagę na napięcie pojawiające się między franczyzodawcami i 

franczyzobiorcami w związku z handlem elektronicznym i dzieleniem się danymi 

konsumentów, ponieważ obecnie umowy franczyzowe nie zawierają punktów 

dotyczących tych zagadnień, co prowadzi do niepotrzebnej niepewności i konfliktów; 

1. uważa, że franczyza może odgrywać istotną rolę w budowaniu jednolitego rynku w 

sektorze detalicznym, o ile w całej UE wprowadzona zostanie skuteczna ochrona 

zarówno franczyzodawców, jak i franczyzobiorców przed nieuczciwymi praktykami 

handlowymi;  

2. podkreśla, że franczyzobiorcy są często słabszą stroną umowy, ponieważ przeważnie to 

franczyzodawca rozwija formułę franczyzową, a franczyzobiorcy są zazwyczaj słabsi 

finansowo i słabiej poinformowani niż franczyzodawcy, więc w znacznym stopniu 

polegają na wiedzy eksperckiej franczyzodawcy; 
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3. stwierdza, że franczyzodawcy zorganizowali reprezentację swoich interesów zarówno 

na poziomie krajowym, jak i unijnym, podczas gdy franczyzobiorcom – często z 

powodu braku środków – często brakuje organizacji ich reprezentujących i są 

niewystarczająco reprezentowani; 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by promowały tworzenie stowarzyszeń 

reprezentujących franczyzobiorców i zapewniły, aby ich głos był słyszalny za każdym 

razem, gdy przygotowywana jest polityka lub przepisy, które mogą ich dotyczyć; 

5. podkreśla, że wciąż brakuje informacji dotyczących funkcjonowania franczyzy w 

sektorze detalicznym, i apeluje do Komisji o otwarcie punktu kontaktowego w celu 

uzyskania informacji na temat problemów, z którymi spotykają się franczyzobiorcy, 

przy jednoczesnej gwarancji poufności uzyskanych w ten sposób informacji; 

6. wzywa Komisję, by aktywnie zbadała funkcjonowanie franczyzy w sektorze 

detalicznym, a szczególnie występowanie nieuczciwych warunków umownych i innych 

nieuczciwych praktyk handlowych, i by wymogła na Eurostacie, aby zwrócił 

szczególną uwagę na ten model podczas gromadzenia informacji o tym sektorze; 

7. odnotowuje istnienie Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy opracowanego przez 

Europejską Federację Franczyzy, lecz zauważa również, że kodeks został jednostronnie 

sporządzony przez franczyzodawców i spotkał się z ostrą krytyką ze strony 

franczyzobiorców, którzy wskazali m.in. na fakt, że przed zmianami kodeksu z 2016 r. 

zawierał on o wiele mocniejsze sformułowania dotyczące zobowiązań 

franczyzodawców; 

8. wyraża zaniepokojenie brakiem niezależnego mechanizmu egzekwowania przepisów 

towarzyszącego Europejskiemu Kodeksowi Etyki i przypomina, że w niektórych 

państwach członkowskich brak niezależnego egzekwowania przepisów sprawił, że 

wprowadzono ustawodawstwo zapobiegające nieuczciwym praktykom handlowym we 

franczyzach i mierzące się z tym problemem; 

9. stwierdza, że umowy franczyzowe powinny w pełni przestrzegać zasad 

zrównoważonego partnerstwa, zgodnie z którym franczyzodawca i franczyzobiorca 

muszą postępować rozsądnie i uczciwie względem drugiej strony oraz rozpatrywać 

skargi i rozwiązywać konflikty w drodze szczerej, rozsądnej i bezpośredniej 

komunikacji; 

10. wzywa Komisję do zbadania skarg otrzymywanych przez punkt kontaktowy lub inną 

drogą i opracowania otwartej listy nieuczciwych praktyk handlowych w oparciu o te 

informacje; 

11. wskazuje szczególnie na potrzebę prawidłowych i kompleksowych informacji 

przedumownych, w tym dostępnych co najmniej 15 dni przed zawarciem umowy 

informacji o wynikach formuły franczyzowej – zarówno ogólnych, jak i szczegółowych 

dotyczących zamierzonego miejsca prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę – 

oraz wprowadzenia pięciodniowego okresu odstąpienia po zawarciu umowy; 

12. podkreśla potrzebę specjalistycznego szkolenia początkowego i odpowiednich 

wskazówek dla franczyzobiorcy ze strony franczyzodawcy podczas obowiązywania 
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umowy; 

13. przypomina, że franczyzobiorcy mają obowiązek dołożenia wszelkich starań, by 

przedsiębiorstwo franczyzowe mogło się rozwijać i utrzymywać wspólną tożsamość i 

reputację sieci franczyzowej, a także mają obowiązek lojalnej współpracy w tym celu ze 

wszystkimi partnerami w sieci i poszanowania przynależących do formuły 

franczyzowej praw własności intelektualnej i przemysłowej; 

14. dodaje jednak, że czasem franczyzodawcy wymagają, by franczyzobiorcy kupowali 

produkty i usługi niezwiązane z formułą franczyzową; uważa, że tego typu wymagania 

nie powinny być postrzegane jako obowiązek franczyzobiorcy związany z 

utrzymywaniem wspólnej tożsamości i reputacji sieci franczyzowej, lecz mogą łatwo 

stać się nieuczciwą praktyką handlową; 

15. podkreśla, że klauzule o zakazie konkurencji muszą być jasno sformułowane, rozsądne i 

proporcjonalne oraz nie powinny obowiązywać dłużej, niż jest to bezwzględnie 

konieczne, biorąc pod uwagę przede wszystkim ewentualną potrzebę zmiany formuły 

franczyzowej ze strony franczyzobiorców, jeżeli zmieni się ich otoczenie, a tym samym 

– popyt na produkty i usługi; 

16. z niepokojem odnotowuje spory dotyczące sprzedaży internetowej, która jest kluczowa 

dla rynku cyfrowego, gdyż tradycyjne umowy franczyzowe nie biorą pod uwagę, jaki 

wpływ na klauzule wyłączności może mieć sprzedaż internetowa, co umożliwia 

sytuacje, w których na obszarze, gdzie franczyzobiorca ma prawo wyłączności, klienci 

mogą kupować produkty od franczyzodawcy, nawet jeśli odbierają je w sklepie 

franczyzobiorcy; 

17. zwraca się do Komisji o sporządzenie projektu wytycznych zawierających najlepsze 

praktyki funkcjonowania franczyzy w sektorze detalicznym; w związku z tym zachęca 

Komisję do przeanalizowania obecnych instrumentów samoregulacji oraz praktyk 

ustawodawczych w państwach członkowskich dotyczących franczyzy w sektorze 

detalicznym, a następnie przedstawienia swoich ustaleń Parlamentowi, w tym zaleceń 

co do dalszych działań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby skutecznego 

egzekwowania; 

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, 
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE 

 
Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność 

sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od 

następujących podmiotów lub osób: 

 
 
 

Podmiot lub osoba 

 Independent Retail Europe 

 Europejska Federacja Franchisingu 

 Vakcentrum 

 Włoska Organizacja Konsumentów 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Kancelaria prawna Bird & Bird 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Uniwersytet w Osnabrück 

 


