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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul 

(2016/2244(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la planul european de 

acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor1, în special 

punctul 29,  

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iunie 2016 referitoare la practicile comerciale 

neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare2,  

– având în vedere studiul referitor la practicile de franciză3, din aprilie 2016, solicitat de 

Comisia IMCO,  

– având în vedere studiul din septembrie 2016, solicitat de Comisia IMCO și intitulat 

Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the 

EU (Perspectivă juridică asupra cadrului de reglementare și probleme întâmpinate în 

activitățile de franciză în UE)4,  

– având în vedere informarea intitulată „Viitoare opțiuni de politică în domeniul francizei 

în UE: combaterea practicilor comerciale neloiale”5,  

– având în vedere atelierul cu tema „Relațiile dintre francizori și beneficiari: cadrul de 

reglementare și actuale provocări”, organizat de Comisia IMCO la 12 iulie 2016, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,  

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru ocuparea 

forței de muncă și afaceri sociale (A8-0000/2017),  

A. întrucât nu există o definiție comună a francizei, aceasta presupunând, în general, un 

parteneriat între persoane fizice sau juridice care sunt independente una de cealaltă din 

punct de vedere juridic și financiar, în care una dintre părți (francizorul) îi acordă 

celeilalte (beneficiarul) dreptul de utiliza formula sa de franciză pentru a vinde bunuri 

și/sau servicii, prin punerea la dispoziție a unui know-how, obiectivul ambelor părți 

fiind obținerea de profit; 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 decembrie 2013, Parlamentul a salutat franciza ca model 

de afaceri ce susține inițiativele în afaceri și proprietatea asupra micilor afaceri, dar a 

constatat existența unor clauze contractuale neloiale în anumite cazuri și a solicitat 

contracte transparente și echitabile; totodată, Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și 

                                                 
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0580. 
2 Texte adoptate, 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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mai ales a statelor membre cu privire la problemele cu care se confruntă beneficiarii de 

francize care doresc să își vândă afacerea sau să își modifice formula de afaceri și să 

rămână, totodată, activi în același sector și solicita Comisiei să evalueze interdicția 

asupra mecanismelor de fixare a prețurilor în sistemele de franciză și efectele clauzelor 

de concurență pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și ale interzicerii francizelor 

multiple și să reevalueze în acest sens actuala derogare de la normele de concurență a 

părților contractante care dețin o cotă de piață mai mică de 30 %; 

C. întrucât francizarea dispune de potențialul de a constitui un model de afaceri ce poate 

contribui la definitivarea pieței unice în sectorul cu amănuntul, dar are o prezență redusă 

în prezent în UE, cu doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în SUA și 10,83 % în 

Australia, 83,5 % din cifra de afaceri realizată prin acest model de afaceri concentrându-

se în doar șapte state membre; 

D. întrucât legislația în vigoare în materie de franciză ca model de afaceri se deosebește 

foarte mult între statele membre, beneficiarii de francize putând fi reticenți în a se 

angaja în rețele de franciză transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc celelalte sisteme 

juridice și s-ar putea să nu fie protejați împotriva unor practici comerciale neloiale; 

E. întrucât există deosebiri între francizele „soft” și cele „hard”, în funcție de clauzele 

stipulate în contractul de franciză; întrucât, în plus, modele precum „grupurile de 

comercianți cu amănuntul independenți” au caracteristici speciale și ar trebui să fie 

afectate de normele ce reglementează franciza doar în măsura în care se înscriu în 

definiția francizei; 

F. întrucât există o lipsă de informații privind funcționarea francizei în sectorul comerțului 

cu amănuntul, dat fiind că informațiile relevante nu sunt consemnate sau, adeseori, sunt 

disponibile doar în scrisorile anexate la contractul de franciză, care sunt confidențiale, 

așadar nu au caracter public, și, la nivelul UE, nu există niciun mecanism de colectare a 

informațiilor cu privire la eventuale clauze contractuale neloiale sau la executarea 

neloială a contractelor; 

G. întrucât, în contextul realizării pieței unice digitale, ar trebui acordată o atenție deosebită 

tensiunilor apărute între francizori și beneficiari cu privire la comerțul electronic și la 

partajarea datelor privind consumatorii, dat fiind că, în prezent, contractele de franciză 

nu conțin dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce conduce la incertitudine și 

conflicte inutile, 

1. consideră că francizarea poate avea un rol important în definitivarea pieței unice în 

sectorul comerțului cu amănuntul, cu condiția asigurării unei protecții efective în 

întreaga UE pentru francizori și beneficiari împotriva unor practici comerciale neloiale;  

2. subliniază că beneficiarii de francize sunt adeseori partea contractuală mai vulnerabilă, 

formula de francizare fiind în general dezvoltată de francizor, în timp ce beneficiarii 

tind să aibă o putere financiară mai redusă și să fie mai puțin informați decât 

francizorul, fiind așadar foarte dependenți de know-how-ul asigurat de acesta; 

3. subliniază că francizorii s-au organizat la nivel național și european pentru a-și 

reprezenta interesele, în schimb beneficiarii de francize, adeseori din lipsă de fonduri, 

nu se bucură de o astfel de reprezentare, fiind subreprezentați; 
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4. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze crearea de asociații care să reprezinte 

interesele beneficiarilor de francize și să se asigure că vocea acestora se face auzită de 

fiecare dată când se elaborează politici sau instrumente legislative care i-ar putea afecta; 

5. subliniază că există o lipsă persistentă de informații privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și solicită Comisiei să deschidă un punct de informare 

cu privire la problemele cu care se confruntă beneficiarii de francize, asigurând 

garantarea confidențialității informațiilor astfel colectate; 

6. solicită Comisiei să examineze în mod activ funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și, în special, dacă există clauze contractuale neloiale sau alte 

practici comerciale neloiale, precum și să solicite Eurostat să acorde o atenție deosebită 

acestui model în momentul colectării de date statistice privind acest sector; 

7. ia act de Codul deontologic european al francizei, elaborat de Federația Europeană a 

Francizei, dar constată, de asemenea, că acest cod a fost elaborat în mod unilateral de 

francizori, fiind vehement criticat de beneficiarii de francize, care au indicat, printre 

altele, că versiunea codului precedentă versiunii revizuite în 2016 avea dispoziții mai 

stricte în ceea ce privește angajamentele asumate de francizor; 

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acest Cod deontologic european nu este 

însoțit de un mecanism independent de punere în aplicare și reamintește că, în unele 

state membre, lipsa unei puneri în aplicare independente a determinat introducerea unor 

dispoziții legislative menite să prevină și să combată practicile comerciale neloiale în 

domeniul francizelor; 

9. indică faptul că contractele\ de franciză ar trebui să respecte pe deplin principiile unui 

parteneriat echilibrat, în temeiul căruia francizorul și beneficiarul trebuie să acționeze în 

mod rezonabil și echitabil unul față de celălalt și să soluționeze plângerile, reclamațiile 

și litigiile printr-o comunicare onestă, rezonabilă și directă; 

10. invită Comisia să examineze plângerile pe care le primește prin intermediul unui punct 

de informare sau pe o altă cale și, pe baza acestor informații, să elaboreze o listă 

neexhaustivă a practicilor comerciale neloiale; 

11. subliniază, în special, că este nevoie ca, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de 

semnarea contractului, să se pună la dispoziție informațiile precontractuale corecte și 

cuprinzătoare, inclusiv informații privind randamentul formulei de francizare, atât 

generale, cât și orientate către locația preconizată de beneficiar, precum și să se 

introducă un termen de retractare de cinci zile de la executarea contractului; 

12. subliniază că francizorul trebuie să le asigure beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze orientări corespunzătoare pe durata contractului; 

13. reamintește că beneficiarii de francize au obligația de a-și dedica toate eforturile pentru 

creșterea activității francizei și pentru păstrarea identității și reputației comune ale 

rețelei de franciză, precum și de a colabora loial, în acest scop, cu toți partenerii din 

rețea și de a respecta drepturile de proprietate intelectuală și industrială aferente 

formulei de franciză; 
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14. remarcă totuși că, uneori, francizorii le solicită beneficiarilor să cumpere produse și 

servicii care nu sunt legate de formula de franciză; subliniază că o asemenea cerință nu 

ar trebui considerată parte a obligației beneficiarilor de francize referitoare la păstrarea 

identității și reputației comune ale rețelei de franciză, ci poate reprezenta în mod evident 

o practică comercială inechitabilă; 

15. subliniază că clauzele de neconcurență ar trebui să fie clar formulate, rezonabile și 

proporționale și nu ar trebui să se aplice pentru o perioadă mai lungă decât este strict 

necesar, având în vedere, în special, că există posibilitatea ca beneficiarii de francize să 

fie nevoiți să își schimbe formula de franciză în funcție de evoluția zonei în care se află 

și, prin urmare, a cererii de produse sau servicii; 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile care decurg din vânzările pe internet, vânzări esențiale pe 

piața digitală, deși contractele de franciză tradiționale nu iau în considerare efectul pe 

care vânzările pe internet îl pot avea asupra clauzelor de exclusivitate, făcând astfel 

posibil ca, în zonele în care beneficiarul francizei are drept de exclusivitate, clienții să 

poată cumpăra produsele de la francizor, dar să le ridice din magazinul beneficiarului 

francizei; 

17. solicită Comisiei să elaboreze orientări care să reflecte cele mai bune practici privind 

funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul; invită Comisia, în acest 

sens, să realizeze o analiză a instrumentelor de autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre în domeniul francizelor în sectorul comerțului 

cu amănuntul și să prezinte concluziile sale Parlamentului, inclusiv recomandări pentru 

acțiuni viitoare, punând accentul pe necesitatea unei puneri în aplicare eficiente; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE A PRIMIT 
CONTRIBUȚII RAPORTORUL 

 
Următoarea listă este elaborată în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a 

raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea 

proiectului de raport: 

 
 
 

Entitate și/sau 

persoană 

 Independent Retail Europe (asociație europeană a grupurilor de detailiști independenți) 

 Federația Europeană a Francizei 

 Vakcentrum 

 Organizația consumatorilor italieni 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Firma de avocatură Bird & Bird 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Universitatea din Osnabrück 

 


