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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно
(2010/2109(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията от 5 юли 2010 г., озаглавен „Наблюдение на 
пазара за търговия и дистрибуция – „Към по-ефективен и справедлив вътрешен 
пазар за търговия и дистрибуция до 2020 г.“ (COM(2010)0355), и придружаващия 
го работен документ на службите на Комисията относно „Услугите за търговия на 
дребно на вътрешния пазар“ (SEC(2010)0807),

– като взе предвид отговорите на проведените от Комисията обществени 
консултации относно доклада за наблюдението на пазара на дребно (проведени в 
периода 5 юли – 10 септември 2010 г.),

– като взе предвид кръглата маса относно по-ефективен и справедлив пазар на 
дребно за стопанския сектор и потребителите, проведен от комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите на 25 януари 2011 г.,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 20 януари 2011 г. относно „Наблюдение на пазара за търговия и дистрибуция –
„Към по-ефективен и справедлив вътрешен пазар за търговия и дистрибуция до 
2020 г.“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За 
Акт за единния пазар – За изграждане на високо конкурентна социална пазарна 
икономика: 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, 
предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

– като взе предвид доклада на проф. Mario Monti от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова 
стратегия за единния пазар“,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2010 г. относно Акта за 
единния пазар,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 октомври 2010 г., озаглавено 
„Разумно регулиране в Европейския съюз“ (COM(2010)0543),

– като взе предвид четвъртото издание на „Индекс за развитие на пазарите на дребно 
– как пазарите да работят в полза на потребителите“ (есенно издание – октомври 
2010 г.) и петото издание на „Индекс на условията за потребителите – как 
потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар“ (пролетно издание -
март 2011 г.),

– като взе предвид 21-ото издание на „Табло за резултатите за вътрешния пазар“, 
публикувано на 23 септември 2010 г.,
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено „Мисли 
първо за малките!“ – „Small Business Act“ за Европа (COM(2008)0394),

– като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 16 
февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските 
сделки1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на 
някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в 
други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на 
пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 339/933,

– като взе предвид Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Решение 93/465/ЕИО4,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите във вътрешния пазар5,

– като взе предвид доклада от 22 февруари 2011 г. относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите 
(A7-0038/2011),

– като взе предвид проектодоклада от 26 януари 2011 г. „Управление и партньорство 
в рамките на единния пазар “ (2010/2289(INI)),

– като взе предвид проектодоклада от 13 януари 2011 г. „Единен пазар за 
предприятията и растежа“ (2010/2277(INI)),

– като взе предвид проектодоклада от 12 януари 2011 г. „Единен пазар за 
европейците“ (2010/2278(INI)),

– като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2010 г. относно бъдещето на 

                                               
1 ОВ L 48, 23.02.2011 г., стр. 1.
2 ОВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 21.
3 ОВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 30.
4 ОВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 82.
5 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
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европейската стандартизация 1,

– като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно 
доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия2,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен 
пазар за потребителите и гражданите3,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на 
потребителите4,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно таблото за резултатите 
за вътрешния пазар5,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно SOLVIT6,

– като взе предвид своята декларация от 19 февруари 2008 г. за разследване и 
премахване на злоупотребата с господстващо положение от страна на големите 
супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз7,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че тенденциите към протекционизъм в Европа са обезпокояващи,

Б. като има предвид, че реалната икономика трябва отново да бъде поставена в 
центъра на политическата програма, за да се разгърне пълният потенциал на 
вътрешния пазар,

В. като има предвид, че пазарът на дребно е ключов компонент от нашия ангажимент 
за поставяне на ново начало за вътрешния пазар,

Визия за повече конкурентоспособност, растеж и работни места

1. подчертава, че секторът на търговията на дребно е стимул за растеж, 
конкурентоспособност и работни места в Европа и играе ключова роля за 
постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“; 

2. подчертава, че търговците на дребно предлагат разнообразни, съвременни начини за 
продажба на стоки и услуги и допринасят за наличието на избор за потребителите и 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0384.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0320.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0186.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0046.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0051.
6 Приети текстове, P7_TA(2010)0047.
7 Приети текстове, P6_TA(2008)0054.



PE458.748v01-00 6/17 PR\857332BG.doc

BG

гъвкави възможности за заетост, по-специално за младите хора; 

3. призовава институциите ЕС да отдадат възможно най-голям политически приоритет 
на сектора на търговията на дребно в ролята му на стълб на Акт за единния пазар; 

4. призовава Комисията да засили координацията между отделните политики и да 
възприеме цялостен, дългосрочен подход към сектора на търговията на дребно; 

5. изразява съжаление, че сериозни препятствия все още пречат на сектора на 
търговията на дребно да достигне пълния си потенциал; подчертава необходимостта 
незабавно да се вземат мерки във връзка с тези препятствия; 

6. подчертава, че търговците на дребно и доставчиците носят споделена отговорност 
за изграждането на един по-ефикасен и по-справедлив пазар на дребно; 

7. счита, че основният акцент трябва да бъде поставен върху ефективното прилагане 
на принципите на Договора, съществуващите вътрешни пазарни правила и 
инструменти и саморегулацията, вместо да се възприема регулаторен подход;

Премахване на пречките пред свободното движение на стоки и услуги

8. изразява загриженост, че рестриктивните национални правила, различните 
тълкувания и неподходящото прилагане възпрепятстват свободното движение на 
стоки и услуги в ЕС; подчертава, че изискванията за допълнителни изпитвания и 
регистрации, непризнаването на удостоверения и стандарти, териториалните 
ограничения на предлагането и други подобни мерки пораждат допълнителни 
разходи за потребителите и търговците на дребно, по-специално малките и средните 
предприятия (МСП);

9. отчита необходимостта от допълнителни анализи на ценовите разлики в рамките на 
ЕС с цел да се гарантира прозрачност на цените за потребителите, без да се засягат 
националните фискални разпоредби и разпоредби в областта на пазара на труда; 

10. настоятелно призовава държавите-членки да прилагат изцяло и правилно 
вътрешния пазар – особено Законодателния пакет за стоките, Директивата за 
услугите, Директивата относно забавянето на плащане, Директивата за 
електронната търговия и „Small Business Act“, както и да премахнат 
припокриванията и да намалят административните тежести; 

11. изисква от Комисията да наблюдава държавите-членки по-отблизо, за да намали 
дефицита при транспонирането и да гарантира ефективно взаимно признаване на 
стоки и услуги; изисква от Комисията да гарантира също така опростяването на 
съществуващите правила;

12. насърчава обединения на стопански субекти, подкрепяни от Комисията, да 
предоставят повече информация, обучение и правни консултации на 
заинтересованите страни относно техните права и инструментите, които са на тяхно 
разположение, като например SOLVIT;
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13. подчертава, че фрагментираната система на плащане е пречка пред търговията; 
призовава Комисията да продължи да подобрява системата на единната зона за 
плащания в евро (ЕЗПЕ) с цел да се разработят основни услуги за плащане, които са 
на разположение за всички карти, като се повиши прозрачността на разходите за 
операциите и се намалят обменните такси, както и да гарантира по-бързи банкови 
преводи в рамките на ЕС;

Отваряне на пазарния достъп за бизнеса и за потребителите

14. отбелязва опасенията, изразени от част от гражданското общество и МСП относно 
нарастването на броя на търговските центрове и намаляването на броя на малките 
магазини и пазари в отдалечени райони и в центровете на градовете; отбелязва, че 
планирането на търговията и дистрибуцията следва да не става за сметка на 
свободата на избора на потребителите;

15. счита, че на достъпността следва да се обърне внимание при пълно зачитане на 
субсидиарността; подчертава обаче, че планирането на местно равнище не трябва да 
заобикаля разпоредбите на Директивата за услугите и да създава скрити пречки за 
установяването на търговци на дребно;

16. подчертава, че електронната търговия е важно допълнение към търговията извън 
интернет и че следва да се предприемат необходимите действия за развитието на 
нейния пълен потенциал; призовава Комисията да включи в предстоящото 
съобщение относно електронната търговия мерки за засилване на доверието, по-
специално чрез опростяване на регистрацията на домейни отвъд границите, 
подобряване на сигурните онлайн плащания и улесняване на трансграничното 
събиране на вземания;

17. изразява съжаление относно значителния брой пречки пред свободата на 
установяване на търговците на дребно в ЕС; изразява загриженост по-специално 
относно определени национални търговски и данъчни закони, които на практика 
имат дискриминиращо въздействие спрямо чуждестранните търговци на дребно; 

18. призовава Комисията да действа по-решително по отношение на всяка държава-
членка, нарушаваща принципите на вътрешния пазар, да направи по-бързи 
процедурите за нарушение чрез „ускорен“ подход и да докладва на Европейския 
парламент на всеки шест месеца за решените случаи в областта на търговията на 
дребно;

Мерки по отношение на договорните и търговски практики в отношенията 
между стопански субекти

19. отново заявява, че свободната конкуренция и свободата на договаряне са ключ към 
правилното функциониране на пазара на дребно;

20. признава, че дружествата разполагат с различно пазарно влияние, че те трябва да 
действат икономически обосновано и че ЕС се нуждае от икономически шампиони, 
за де конкурира на световната сцена; 
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21. отбелязва обаче широко разпространената загриженост относно господстващото 
положение на пазара от страна на по-големи участници, по отношение на които 
остава впечатлението, че налагат несправедливи условия на малките доставчици и 
търговци, например чрез механизми за селективна дистрибуция, рестриктивни 
практики, ценови контрол и изключване без предизвестие, като по този начин 
нарушават правилата на конкуренцията; подчертава, че цялата верига за доставки за 
търговията на дребно е засегната от подобни практики;

22. подчертава, че развитието на собствени марки не следва да засяга избора на 
потребителите или възможността за МСП да се разрастват;

23. счита, че „паразитното копиране“, което може да бъде резултат от двойната роля на 
търговеца на дребно като клиент и конкурент на производителите със запазени 
марки, е неприемлива практика, на която трябва да се обърне внимание незабавно;

24. признава необходимостта от по-балансирани отношения и прозрачност във веригата 
за доставки за търговията на дребно; подчертава необходимостта да се премине от 
противопоставяне към диалог, основан на факти, за да се възстанови доверието и да 
се даде възможност за справедливи преговори и равни условия за всички;

25. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да прилагат изцяло и 
съгласувано конкурентното право, и по целесъобразност на национално равнище, 
законодателството относно нелоялната конкуренция и антитръстовото 
законодателство;

26. подкрепя отличната работа, която вече се извършва от платформата на експертите 
относно договорни практики в отношенията между стопански субекти на форума на 
високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни, по-
специално да определи, състави списък и извърши оценка за съдържанието на 
понятието „очевидно нелоялна търговска практика“ въз основа на данни и 
конкретни примери;

27. признава необходимостта, изразена от някои заинтересовани страни, да се 
възприеме по-широкообхватен и хоризонтален подход, като се разшири приложното 
поле отвъд аграрно-хранителната промишленост; изисква от Комисията и от 
обединенията на стопански субекти, като използват за основа текущата работа в 
платформата на експертите, да проучи възможностите за създаване на нов, открит 
форум с акцент върху търговията на дребно като цяло;

28. същевременно изразява силна подкрепа за интензивната работа на обединенията на 
търговци на дребно и доставчици за започване на неформален диалог и създаване на 
механизми за периодични консултации във връзка с конкурентното право; 
приветства тяхната доброволна инициатива да се споразумеят за декларация 
относно общите принципи за добри търговски практики по цялата верига за 
доставки за търговията на дребно; 

29. отбелязва със загриженост, че съществуващите правни инструменти не се използват 
изцяло, особено от страна на МСП, за утвърждаване на техните права поради 
икономическа зависимост и опасения от загуба на стопанската дейност; изисква от 
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Комисията, държавите-членки и обединенията на стопански субекти да посочат 
начини за възстановяване на доверието и улесняване на достъпа до правосъдните 
системи, включително възможността за анонимни жалби;

30. изисква от Комисията да публикува до края на 2011 г. съобщение, в което се 
описват националните закони и налични инструменти за третиране на търговските 
практики и договорните отношения, както и да извърши задълбочена оценка по 
въпроса дали правилата се прилагат правилно и дали са необходими допълнителни 
действия;

31. счита, че вместо да се предлага законодателство, следва да се проучат механизми за 
алтернативно решаване на спорове и обезщетение, както и да се извърши оценка на 
тяхната ефективност

32. изисква от Комисията и операторите по веригата за доставки за търговията на 
дребно да докладват на Парламента ежегодно за постигнатия напредък в 
съществуващите платформи и механизмите за неформален диалог; предлага 
резултатите да се разискват на годишна кръгла маса по въпросите на пазара на 
дребно, организирана от парламентарната комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите;

Повишаване на ефективността и устойчивото потребление - иновативни 
практики

33. приветства факта, че търговците на дребно и доставчиците са в челните редици, що 
се отнася до екологичната отговорност, и подкрепя поетите от тях ангажименти за 
устойчиво потребление;

34. подчертава, че търговците на дребно и доставчиците са двигател за 
научноизследователската и развойната дейност; насърчава ги да инвестират в нови 
технологии, за да продължат да подобряват логистиката и транспорта, енергийната 
ефективност, депонирането и пакетирането на отпадъци, както и да обменят най-
добри практики; 

35. призовава заинтересованите страни да предприемат допълнителни инициативи за 
борба срещу хранителните отпадъци;

36. приветства общото споразумение на EuroCommerce и UNI-Europa, което нагледно 
показва, че социалният диалог функционира добре в търговията; признава, че 
трябва да се направи повече за повишаване на осведомеността на потребителите 
относно социалната отговорност на търговците на дребно, инвестициите в нови 
технологии да бъдат съпътствани от необходимия човешки капитал, както и да се 
води борба срещу неофициалната икономика;

Следващи стъпки

37. изисква от Комисията да изготви обстоен Европейски план за действие в 
областта на търговията на дребно, в който да се представи стратегия, основана на 
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постиженията и ориентирана спрямо нерешените въпроси, с конкретни препоръки 
за сектора;

38. насърчава търговците на дребно и доставчиците да се включат в открит, 
конструктивен и продължителен диалог с цел постигане на прагматични решения; 
приканва институциите на ЕС активно да подкрепят този процес;

39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 
и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Визия за конкурентоспособност, растеж и работни места

Настоящият доклад се отнася до създаването на работни места чрез премахването на 
граници, бариери и тежести за търговията в Европа.

Секторът на търговия на дребно е стълб на европейската икономика; динамичен 
пазар, в който са заети почти 20 милиона души, генерира 4,2 % от БВП на ЕС и 
представлява 20% от МСП в Европа. Търговците на дребно са също така и доставчици 
на услуги, на новаторско ниво по отношение на нови и разнообразни начини на 
пазаруване, като например преките продажби, и предоставят лесен достъп до пазарите 
на труда.

Въпреки че търговията на дребно се справи сравнително добре по време на кризата, 
нарастващият икономически национализъм създава усложнения за търговията в целия 
ЕС. Старите пречки остават, създават се нови, които засягат бизнес средата, както и 
инвестициите и създаването на работни места от чуждестранни търговци на дребно.

Докладчикът бие тревога във връзка с протекционизма и призовава политическите 
лидери да поставят реалната икономика отново в центъра на политическата програма.
Докладът е призив за действия за отваряне към свободата на движение и на 
установяване в Европа въз основа на лоялни, балансирани и прозрачни търговски 
отношения и устойчиво потребление.

Твърде често нови национални бариери се издигат за защитата на работни места и 
МСП; вместо това, търговските бариери в Европа следва да се премахнат, за да се 
насърчи трудовата заетост и МСП. При все това, обоснованите тревоги за загуба на 
работни места и заетост за МСП трябва да се разгледат сериозно в момента на криза с 
публичния дълг. Диалогът трябва да се засили на всички равнища с цел подобряване на 
разбирането, възстановяване на доверието и справяне с трудностите.

Докладчикът поема ясна нерегулаторна линия и обсъжда в частност други начини, 
които трябва да се разгледат преди пристъпването към ново регулиране. До голяма 
степен подходящи правила съществуват, но неподходящото изпълнение пречи на 
свободата на движение. В центъра на вниманието следва да попадне изпълнението и 
хармонизирането на съществуващите правила. Необходими са твърди мерки срещу 
националните ограничения и всяко нарушение на правилата на вътрешния пазар, като 
се използват всички налични инструменти, по-специално конкурентното право и 
процедурите за нарушения.

На практика, правото за конкуренцията, в частност по отношение на злоупотребата с 
господстващо положение и нелоялните практики, се прилага основно по отношение на 
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производителите и в по-малка степен по отношение на търговците на дребно.
Понастоящем процедурите за нарушение са продължителни и неясни. Във връзка с това 
към Комисията се отправя призив да опрости процедурите и да въведе критерии без 
критична взискателност.

II. Процесът на подготовка: ангажиране на бизнес общността

Настоящият доклад е ориентиран към действия. Целта е да се дадат конкретни 
отговори на конкретни проблеми, които засягат търговците на дребно. Докладчикът 
обръща внимание на това, което може да се направи на европейско равнище за внасяне 
на повече ефективност и справедливост във веригата на доставки на дребно, така че 
потребителите да спечелят от интегрирания в по-голяма степен пазар на дребно. 
Докладчикът работи съвместно с докладчиците в сянка и Комисията по следните 
въпроси:

- определяне на приоритети от доклада на Комисията за наблюдение на пазара за 
търговия и дистрибуция, при съсредоточаване върху най-проблемните и неотложни 
въпроси, свързани с възстановяването на Европа;

- ангажирането с широка, задълбочена, петмесечна консултация между различните 
сектори и страни, с големи и дребни доставчици и търговци на дребно, независими 
търговци на дребно, потребителски асоциации, европейски марки и бизнес федерации, 
с цел идентифициране на техните ежедневни проблеми1;

- оценка на текущата работа, с цел да се избегне дублиране и да се подкрепят най-
значимите предприети инициативи.

Консултациите и публичните дебати са начин за справяне с някои от съществуващите 
напрежения и с недоверието. Във връзка с това, докладът има за цел да бъде 
непрекъснато развиващ се документ и начало на по-интензивен диалог между всички 
заинтересовани страни.

Подготвителната работа, проведена заедно с публичната консултация относно Акта за 
единния пазар, показа колко голямо е значението на реализирането на единния пазар с 
оглед на това, търговията на дребно да постигне пълния си потенциал.

Настоящият доклад е уникален, тъй като през последните години Комисията не е 
провеждала задълбочен анализ на сектора на търговия на дребно.

III. Премахване на пречките пред свободното движение на стоки и услуги

                                               
1 Списъкът с консултираните страни може да се предостави при поискване.
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Въз основа на доказателства от заинтересовани страни докладчикът набеляза случаи на 
пречки пред свободното движение на стоки и услуги. Например холандското сирене 
трябва да се пакетира наново, за да се продава във Франция, поради различни правила 
относно теглото и размера; играчки, които се считат за безопасни в ЕС, трябва да се 
подлагат на допълнителни изпитвания, за да се продават в Германия; за столовете, 
които се продават в Италия, е необходимо удостоверение за това, че не могат да се 
използват за изтезания; противопожарните разпоредби в Унгария не допускат вноса на 
килими за хотели; правилата относно шоколада са различни в Испания.

Фрагментацията и националните ограничителни мерки причиняват ненужна 
бюрокрация и разходи, особено за МСП. Съществуващите инструменти, като например 
SOLVIT и Информационната система за вътрешния пазар (IMI), следва да се използват 
по-добре, за да се избягнат практически пречки. 

Фрагментираната система на плащания възпрепятства свободната търговия в ЕС и 
големи суми се губят ежедневно под формата на такси за транзакции. Хармонизирането 
на плащанията в рамките на ЕС следва да стане приоритет. Иновативният потенциал на 
плащанията по интернет и мобилните плащания трябва също да се отчете при 
преразглеждането на Единната зона за плащания в евро (SEPA).

IV. Отваряне на пазарния достъп за бизнеса и за потребителите

Градоустройственото планиране е национална компетентност и субсидиарността 
трябва да преобладава. При все това, правилата в областта на планирането не 
бива, пряко или непряко, да възпрепятстват свободата на установяване.

Достъпност за потребителите

Дебатът между търговските центрове и магазините се поляризира. Съществува 
безпокойство, че броят на местните магазини, които предлагат традиционни продукти, 
продължава да намалява в Европа. Липсата на автомобил или нежеланието да се 
използва автомобил поради екологосъобразни съображения, възраст, местоживеене в 
центъра на града или отдалечен район, не бива да оказват влияние върху свободата на 
избор на гражданите.

Изграждането на доверие в търговията онлайн би могло да допринесе за постигането на 
близост до продуктите за потребителите. Във връзка с това докладчикът призовава към 
действия за разгръщането на потенциала на електронната търговия.

Често пъти големите вериги и търговски центрове се считат за виновни за 
преустановяването на дейността на малките магазини. Картината, обаче, е по-сложна.
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Търговските центрове и магазини предлагат и възможността за "всичко в едно", 
пазаруване за удоволствие и атрактивни цени. Проблемът е не само между малки и 
големи, но по-точно засяга цялата верига: доставчици, търговци на дребно, 
собственици.

Следва да продължат да се анализират въпросите относно това, как най-добре да се 
предложи свободен избор на потребителите, балансиран микс от малки и големи 
магазини и лоялни отношения, при същевременно гарантиране на свободната 
конкуренция. Необходим е по-конструктивен диалог между всички заинтересовани 
страни.

Достъпност за бизнеса

Съществуват доказателства, че скритите и вредни пречки са се увеличили. Например, 
някои местни органи са наложили нови лицензи за търговците на дребно, които на 
практика изключват редица доставчици на услуги в дадена област. В други райони са 
въведени квоти с цел определяне на равнището на конкуренция, допустимо на дадена 
площ. В резултат от това, само по-големите търговци на дребно са успели да отворят 
ограничен брой магазини.

По-явни са ограничителните търговски и данъчни закони, наскоро приети в няколко 
страни, включително данъчният закон в Унгария. Докато данъчната политика е 
национална отговорност, този данък засяга на практика основно чуждестранните 
дружества. В рамките на посещението на делегацията на комисията IMCO в Будапеща 
(22-24 февруари) докладчикът повдигна въпроса пред унгарските органи. Понастоящем 
Комисията проверява съответствието на този закон с Договорите.

V. Мерки по отношение на договорните и търговски практики в 
отношенията между фирми

Договорните и търговски отношения между фирмите са спорни отдавна и 
напрежението по веригата на доставки не е в полза на никого

Съществува голяма загриженост относно господството на пазара на няколко участника  
на фона на разнообразие от доставчици и търговци. Казусите показват тенденции на 
селективна дистрибуция, ограничителни практики, контрол върху цените и 
едностранно изключване. Например, увеличението на цената на суровините често се 
понася от дребните доставчици, които са принудени да намалят приходите си.
Изкупните цени се коригират само отчасти и с голямо закъснение; като алтернатива 
доставчиците се заменят без предупреждение.  

При все това, картината отново е сложна и цялата верига на доставки на дребно е 
засегната от тези практики. Например, големите марки имат преимущество в 
преговорите поради "незаменими" продукти. От друга страна, търговците на дребно 
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могат да изключат не толкова известни продукти, притежавани от същата марка.

Натискът за намаляване на разходите и изкупните цени, както и жестоката конкуренция 
между веригите понякога водят, непреднамерено, до нелоялни практики в хода на 
преговорите. Големите търговци на дребно често имат усещането, че разискванията на 
нелоялните практики се водят от погрешни възприятия и злословия, а други считат, че 
са отречени и се държат отбранително. 

Ключовите въпроси трябва да се проучат въз основата на фактически доказателства:
повишената концентрация на търговци на дребно нарушава ли свободната 
конкуренция? Централизираните покупки допускат ли равнопоставен пазарен достъп за 
МСП? Логистичното удобство преобладава ли спрямо качеството на продуктите и 
разнообразието като критерии за извършване на покупка? Най-важното, дали 
потребителите искат единствено по-ниски цени или и по-добро съотношение между 
цена и качество? Потребителите разполагат ли с пълната картина, за да вземат 
информирани решения?

Увеличаването на собствените марки е също източник на поляризация и налага по-
нататъшно разискване и повишаване на осведомеността относно предимствата и 
недостатъците. В неотдавнашно проучване Комисията стигна до заключението, че за 
момента собствените марки не намаляват избора и нововъведенията. Но замяната на 
маркови продукти от собствени марки действително ли се определя от потребителите?
Наред с това, имитирането предизвиква сериозно безпокойство сред марковите 
производители и трябва да бъде разгледано.

Като цяло свободата на сключване на договори и овластяването на потребителите са от 
ключово значение. Трябва да съществува правилен баланс и по-справедливи преговори, 
без нарушаване на пазарната динамика. Добрите примери за креативни действия на 
МСП включват формирането на корпоративни структури в преговори с по-големи 
участници.

При все това, липсва желание за прибягване до правни мерки. Цената на разкриването 
често пъти е твърде висока. Достъпът до съдебните системи следва да се улесни и 
следва да се търсят алтернативни средства за решаване на спорове. Ефективността на 
съществуващите национални правила за наказване на нелоялните практики трябва да се 
анализира допълнително от Комисията с цел определяне на това, които решения са 
сполучливи и дали са необходими по-нататъшни мерки.

Справяне с нелоялните практики

През последните месеци докладчикът е насърчавал всички заинтересовани страни 
да преминат от обвинения и отрицание към пряк диалог.

Докладчикът предлага три възможности, вместо едно твърдо решение, като счита, че 
Експертната платформа относно договорните практики между фирми е все още в 
началната си фаза и ще продължи още две години.
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- засилване на текущите разисквания в експертната платформа с цел оценяване и 
справяне с нелоялните практики. Като стъпка към установяването на фактите, 
докладчикът приветства проучването относно нелоялните практики, което беше 
направено неотдавна от CIAA (Конфедерацията на промишлеността на храни и 
напитки) и AIM (Асоциация на европейските марки). 
- създаване на нов форум, като обхватът надхвърли политиката в областта на 
селскостопанската и хранителновкусовата промишленост и акцентът се постави по-
специално върху търговията на дребно като цяло.

- в идеалния случай, даване на начален тласък на доброволни инициативи на бизнес 
общността. Вече е постигнат напредък и възникват признаци на готовност за отчитане 
на проблемите и започване на конструктивен диалог. Докладчикът силно се надява, че 
текущите интензивни консултации ще прераснат в саморегулиране и конкретни 
ангажименти, като например "редовен диалог" и спазване на етични принципи.

Нито една възможност не бива да дублира работата на експертната платформа, а да 
подкрепя текущия процес.

Докладчикът препоръчва събирането на институциите на ЕС и на заинтересованите 
страни на ежегодна Кръгла маса за пазара на дребно с цел проследяване на 
постигнатия в хода на диалога напредък.

VI. Насърчаване на ефективността и устойчивостта - иновативни 
практики

Търговията на дребно играе основна роля в развитието на устойчива икономика и 
следва да продължи да насърчава устойчивото потребление като предоставя лесен 
достъп до качествени стоки. Сред добрите примери за доброволно поети ангажименти 
са Декларацията относно енергията на ERRT (Европейска кръгла маса за търговията на 
дребно, WayAhead, Форумът относно устойчивостта на търговията на дребно, 
Световният форум относно устойчивото потребление, Форумът за потребителските 
стоки и Ефективната реакция на потребителите. 

Докладчикът насърчава сектора на търговия на дребно да продължи да инвестира в 
иновативни решения за логистика и транспорт, енергийна ефективност, както и 
пакетиране и изхвърляне на отпадъци. Наред с това, докладчикът призовава за 
съвместни действия за справяне с проблема с хранителните отпадъци.

Търговията на дребно е сектор, в който социалният диалог изглежда работи добре.
Докладчикът приветства факта, че EuroCommerce и UNI-Europa достигнаха съвместно 
споразумение и подкрепя неговото съдържание.

VII. Следващи стъпки
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Настъпи моментът за отчитане на постиженията на сектора на търговия на дребно, на 
неговите конкретни проблеми и предизвикателства. Докладчикът призовава за 
интегриран Европейски план за действие в областта на търговията на дребно, с цел 
развитие на рамка на политика с конкретни предложения за решаване на нерешените 
въпроси по прагматичен начин. 

В края на краищата, сега трябва да предприеме действия общността на търговците на 
дребно. Доброволните инициативи следва да се наблюдават и оценяват внимателно от 
институциите на ЕС. Не бива да се изключват предварително всякакви други 
възможности. Бъдещето ще зависи от ефективността на саморегулирането.


