Επιτειρήζεις ποσ λειηοσργούν με ηο ζύζηημα ηης δικαιότρηζης (franchise).
Ωο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ην ζύζηεκα ηεο δηθαηόρξεζεο: θαη΄ αξράο
ζηε ζρεηηθή κε ηηο εληζρύζεηο de minimis θνηλνηηθή λνκνζεζία δελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά
ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο. Πάλησο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν έλα δίθηπν
δηθαηόρξεζεο λα είλαη κε ηέηνην ηξόπν νξγαλσκέλν, ώζηε ν δηθαηνπάξνρνο λα αζθεί
θπξηαξρηθή επηξξνή ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθαηνδόρνπ. Σε
κία ηέηνηα πεξίπησζε, ε ρνξήγεζε ελίζρπζεο ζηνλ δηθαηνδόρν ζα νδεγνύζε ζηελ
έκκεζεελίζρπζε ηνπ δηθαηνπαξόρνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ ζπλνιηθνύ δηθηύνπ
δηθαηόρξεζεο. Σπλεπώο, πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εμεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα εάλ βάζεη
κίαο

νξηζκέλεο

ζύκβαζεο

δηθαηόρξεζεο

ν

δηθαηνύρνο

δηαηεξεί

ή

όρη

ηελ

αλεμαξηεζία/απηνλνκία ηνπ ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ή/θαη αλάιεςεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ, νπόηε αλαιόγσο ε όπνηα ελίζρπζε ηνπ δνζεί έρεη σο ζπλέπεηα
ηελ ελίζρπζε ή κε ηνπ δηθηύνπ. Τν εξώηεκα είλαη εάλ θαη ζε πνηό βαζκό νη επηρεηξήζεηο
ελόο δηθηύνπ δηθαηόρξεζεο κπνξεί λα αληηκεησπηζζνύλ σο «δεδνκέλε επηρείξεζε», θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνύ 1998/2006 (De Minimis). Ο όξνο
«δεδνκέλε επηρείξεζε» αληηκεησπίδεηαη από ην Δηθαζηήξην ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ
θαη ηελ Επηηξνπή ππό κηα νηθνλνκηθή νπηηθή, δειαδή πεξηζζόηεξν σο νηθνλνκηθή παξά σο
λνκηθή νληόηεηα. Εηδηθόηεξα, σο «δεδνκέλε επηρείξεζε» λνείηαη κία νηθνλνκηθή κνλάδα ε
νπνία πεξηθιείεη κία εληαία νξγάλσζε πξνζσπηθώλ, πιηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, πνπ
έρνπλ ηαρζεί ζηε δηαξθή επηδίσμε νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνύ ζθνπνύ. Ωο «δεδνκέλε
επηρείξεζε» λνείηαη ε εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα. Πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζζεί εάλ νη
επηρεηξήζεηο πνπ ηδξύνληαη ή δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ζύκβαζεο δηθαηόρξεζεο
κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ σο «δεδνκέλε επηρείξεζε», πξέπεη λα εμεηαζζεί εάλ νη
αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζπγθξνηνύλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα, ε νπνία πεξηθιείεη κία εληαία
νξγάλσζε πξνζσπηθώλ, πιηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ ηαρζεί ζηε δηαξθή
επηδίσμε νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνύ ζθνπνύ. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα, όηαλ ε
ζπκθσλία ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ δηακνξθώλεηαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα δίδεη ζηνλ
δηθαηνπάξνρν ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πόξσλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηθαηνδόρνπ
γηα κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ρσξίο δπλαηόηεηα πξόσξεο θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ
ηειεπηαίνπ, ή όηαλ ν δηθαηνπάξνρνο απνιακβάλεη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο αξλεζηθπξίαο επί
ησλ ζηξαηεγηθώλ επηρεηξεζηαθώλ απνθάζεσλ ηνπ δηθαηνδόρνπ. Καηά ζπλέπεηαλ, ην ππό
θξίζηλ εξώηεκα απαληάηαη θαηά πεξίπησζε.

