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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση εκδίδεται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
της αγοράς εµπορίου που ξεκίνησε στις αρχές του 2009 στο πλαίσιο των εργασιών 
παρακολούθησης των αγορών σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2007 µε τίτλο 
«Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα».1 Το λιανικό εµπόριο είχε επιλεγεί 
για να αποτελέσει αντικείµενο της παρούσας παρακολούθησης, λόγω της σηµασίας 
που εµφανίζει από αρκετές απόψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση (αντιπροσωπεύει το 
4,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και αφορά 17,4 εκατοµµύρια άτοµα και 20% των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ2), και ιδίως λόγω των στενών δεσµών του µε πολλές οικονοµικές 
δραστηριότητες τόσο σε προηγούµενο όσο και σε επόµενο στάδιο. 

Το λιανικό εµπόριο παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία µορφών (καταστήµατα, 
ηλεκτρονικό εµπόριο, ανοικτές αγορές κ.λπ.), τύπων (από τη µικρή επιχείρηση έως 
την υπεραγορά), προϊόντων (τρόφιµα, προϊόντα εκτός τροφίµων, φάρµακα 
συνταγογραφούµενα ή µη κ.λπ.), νοµικών δοµών (ανεξάρτητοι επιτηδευµατίες, 
δικαιοδόχοι, ολοκληρωµένοι όµιλοι κ.λπ.) και τοποθεσιών (αστικό/αγροτικό 
περιβάλλον, κέντρο πόλεων/προάστια κ.λπ.). Η ανάλυση που αναπτύσσεται στην 
παρούσα έκθεση περιλαµβάνει όλες αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις αλλά µε 
ιδιαίτερη έµφαση στο εµπόριο τροφίµων, δεδοµένης της οικονοµικής του 
βαρύτητας3. Η πολυπλοκότητα αυτή δεν µπορεί να αναχθεί σε µια απλή διχοτοµία 
«µικρές επιχειρήσεις / διανοµή µεγάλης κλίµακας». Πράγµατι, η στρατηγική των 
µεγάλων οµίλων τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση, η οποία 
εκτείνεται από το µικρό εµπορικό κατάστηµα της συνοικίας ή του χωριού έως το 
υπεραγορά, µε ενδιάµεσα τα µεσαίου µεγέθους καταστήµατα, όπως τα 
πολυκαταστήµατα ή ακόµη και τα πολύ φθηνά καταστήµατα. Στην παρούσα έκθεση 
οι όροι «εµπόριο και διανοµή» αναφέρονται στο λιανικό εµπόριο. 

Στην παρούσα έκθεση και στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
το συνοδεύει παρουσιάζεται, βάσει της ανάλυσης που διενεργήθηκε, µια πρώτη 
καταγραφή των προβληµάτων που επηρεάζουν ή που µπορούν να επηρεάσουν, από 
την άποψη της εσωτερικής αγοράς, τις οικονοµικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές 
επιδόσεις (για παράδειγµα όσον αφορά την καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, την απασχόληση, τη συµβολή στην καταπολέµηση της φτώχειας 
και στην κοινωνική ένταξη, ιδίως των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, και την 
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, καθώς και όσον αφορά τη δεοντολογία 
και την κοινωνική ευθύνη) των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
του εµπορίου και της διανοµής4. Ο εντοπισµός των προβληµάτων που εξετάζονται 
στην παρούσα έκθεση βασίστηκε στη συνεκτίµηση των διάφορων οικονοµικών και 
πολιτικών στόχων που έχουν τεθεί για την εσωτερική αγορά, προκειµένου να 

                                                 
1 COM (2007) 724 «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα». 
2 Ο τοµέας του εµπορίου αριθµεί 3.700.000 ΜΜΕ έναντι 2.300.000 ΜΜΕ στον τοµέα της βιοµηχανίας, 

ήτοι 63% περισσότερες ΜΜΕ. Eurostat, SBS, 2005 και 2007. Η «small business act» για την Ευρώπη 
(COM (2008)394 τελικό) αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ΜΜΕ.  

3 Αντιπροσωπεύει περίπου το ήµισυ των συνολικών πωλήσεων του λιανικού εµπορίου. Euromonitor 
International 2007. 

4 Οι εξηγήσεις για τις αναλύσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση περιέχονται στο έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε το εµπόριο και τη διανοµή στην εσωτερική αγορά, 
Ιούνιος 2010. 
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συµβάλει σε µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη στην 
Ένωση. 

Υπό το πρίσµα των συµπερασµάτων αυτών η Επιτροπή θα καθορίσει, σε επόµενο 
στάδιο και στο πλαίσιο της αναζωογόνησης της εσωτερικής αγοράς που αποτελεί 
αντικείµενο του εγγράφου µε τον ον τίτλο στρατηγική για την Ευρώπη του 20205, τα 
µέτρα που µπορούν να ληφθούν µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς στον συγκεκριµένο τοµέα, τηρουµένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας και λαµβανοµένων επίσης υπόψη των 
λοιπών βασικών στόχων που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να παρασχεθεί 
η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του εµπορίου 
και της διανοµής στην ΕΕ να κάνουν καλύτερη χρήση των ελευθεριών της 
εσωτερικής αγοράς, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών τους 
και να διευκολυνθεί η καινοτοµία, βάσει των στόχων της οικονοµικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της προστασίας των εργαζοµένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος. Ένα έξυπνο, διατηρήσιµο και χωρίς αποκλεισµούς εµπόριο και µια 
έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς διανοµή, δηλαδή ένα «δίκαιο» 
εµπόριο και µια «δίκαιη» διανοµή, µπορούν να συµβάλουν άµεσα στην επιτυχία της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020.  

2. Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Το εµπόριο και η διανοµή αποτελούν τον σύνδεσµο µεταξύ των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε προηγούµενο και σε επόµενο στάδιο, γεγονός 
που τους προσδίδει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Στις αγορές 
επόµενου σταδίου οι έµποροι έρχονται σε επαφή µε τους καταναλωτές. Στον βαθµό 
που καθορίζει την πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό καταναλωτικών αγαθών, µεταξύ των 
οποίων τα αγαθά πρώτης ανάγκης, η λειτουργία της αγοράς εµπορίου και διανοµής 
έχει άµεσες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Πολλοί καταναλωτές έχουν 
τοπική πρόσβαση στα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη και από 
τρίτες χώρες και µπορούν να επωφεληθούν µε συγκεκριµένο τρόπο από την 
εσωτερική αγορά χάρη στην υπηρεσία που παρέχουν οι έµποροι. Οι έµποροι 
µπορούν να γίνουν η κινητήριος δύναµη προτύπων βιώσιµης ανάπτυξης, µέσω της 
αντίδρασής τους στη στάση των καταναλωτών και της αλληλεπίδρασής τους. Στις 
αγορές προηγούµενου σταδίου οι έµποροι έρχονται σε επαφή συχνά σε 
διασυνοριακό επίπεδο µε µεγάλη ποικιλία παραγόντων, ιδίως χονδρεµπόρους και 
προµηθευτές, υπαλλήλους, υπηρεσίες εµπορικών ακινήτων, επιχειρήσεις 
µεταφορών, εταιρείες εφοδιαστικής, παρόχους συστηµάτων πληρωµής, γραφεία 
διαφήµισης και εµπορικής προώθησης, επιχειρήσεις ασφάλειας, προµηθευτές 
ενέργειας, επιχειρήσεις συλλογής και ανακύκλωσης απορριµµάτων. 

Κάθε εξέλιξη η οποία χαρακτηρίζει τη λειτουργία του εν λόγω τοµέα επηρεάζει 
υποχρεωτικά άλλες οικονοµικές δραστηριότητες και στους αντίστοιχους φορείς 
τους. Εποµένως, κάθε πολιτική που στοχεύει να λύσει ένα πρόβληµα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη την οριζόντια φύση του εµπορίου και της διανοµής και να 
συνεκτιµά τις διάφορες συνέπειες που θα έχει σε ολόκληρη την αλυσίδα. Θα πρέπει 

                                                 
5 COM (2010) 2020 «ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη». 
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να βασίζεται στη συνεκτίµηση των διάφορων ισορροπιών που πρέπει να επιτευχθούν 
µεταξύ των διάφορων οικονοµικών και πολιτικών στόχων που έχουν καθορισθεί για 
την εσωτερική αγορά. 

3. ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο εκσυγχρονισµός του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής από τη δεκαετία του 
1960, µε την εµφάνιση της διανοµής µεγάλης κλίµακας, συνέβαλε σηµαντικά στην 
καταπολέµηση του πληθωρισµού. Προσέφερε στους καταναλωτές, µεταξύ άλλων σε 
περιόδους οικονοµικής κρίσης, µια πληθώρα αγαθών σε ανταγωνιστικές τιµές 
επιτρέποντάς τους να διαθέσουν ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός 
τους, το οποίο διέθεταν παραδοσιακά για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, 
στην κατανάλωση ευρύτερου φάσµατος αγαθών και υπηρεσιών, πράγµα το οποίο 
τόνωσε µε τη σειρά του την καινοτοµία και την οικονοµική ανάπτυξη.  

Η έρευνα και τα οφέλη από τις οικονοµίες κλίµακας και µεγάλου εύρους αποτέλεσαν 
την κινητήριο δύναµη του µετασχηµατισµού των οικονοµικών προτύπων του 
σύγχρονου εµπορίου. Ο συνδυασµός της συγκέντρωσης εντός των συνόρων της 
εσωτερικής αγοράς και της κάθετης διάρθρωσης προσέδωσε σε ορισµένους 
διανοµείς σηµαντική διαπραγµατευτική ισχύ, η οποία τους επιτρέπει να προσφέρουν 
χαµηλές τιµές. Εξάλλου, αυτή η διαπραγµατευτική ισχύς είχε µε τη σειρά της ως 
αποτέλεσµα την ευρωπαϊκή ενοποίηση των κλάδων των µεγάλων βιοµηχανικών 
προµηθευτών, της εφοδιαστικής ή των εµπορικών ακινήτων, οι οποίοι αναζητούν 
ισοδύναµη ευελιξία και διαπραγµατευτική ισχύ στις αντίστοιχες αλυσίδες 
εφοδιασµού τους, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διανοµέων. 
Παρότι το ευρωπαϊκό εµπόριο και η ευρωπαϊκή διανοµή πέτυχαν τα δέκα τελευταία 
έτη αύξηση της παραγωγικότητας µε ρυθµούς πιο αργούς από εκείνους των 
Ηνωµένων Πολιτειών, η ανάπτυξη και τα κύµατα οριζόντιας και κάθετης 
διάρθρωσής τους συνέβαλαν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας του τοµέα του 
εµπορίου και στη µείωση των τιµών. Επιπλέον, η αύξηση του ανταγωνισµού, ιδίως 
µέσω της εµφάνισης των πολύ φθηνών ευρωπαϊκών καταστηµάτων και των 
σηµάτων φθηνών καταστηµάτων λιανικής πώλησης, ενίσχυσε περαιτέρω τη 
διαδικασία που ωθεί συνεχώς τους διανοµείς προς περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας για την αντιστάθµιση της διάβρωσης των περιθωρίων του 
κέρδους τους. 

Παρότι συνέβαλε στην αύξηση του ανταγωνισµού, της άσκησης πιέσεων στα 
περιθώρια κέρδους και της ανταγωνιστικότητας της οικονοµικής αλυσίδας, η εξέλιξη 
αυτή είχε ορισµένες συνέπειες για τα µικρά ανεξάρτητα καταστήµατα, τις τοπικές 
αρχές, τους µικρούς παραγωγούς γεωργικών πρώτων υλών, τις βιοµηχανικές ΜΜΕ, 
τους µισθωτούς ή ακόµη και τους αποµονωµένους ή µειονεκτούντες καταναλωτές. 
Υπονόµευσε σε ορισµένες περιπτώσεις τους στόχους της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που επιδιώκει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, από την πραγµατοποιηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι 
οικονοµικές επιδόσεις του τοµέα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές στην Ένωση, ιδίως 
από την άποψη της εσωτερικής αγοράς. Στην παρούσα έκθεση και στο έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει αναδεικνύονται τα 
διάφορα προβλήµατα που εντοπίσθηκαν, τα οποία εµποδίζουν ή µπορούν να 
εµποδίσουν τις επιδόσεις του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής στην εσωτερική 
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αγορά από την αντίστοιχη άποψη των διάφορων παραγόντων της αλυσίδας σε 
προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της διανοµής, δηλαδή για τους καταναλωτές, τους 
εµπόρους και τους διανοµείς, τους προµηθευτές, τους µισθωτούς και τις επόµενες 
γενεές. 

4. ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ 
∆ΙΚΑΙΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Μια εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής που είναι πιο αποτελεσµατική και πιο 
δίκαιη για τους ευρωπαίους καταναλωτές πρέπει να τους παρέχει, όπου και αν ζουν, 
πρόσβαση στον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό εµπόρων και ποιοτικών προϊόντων σε 
ανταγωνιστικές και προσιτές τιµές, σύµφωνα µε τους στόχους της έξυπνης, 
διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης που επιδιώκει η ΕΕ. Πρέπει επίσης 
να παρέχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, διάφανες και συγκρίσιµες πληροφορίες σχετικά 
µε τις εµπορικές προσφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να επιτρέπει στους 
καταναλωτές να προβούν σε καλύτερα τεκµηριωµένες επιλογές και να τους εγγυάται 
ότι θα µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, όποιος και εάν είναι ο τόπος 
αγοράς εντός της ΕΕ. 

Η πραγµατοποιηθείσα ανάλυση κατάστησε εφικτό τον εντοπισµό των ακόλουθων 
προβληµάτων: 

Η πρώτη αφορά την προσβασιµότητα και την επιλογή των καταστηµάτων. Η 
εγγύτητα των καταστηµάτων που προσφέρουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως 
των καταστηµάτων τροφίµων, αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία για τους 
ηλικιωµένους (το 17% του πληθυσµού της ΕΕ είναι ήδη ηλικίας άνω των 64 ετών), 
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (15% του πληθυσµού της ΕΕ), για τα άτοµα που 
ζουν σε αποµονωµένες ή αραιοκατοικηµένες περιοχές και για το 9% των πολιτών 
της ΕΕ που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτοκίνητο6. Επίσης, η ανάγκη να 
διατηρηθεί η ζωτικότητα των περιοχών, στην οποία συµβάλλουν οι τοπικές 
εµπορικές επιχειρήσεις, και να περιοριστεί η χρήση των αυτοκινήτων για 
περιβαλλοντικούς λόγους θα εντείνει περαιτέρω τη σηµασία του ζητήµατος αυτού. 

Όµως, ο αριθµός των µικρών τοπικών καταστηµάτων τροφίµων (µε λιγότερους από 
10 υπαλλήλους) µειώθηκε κατά 3,7% από το 2004 έως το 2009. Η τάση αυτή 
επεκτείνεται και σε άλλους επιµέρους τοµείς του εµπορίου και της διανοµής λόγω 
της αυξανόµενης πόλωσης των σηµείων πώλησης στο κέντρο των πόλεων ή στις 
εµπορικές ζώνες που δηµιουργούνται εκ του µηδενός στις περιαστικές περιοχές. 
Εξάλλου, οι έρευνες7 που πραγµατοποιήθηκαν στους καταναλωτές δείχνουν ότι οι 
πολίτες πόλεων µε λιγότερους από 10.000 κατοίκους είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι 
από ό,τι ο µέσος όρος των πολιτών όσον αφορά την επιλογή των εµπόρων στους 
οποίους έχουν πρόσβαση. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τις πολλές 
πρωτοβουλίες των κρατών µελών µε στόχο τον περιορισµό της δηµιουργίας 
εµπορικών κέντρων, η έλλειψη εδαφικής συνοχής στον συγκεκριµένο τοµέα 
επιδεινώνεται παρότι η πρόσφατη τάση της διανοµής µεγάλης κλίµακας για 
εγκατάσταση µικρότερων κέντρων, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, περιορίζει την 

                                                 
6 Eurostat News release 77/2009, 28 Μαΐου 2009, Living Conditions in the EU. 
7 Έρευνα IPSOS σχετικά µε την ικανοποίηση των καταναλωτών, η οποία διενεργήθηκε για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008. 
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έκταση του φαινοµένου. Το ηλεκτρονικό εµπόριο θα µπορούσε να συµβάλει στην 
αντιστάθµιση των αρνητικών συνεπειών των τάσεων αυτών και στη διατήρηση των 
πιέσεων στις τιµές, τόσο στο ηλεκτρονικό εµπόριο όσο και στα καταστήµατα, όµως 
το συνολικό επίπεδο των πωλήσεών του είναι χαµηλό: υπερβαίνει το 2% των 
εθνικών πωλήσεων λιανικής µόνον σε τέσσερα κράτη µέλη8 και οι επιγραµµικές 
πωλήσεις στον κλάδο των τροφίµων είναι ακόµη πιο περιορισµένες. Τα µέσα 
βελτίωσης της προσβασιµότητας των καταστηµάτων και διευκόλυνσης της 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου εντός της ΕΕ αποτελούν καθοριστικά 
ζητήµατα. Έχει δροµολογηθεί µια διεξοδική έρευνα αγοράς σχετικά µε τις διαφορές 
τιµών στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Η ανάλυση ανέδειξε επίσης την ύπαρξη µεγάλων αποκλίσεων στην εσωτερική αγορά 
όσον αφορά το ύψος των τιµών, οι οποίες δείχνουν τον συνεχιζόµενο 
κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγµα, οι τιµές των τροφίµων και 
των µη οινοπνευµατωδών ποτών είναι κατά µέσο όρο 28,4% υψηλότερες στο Βέλγιο 
από ό,τι στις Κάτω Χώρες9. Για ορισµένα συνήθη φαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία 
χορηγούνται χωρίς συνταγή, αυτή η διαφορά τιµής µπορεί να είναι πενταπλάσια10. 
Στον τοµέα της ένδυσης, διαπιστώνουµε ίσως µε έκπληξη ότι οι τιµές στην Ιρλανδία, 
στη Γαλλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι χαµηλότερες του µέσου όρου της ΕΕ, 
ενώ της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και της Σλοβακίας είναι σαφώς υψηλότερες του 
µέσου όρου11. Αρκετοί παράγοντες, όπως οι διαφορές στο µέσο εισόδηµα των 
νοικοκυριών ή στο ύψος του φόρου προστιθέµενης αξίας εξηγούν µερικές 
αποκλίσεις τιµών. Άλλοι παράγοντες που συνδέονται µε τη δυναµική των αγορών, 
µε το ρυθµιστικό πλαίσιο ή µε εµπορικές πρακτικές, όπως τα εδαφικά όρια της 
προσφοράς ή τα εµπόδια στο παράλληλο εµπόριο12, διαδραµατίζουν επίσης κάποιον 
ρόλο. Ωστόσο, αποµένει να προσδιορισθούν η φύση και η αντίστοιχη βαρύτητα των 
παραγόντων που εξηγούν αυτές τις αποκλίσεις των τιµών. Επίσης, η καλύτερη 
ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τις εµπορικές προσφορές που προτείνονται 
εκτός της συνήθους περιοχής των αγορών τους, ακόµη και σε διασυνοριακό επίπεδο, 
θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση των διαφορών αυτών.  

∆ιάφορες εθνικές αρχές ανταγωνισµού και ενώσεις καταναλωτών επεσήµαναν ότι οι 
τιµές των εµπόρων διαφέρουν ανάλογα µε την περιοχή και µε τον ανταγωνισµό που 
υπάρχει σε κάθε περιοχή13. Η διαπίστωση του χαµηλού επιπέδου ικανοποίησης των 
καταναλωτών όσον αφορά τη διαθεσιµότητα ανεξάρτητων συγκριτικών πηγών 
πληροφοριών σχετικά µε την προσφορά εµπορευµάτων επιβεβαιώνει την ανάλυση 
αυτή. Φαίνεται ότι ένα από τα αίτια της κατάστασης αυτής µπορεί να είναι, όπως 
στην προκειµένη περίπτωση, η ανεπαρκής ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν 
στους καταναλωτές διάφανες, προσιτές, συγκρίσιµες και ποιοτικές πληροφορίες 
σχετικά µε την προσφορά εµπορευµάτων πέρα από την τοπική και εθνική αγορά 
τους, ιδίως στο επιγραµµικό εµπόριο. 

                                                 
8 Euromonitor International 2007. 
9 Σχετικά µε τη διαφορά των τιµών των τροφίµων στην ΕΕ, βλέπε ειδικότερα την ανακοίνωση µε θέµα 

«Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων στην Ευρώπη», COM(2009)591. 
10 IMS health, Νοέµβριος 2009. 
11 Eurostat, Statistiques en bref, 50/2009. 
12 Βλέπε προαναφερθείσα ανακοίνωση COM(2009)591. 
13 UFC «Que Choisir» 3 Απριλίου 2008 και έκθεση της επιτροπής ανταγωνισµού του Ηνωµένου 

Βασιλείου, 30 Απριλίου 2008. 
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Κατά την ανάλυση αυτών των δυσλειτουργιών ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις 
δυσκολίες που συνδέονται µε την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον πρόκειται για εµπορικές επικοινωνίες ή για ανεξάρτητες υπηρεσίες 
πληροφοριών.  

5. ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ 
∆ΙΚΑΙΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ  

Μια εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής που είναι πιο αποτελεσµατική και πιο 
δίκαιη στην ΕΕ αναµένεται να επιτρέψει στους ανταγωνιστικούς εµπόρους, 
ανεξαρτήτως µεγέθους, να συνυπάρξουν στην αγορά και να αναπτύξουν τη 
δραστηριότητά τους, ιδίως όταν εφαρµόζουν καινοτόµους, αποτελεσµατικές και 
βιώσιµες στρατηγικές, ειδικότερα σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι αναλύσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί έως τώρα επέτρεψαν τον εντοπισµό ορισµένων προβληµάτων που 
εµποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τοµέα του εµπορίου στην 
ΕΕ. 

Καταρχάς, η ύπαρξη ισχυρών περιορισµών στην είσοδο στην αγορά εµπορίου και 
διανοµής παραµένει ένα θέµα που προκαλεί προβληµατισµό, καθώς περιορίζεται ο 
τοπικός ανταγωνισµός και δηµιουργούνται φραγµοί στην αξιοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά το εµπόριο. Ορισµένοι εξ αυτών των περιορισµών, όπως οι 
απαγορεύσεις ανοίγµατος καταστηµάτων µε βάση τις εκτιµήσεις περί του 
αντικτύπου στους ανταγωνιστές, τείνουν να εξαλειφθούν πλέον µέσω της εφαρµογής 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες14. Παρ’ όλα αυτά, τα υφιστάµενα, κατακερµατισµένα, 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά πλαίσια χωροταξίας εµπορικών καταστηµάτων, σε 
συνδυασµό µε τους διαφορετικούς κανόνες περί εγγείου ιδιοκτησίας και µια 
ευρωπαϊκή αγορά εµπορικών ακινήτων η οποία µπορεί να εµφανίζει τοπικές 
δυσλειτουργίες, µπορούν επίσης να αποθαρρύνουν την είσοδο των εµπόρων σε 
ορισµένες αγορές. Στις µεθοριακές περιοχές –στις οποίες ζει το 35% των πολιτών 
της ΕΕ– η έλλειψη συντονισµού των εθνικών νοµοθεσιών µπορεί ειδικότερα να 
προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Ορισµένα κράτη µέλη ανέπτυξαν 
βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν και σε άλλα κράτη 
µέλη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των υφιστάµενων συµφερόντων, και 
ειδικότερα η αναγκαιότητα εναρµόνισης των συµφερόντων των επιχειρήσεων 
διανοµής µε τους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος ή χωροταξίας (για 
παράδειγµα, διατήρηση επαρκούς προσβασιµότητας στα καταστήµατα που 
προσφέρουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες). 

∆εύτερον, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι έµποροι αναφέρουν την ύπαρξη εµποδίων 
που δεν τους επιτρέπουν να εφοδιασθούν από επιχειρήσεις εγκαταστηµένες σε άλλα 
κράτη µέλη. Το φαινόµενο αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην απόφαση µιας εταιρίας 
παραγωγής να κατανείµει τους πελάτες στις διάφορες θυγατρικές της ανάλογα µε τη 
γεωγραφική θέση τους (απόφαση του οµίλου). Αυτό µπορεί επίσης να προκύπτει από 
τους συµβατικούς όρους που επιβάλλουν οι παραγωγοί στους χονδρεµπόρους ή 
στους διανοµείς που είναι πελάτες τους. Εάν επιβεβαιωθεί, το φαινόµενο αυτό 
µπορεί να συµβάλει στην εξήγηση των διασυνοριακών διαφορών τιµών που 
προαναφέρθηκαν. Η ικανότητα παράλληλης εισαγωγής περιορίζεται επιπλέον από τα 

                                                 
14 Οδηγία 2006/123/ΕΚ, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 
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διαφορετικά εθνικά ρυθµιστικά πλαίσια, τα οποία προκύπτουν, για παράδειγµα, από 
τις διαφορετικές γλωσσικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την επισήµανση των 
τροφίµων15. Τρίτον, παρά την ευρωπαϊκή εναρµόνιση των κανόνων που 
πλαισιώνουν τις εµπορικές πρακτικές οι οποίες στοχεύουν τους καταναλωτές, όπως 
η διαφήµιση, το µάρκετινγκ και οι πρακτικές προώθησης16, η διατήρηση ορισµένων 
εθνικών κανόνων σχετικά µε τις εµπορικές επικοινωνίες, και ειδικότερα µε την 
προώθηση των πωλήσεων, εµποδίζει την ανάπτυξη αποτελεσµατικών, και 
ενδεχοµένως διασυνοριακών, στρατηγικών επικοινωνίας από τη διανοµή µεγάλης 
κλίµακας, αλλά και από τις µεθοριακές ΜΜΕ, το ηλεκτρονικό εµπόριο κ.λπ.17. 
Ειδικότερα, η πώληση και η µεταπώληση σε τιµή κάτω του κόστους έχουν ιδιαίτερη 
σηµασία για τα οικονοµικά πρότυπα των εµπόρων που πωλούν διαρκή αγαθά, και 
ειδικότερα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Όµως, διάφορες εθνικές νοµοθεσίες που 
επέβαλαν περιορισµούς στη µεταπώληση σε τιµή κάτω του κόστους, µε στόχο την 
προστασία των µικρών εµπόρων, φαίνεται ότι δεν ήταν πάντοτε αποτελεσµατικές. 
Οµοίως, διάφοροι περιορισµοί στις περιόδους εκπτώσεων επικρίθηκαν, επειδή 
προκάλεσαν αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ µεθοριακών περιοχών.  

Άλλα προβλήµατα που εντοπίσθηκαν οφείλονται στο γεγονός ότι η εσωτερική αγορά 
δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική όσον αφορά τα συστήµατα πληρωµών, στην 
αναγκαιότητα να επιτραπεί η πρόσβαση σε ένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα 
εφοδιαστικής καθώς και στη συνύπαρξη διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων τόσο 
στον τοµέα της χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης –γεγονός που µπορεί να εµποδίσει 
την ανάπτυξη δικτύων αγορών από τους µικρούς εµπόρους– όσο και στον τοµέα των 
δικαιωµάτων των καταναλωτών, του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων ή 
ακόµη της συλλογής και ανακύκλωσης των απορριµµάτων. 

6. ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ 
∆ΙΚΑΙΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  

Μια εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής που είναι πιο αποτελεσµατική και πιο 
δίκαιη για τους προµηθευτές πρέπει να τους επιτρέπει να πωλούν προϊόντα 
ανταγωνιστικά από άποψη τιµής, ποιότητας ή/και καινοτοµίας και δη σε επαρκή 
ποσότητα, ώστε οι επενδύσεις τους να είναι βιώσιµες. Πρέπει να παρέχει στους 
προµηθευτές πληροφορίες σχετικά µε τα αιτήµατα των καταναλωτών, γεγονός που 
θα τους παρακινεί να προσαρµόσουν την προσφορά τους, ώστε να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στην εξέλιξη των αναγκών και των τάσεων, ιδίως όσον αφορά πιο 
δεοντολογικά προϊόντα. Εποµένως, µια αγορά αυτού του είδους πρέπει να επιτρέπει 
την προώθηση µιας οικονοµίας βασισµένης στην καινοτοµία, η οποία θα είναι 
αποτελεσµατικότερη όσον αφορά τη χρήση των πόρων, πιο πράσινη και πιο 
ανταγωνιστική, ενθαρρύνοντας την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η 
ανάλυση εντόπισε δύο προβλήµατα τα οποία εµποδίζουν τη µετάβαση προς µια πιο 
αποτελεσµατική και πιο δίκαιη αγορά εµπορίου και διανοµής για τους προµηθευτές. 

                                                 
15 Οδηγία 2000/13/ΕΚ, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 

σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων. Βλ. επίσης την πρόταση 
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιµα στους καταναλωτές COM(2008)40 τελικό. 

16 Οδηγία 2005/29/ΕΚ της 11 Μαΐου 2005 για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. 
17 Πράσινο Βιβλίο µε τίτλο «Εµπορικές επικοινωνίες στην εσωτερική αγορά» COM(1996)192 τελικό. 
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Κατά πρώτον, τυχόν εντάσεις στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων θα 
µπορούσαν να υπονοµεύσουν την ικανότητα των προµηθευτών να επιτύχουν επαρκή 
περιθώρια κέρδους, ώστε να καταστούν οι δραστηριότητές τους βιώσιµες και να 
πραγµατοποιήσουν τις αναγκαίες για την καινοτοµία επενδύσεις. Ορισµένες 
συµβατικές απαιτήσεις οι οποίες εφαρµόζονται άµεσα από τους εµπόρους ή τα 
εµπορικά πρατήρια στους προµηθευτές τους ή από τους προµηθευτές στους 
πρωτογενείς παραγωγούς µπορούν να θεωρηθούν σε ορισµένες περιπτώσεις άδικες 
και ότι ενδέχεται να περιορίσουν την ανάπτυξη, ακόµη και τη βιωσιµότητα, 
ορισµένων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι 
διαρθρωτικές ατέλειες όσον αφορά τους ενδιάµεσους φορείς της αλυσίδας 
εφοδιασµού τροφίµων µπορούν να συµβάλουν στην ασύµµετρη µετάδοση και στην 
ανελαστικότητα των τιµών καθώς και σε άδικους συµβατικούς όρους για τους 
πρωτογενείς παραγωγούς18. Εξάλλου, η ανεπαρκής προστασία των καινοτοµιών 
στην παραγωγή επώνυµων βιοµηχανικών ειδών κατά ορισµένων αθέµιτων 
πρακτικών, όπως η δουλική αποµίµηση, µπορεί να υπονοµεύσει την καινοτοµία στον 
συγκεκριµένο τοµέα. 

Παρότι υπάρχουν εθνικές νοµοθεσίες σχετικά µε τις αθέµιτες συµβατικές πρακτικές 
µεταξύ επιχειρήσεων, αυτές διαφέρουν αισθητά µεταξύ των κρατών µελών, γεγονός 
που µπορεί να προκαλέσει εµπόδια µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό της 
εσωτερικής αγοράς, στρεβλώσεις του ανταγωνισµού ή κινδύνους καταστρατήγησης. 
Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσµατικότητα των νοµοθεσιών αυτών περιορίζεται 
συχνά από τον φόβο αντιποίνων σε περίπτωση καταγγελίας τυχόν παραβάσεων. Οι 
σχέσεις µεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασµού, οι οποίες µπορεί ενίοτε να είναι 
άδικες και άνισες, είναι ένα πολιτικό πρόβληµα στο οποίο επιδιώκουν να 
προσφέρουν µια απαρχή λύσης οι εργασίες του φόρουµ για την αλυσίδα εφοδιασµού 
τροφίµων19. 

Σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης η επιδίωξη της εφαρµογής των κανόνων του 
ανταγωνισµού, ώστε να συνεχιστεί η καταπολέµηση των πρακτικών που 
παρεµποδίζουν τον ανταγωνισµό και µπορούν να επηρεάσουν την καλή λειτουργία 
της αλυσίδας εφοδιασµού προς ζηµία των καταναλωτών και για να διασφαλισθούν 
δίκαιοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ όλων των οικονοµικών παραγόντων στον τοµέα 
του εµπορίου και της διανοµής. 

Κατά δεύτερον, παρότι η ανάπτυξη συστηµάτων που διασφαλίζουν κατά κάποιον 
τρόπο την ποιότητα του προσφερόµενου προϊόντος, ιδίως από κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη, είναι θετικό φαινόµενο, η συχνά εθνική εµβέλεια των εν 
λόγω συστηµάτων, η πληθώρα τους, η έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιµότητας 
καθώς και το κόστος εφαρµογής που τα χαρακτηρίζει έχουν ως αποτέλεσµα οι 
µικροί, ως επί το πλείστον, παράγοντες της αγοράς να µην µπορούν πάντοτε να 
επωµισθούν τις οικονοµικές επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, η απουσία ενός 
ανεξάρτητου πλαισίου αναφοράς το οποίο θα παρέχει µεγαλύτερη διαφάνεια και η 
έλλειψη δυνατοτήτων σύγκρισης των διάφορων συστηµάτων ποιότητας των 
προϊόντων και των υπηρεσιών, ιδίως των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών κριτηρίων 

                                                 
18 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών – Οι τιµές των τροφίµων 
στην Ευρώπη COM/2008/0821 τελικό. 

19 Σύµφωνα µε την πρόταση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση µε τίτλο «Βελτίωση της λειτουργίας της 
αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων στην Ευρώπη» COM(2009)591 τελικό. 
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τους, αποτελούν βασικά προβλήµατα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
εσωτερικής αγοράς. 

7. ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ 
∆ΙΚΑΙΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 

Μια εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής που θα είναι πιο αποτελεσµατική και 
πιο δίκαιη για τους µισθωτούς θα πρέπει να συµβάλει ταυτόχρονα στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και των συνθηκών εργασίας. Ο τοµέας του εµπορίου και της 
διανοµής είναι ένας από τους κύριους εργοδότες της οικονοµίας της ΕΕ και, 
επιπλέον, αποτελεί συχνά την πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας για πολλούς 
νέους(το 30% των εργαζοµένων του τοµέα είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών) µε 
χαµηλή εξειδίκευση ή ανειδίκευτους. Χαρακτηρίζεται επίσης από το µεγάλο 
ποσοστό µερικής απασχόλησης (30% του εργατικού δυναµικού). Πρέπει επίσης να 
σηµειωθεί ότι είναι ο κλάδος µε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών 
(60%)20. Ωστόσο, η ανάλυση δείχνει ότι αυτή η δίκαιη και αποτελεσµατική αγορά 
εµπορίου και διανοµής για τους µισθωτούς δεν είναι ακόµη επαρκώς αναπτυγµένη 
λόγω τεσσάρων προβληµάτων. 

Καταρχάς, παρά τα ελάχιστα πρότυπα που έχει καθορίσει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, 
το εργατικό δίκαιο διαφέρει σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Η 
διαφοροποίηση αυτή είναι ακόµη πιο έντονη στο εσωτερικό µεµονωµένων κρατών 
µελών από την ύπαρξη συλλογικών συµβάσεων που διαφέρουν συχνά ανάλογα µε 
τον τύπο του επαγγέλµατος, τον κλάδο δραστηριότητας ή τον αριθµό και των τύπο 
των καλυπτόµενων µισθωτών. Η κατάσταση αυτή παρήγαγε διαφορετικά οικονοµικά 
πρότυπα στο εµπόριο. Οι νεοεισερχόµενοι πρέπει συχνά να προσαρµόσουν το 
οικονοµικό τους πρότυπο, προκειµένου να µπορέσουν να ανταγωνισθούν τους 
καθιερωµένους φορείς. Ο υψηλός ανταγωνισµός των τιµών που χαρακτηρίζει γενικά 
το εµπόριο και τη διανοµή έχει ως αποτέλεσµα καταστάσεις στις οποίες το κόστος 
εργασίας δέχεται πιέσεις και τα ωράρια εργασίας δεν εναρµονίζονται µε την 
οργάνωση της προσωπικής ζωής. Ωστόσο, ορισµένοι έµποροι ενδίδουν στον 
ανταγωνισµό προσφέροντας καλές συνθήκες απασχόλησης, προωθώντας 
εποικοδοµητικό κοινωνικό διάλογο και την επιµόρφωση, ώστε να κρατήσουν το 
προσωπικό τους και να το κάνουν αποτελεσµατικό στις σχέσεις του µε τον πελάτη. 

Το δεύτερο πρόβληµα συνδέεται µε την ύπαρξη της άτυπης οικονοµίας, η οποία, 
παρότι είναι δύσκολο να µετρηθεί, έχει αρνητικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας 
στον τοµέα του εµπορίου και της διανοµής, και ιδίως στις µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, όπου είναι πιο δύσκολος ο ουσιαστικός έλεγχος της τήρησης της 
νοµοθεσίας και των συλλογικών συµβάσεων. Όµως, ακόµη και αν είναι θεµιτή η 
λήψη µέτρων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος για τον συγκεκριµένο 
τύπο επιχειρήσεων, είναι εξίσου απαραίτητο να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποτραπούν 
καταχρήσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, ιδίως για την προστασία της υγείας 
και την ασφάλεια στην εργασία.  

Τρίτον, δεδοµένης αυτής της πληθώρας συνθηκών εργασίας στον συγκεκριµένο 
τοµέα, ο καταναλωτής διαθέτει συχνά ελάχιστες µόνον πληροφορίες σχετικά µε την 

                                                 
20 Eurostat, έρευνα για το εργατικό δυναµικό, 2007. 
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κοινωνική ευθύνη του εµπόρου. Εποµένως, δεν είναι σε θέση να προβεί σε 
τεκµηριωµένη επιλογή όσον αφορά την αγοραστική συµπεριφορά του. 

Τέλος, παρότι η ικανότητα ένταξης εργαζοµένων µε λιγοστά προσόντα 
υπογραµµίζεται συχνά ως θετικό χαρακτηριστικό του τοµέα του εµπορίου και της 
διανοµής, ως αρνητικό χαρακτηριστικό µπορεί να θεωρηθεί η µεγαλύτερη δυσκολία 
του συγκεκριµένου κλάδου να υιοθετήσει γρήγορα νέες τεχνολογικές λύσεις. Η 
έλλειψη δεξιοτήτων στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας µειώνει τις επιδόσεις του τοµέα όσον αφορά την παραγωγικότητα. Το 
µεγάλο ποσοστό των ΜΜΕ στον τοµέα µπορεί επίσης να δυσχεράνει την 
πραγµατοποίηση επαρκών επενδύσεων σε συνεχή κατάρτιση. 

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η καταπολέµηση της άτυπης οικονοµίας και η 
διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας µέσω της καλύτερης 
αντιστοίχισης των αναγκών των εµπόρων και των δεξιοτήτων των µισθωτών 
προβάλουν, εποµένως, ως σηµαντικές προκλήσεις.  

8. ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ 
∆ΙΚΑΙΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΕΣ  

Μια εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής που είναι πιο αποτελεσµατική και πιο 
δίκαιη για τις µελλοντικές γενεές πρέπει επίσης να λαµβάνει πλήρως υπόψη τον 
περιβαλλοντικό της αντίκτυπο. Πρέπει να επιτρέπει την προσφορά ενός ευρέος 
φάσµατος προϊόντων που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον ή/και προέρχονται 
από το δίκαιο εµπόριο, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις που τηρούν πρότυπα 
δεοντολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων τρίτων χωρών, να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Μια εσωτερική αγορά αυτού του 
είδους πρέπει να στηρίζεται επίσης σε περιορισµένη κατανάλωση ενέργειας, σε 
αποτελεσµατική εφοδιαστική και αποτελεσµατικά συστήµατα συλλογής και 
ανακύκλωσης απορριµµάτων. Ο ανταγωνισµός πρέπει να ασκείται όχι µόνον βάσει 
οικονοµικών παραγόντων αλλά και βάσει κριτηρίων κοινωνικών, δεοντολογικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

Το εµπόριο και η διανοµή έχουν σηµαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τόσο µέσω 
της δραστηριότητάς τους όσο και µέσω των γεωγραφικών µετακινήσεων των 
καταναλωτών που αυτή συνεπάγεται. Έτσι, πρόκειται για έναν τοµέα µε υψηλή 
κατανάλωση ενέργειας, λόγω των αναγκών φωτισµού των καταστηµάτων, ψύξης, 
θέρµανσης/κλιµατισµού κ.λπ. Εξάλλου, παράγει και ανακτά πολύ σηµαντικές 
ποσότητες απορριµµάτων (διαφηµιστικά φυλλάδια, συσκευασίες, απορρίµµατα 
τροφών, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα). Οι ανεπάρκειες και οι αποκλίσεις 
στα συστήµατα συλλογής ή ανακύκλωσης απορριµµάτων δηµιουργούν προβλήµατα. 
Ο τοµέας αυτός εξάλλου µεταφέρει σηµαντικό όγκο εµπορευµάτων. Μεγάλο µέρος 
του εφοδιασµού εξακολουθεί να πραγµατοποιείται οδικώς, παρά τη σχετική 
διαφοροποίηση που έχει αρχίσει να επέρχεται (ποτάµιες, σιδηροδροµικές 
µεταφορές). Επίσης, η έλλειψη αποτελεσµατικότητας στη µεταφορά και στην 
παράδοση εµπορευµάτων στις πόλεις έχει αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την 
συµφόρηση στις αστικές περιοχές, τη ρύπανση και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
Η παράδοση εµπορευµάτων στις πόλεις συνιστά σηµαντικό περιορισµό για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου του εµπορίου. Η Επιτροπή , τηρώντας τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας και σεβόµενη τις αντίστοιχες αρµοδιότητες 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών καθώς και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, θα εξετάσει τρόπους ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης 
πολιτικής, η οποία θα ενσωµατώνει τον σχεδιασµό υποδοµών αστικής 
κινητικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ευφυών συστηµάτων µεταφορών 
(ITS) και οχηµάτων καινοτόµου τεχνολογίας προσαρµοσµένης στις ανάγκες και 
στους περιορισµούς των πόλεων. 

Επιπλέον, µέχρι πρόσφατα, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του εµπορίου και της 
διανοµής, όπως τα έξοδα που σχετίζονται µε τις εκποµπές CO2 που προέρχονται από 
την εφοδιαστική, δεν καλύπτουν ολόκληρο το κόστος. Ορισµένοι διανοµείς 
προσπαθούν πλέον να επιτύχουν, ενίοτε µε µέτρα παροχής κινήτρων, ορισµένους 
από τους αναφερθέντες στόχους µειώνοντας τις εξωτερικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων τους. Η απουσία κοινών κανόνων και µεθόδων ανάλυσης του 
κύκλου ζωής των προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θα επέτρεπαν τη 
µέτρηση του περιβαλλοντικού τους αντικτύπου, αποτελεί πρόβληµα. Ως προς το 
τελευταίο αυτό σηµείο η ανεπάρκεια συντονισµού των εθνικών πρωτοβουλιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ενέχει κινδύνους κατακερµατισµού της εσωτερικής αγοράς21. 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  

Στην παρούσα έκθεση εντοπίσθηκαν, βάσει του σηµαντικού έργου ανάλυσης που 
πραγµατοποίησε η Επιτροπή σε συνεργασία µε όλους τους ενδιαφεροµένους, 
ορισµένα προβλήµατα τα οποία έχουν ή µπορεί να έχουν άµεσο αντίκτυπο στις 
επιδόσεις του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής, τόσο από οικονοµική όσο και 
από κοινωνική ή περιβαλλοντική άποψη, και των οποίων η επίλυση θα µπορούσε να 
έχει θετική επίδραση στην ικανότητα του εν λόγω τοµέα να µεταβεί σε µια πιο 
αποτελεσµατική και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής .  

1) Εντοπίσθηκαν τα ακόλουθα προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν ή µπορούν να 
επηρεάσουν τις επιδόσεις των διανοµέων όσον αφορά την προσβασιµότητα (έλλειψη 
γεωγραφικής συνοχής µεταξύ της τοποθεσίας των καταστηµάτων, των κατοικιών και 
των µέσων µεταφορών) του συνόλου των πολιτών της ΕΕ σε µια διαφοροποιηµένη, 
ανταγωνιστική προσφορά εµπορευµάτων η οποία συµµορφώνεται προς τις επιταγές 
της βιώσιµης ανάπτυξης: 

– Έλλειψη αποτελεσµατικότητας και πολυµορφία των κανόνων σχετικά µε την 
εµπορική χωροταξία καθώς και δυσλειτουργίες των εµπορικών ακινήτων, οι οποίες 
επηρεάζουν την εγκατάσταση διανοµέων και την προσβασιµότητα των 
καταστηµάτων από τους καταναλωτές. 

– Ανεπαρκής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά µε 
αποτέλεσµα σειρά εµποδίων (διασυνοριακή ταχυδροµική παράδοση, µέσα 
πληρωµής, δυσλειτουργία των συστηµάτων προσφυγής κ.λπ.).  

– Ανεπαρκής ανάπτυξη των εµπορικών επικοινωνιών και των ανεξάρτητων 
υπηρεσιών ενηµέρωσης (για παράδειγµα, δικτυακοί τόποι σύγκρισης τιµών, µεταξύ 

                                                 
21 Στόχος του φόρουµ του λιανικού εµπορίου που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 είναι η µείωση 

του οικολογικού αποτυπώµατος και η διάδοση βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών στην αλυσίδα 
εφοδιασµού του εµπορίου. 
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άλλων σε διασυνοριακές συναλλαγές ή συγκριτικές δοκιµές των προϊόντων και των 
υπηρεσιών), η οποία µπορεί να οφείλεται στις συνεχιζόµενες αποκλίσεις των 
εθνικών κανόνων σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών και τον αθέµιτο 
ανταγωνισµό καθώς και στις δυσκολίες σύγκρισης των διάφορων συστηµάτων 
ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων τους. 

2) Εντοπίσθηκαν τα ακόλουθα προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν ή µπορούν να 
επηρεάσουν τη βέλτιστη οικονοµική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και ειδικότερα τις 
ικανότητές τους στους τοµείς της επένδυσης και της καινοτοµίας, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών:  

– Έλλειψη κανόνων ή αποτελεσµατικής εφαρµογής των κανόνων που διέπουν 
τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και τις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των διάφορων 
επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασµού.  

– Έλλειψη διαφάνειας στα συστήµατα ποιότητας και δυσκολίες στη 
διασυνοριακή χρήση τους. 

3) Εντοπίσθηκαν τα ακόλουθα προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν τις συνθήκες και 
την παραγωγικότητα της εργασίας, το επίπεδο απασχόλησης και την 
ανταγωνιστικότητα του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής: 

– Οι διαφορές στις συνθήκες εργασίας, οι οποίες οφείλονται στις αποκλίσεις 
στους κανόνες του εργατικού δικαίου και στις συλλογικές συµβάσεις που 
εφαρµόζονται στο εµπόριο και στη διανοµή.  

– Ο αρνητικός αντίκτυπος της άτυπης οικονοµίας στις συνθήκες εργασίας.  

– Η απουσία ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τις κοινωνικές επιδόσεις 
των επιχειρήσεων του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής. 

– Η αναντιστοιχία µεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων 
των µισθωτών στον τοµέα του εµπορίου και της διανοµής. 

4) Εντοπίσθηκαν τα ακόλουθα προβλήµατα τα οποία µπορούν να εµποδίσουν τη 
µετάβαση προς έναν πιο βιώσιµο,:  

– Υψηλή κατανάλωση ενέργειας, σηµαντική παραγωγή απορριµµάτων, 
σηµαντική συµβολή στον όγκο κυκλοφορίας εµπορευµάτων και στη συµφόρηση στις 
πόλεις. 

– Ελλιπής συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους στην αλυσίδα εφοδιασµού 
του εµπορίου και της διανοµής (εφοδιαστική, ενεργειακή απόδοση των 
καταστηµάτων, µάρκετινγκ και επικοινωνίες κ.λπ.), ιδίως απουσία επαρκών µέτρων 
παροχής κινήτρων. 

– Απουσία κοινής µεθόδου αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου των 
πωλούµενων προϊόντων και υπηρεσιών βάσει της προσέγγισης περί του κύκλου 
ζωής. 
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Τα µέτρα που θα µπορούσαν να δώσουν κατάλληλες λύσεις στα προβλήµατα που 
εντοπίσθηκαν ανωτέρω και οι δράσεις που θα µπορούσαν να αναληφθούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρουσιασθούν στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς, η οποία έχει προβλεφθεί για το 
φθινόπωρο του 2010. Λόγω της οριζόντιας φύσης του τοµέα του εµπορίου και της 
διανοµής, τα προβλεπόµενα µέτρα θα λαµβάνουν υπόψη, στον µέγιστο δυνατό 
βαθµό, µέσω του καθορισµού τους, µέσω της διαβούλευσης που θα χαρακτηρίζει τη 
διαδικασία λήψης τους και µέσω των όρων εφαρµογής τους, τους διαφορετικούς 
στόχους που επιδιώκουν οι Συνθήκες, τηρουµένων πλήρως των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τις απαντήσεις τους 
στην παρούσα έκθεση έως τις 10 Σεπτεµβρίου 2010 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

DG Marché intérieur et services  

Commission européenne 

200, rue de la Loi 

1049 Bruxelles 

ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: MARKT-
RETAIL@ec.europa.eu 
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