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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piacról
(2010/2109(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2010. július 5-i, „A kereskedelem és forgalmazás piacának 
felügyelete – A kereskedelem és forgalmazás hatékonyabb és tisztességesebb belső 
piacáért 2020-ra” című jelentésére (COM(2010)0355), valamint az ehhez fűzött, a 
kiskereskedelmi szolgáltatások belső piaci helyzetéről szóló bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2010)0807),

– tekintettel a kereskedelem és forgalmazás piacának felügyeletéről szóló (2010. július 5-tól 
szeptember 10-ig zajló) nyilvános konzultáción a Bizottság által kapott válaszokra,

– tekintettel a 2011. január 25-én a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által 
szervezett, a vállalkozások és a fogyasztók számára hatékonyabb és igazságosabb 
kiskereskedelmi piacról szóló kerekasztalra,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. január 20-i, „A 
kereskedelem és forgalmazás piacának felügyelete – A kereskedelem és forgalmazás 
hatékonyabb és tisztességesebb belső piacáért 2020-ra” című véleményére,

– tekintettel a Bizottság 2010. október 27-i, „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A 
magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságért – 50 javaslat az együttes munka, 
vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében” című közleményére 
(COM(2010)0608),

– tekintettel Mario Monti „Az egységes piac új stratégiája” című, 2010. május 9-i 
jelentésére,

– tekintettel az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló, 2010. december 10-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel a Bizottság „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című, 2010. október 
8-i közleményére (COM(2010)0543),

– tekintettel a fogyasztói piacok eredménytáblájának negyedik kiadására (A piacok 
megfelelő működésének biztosítása a fogyasztók számára, őszi kiadás, 2010. október), 
valamint a fogyasztók helyzetének eredménytáblájára (Otthon az egységes piacon, ötödik, 
tavaszi kiadás, 2011. március),

– tekintettel a belső piaci eredménytábla 2010. szeptember 23-án megjelent 21. kiadására,

– tekintettel a Bizottság 2010. március 3-i „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája” című közleményére (COM(2010)2020),

– tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: 
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„Small Business Act” című, 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0394),

– tekintettel a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről 
szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban 
jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások 
megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 
9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 
93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra4,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról szóló, 2011. február 22-i jelentésre (A7-0038/2011),

– tekintettel az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről szóló, 2011. január 26-i 
jelentéstervezetre (2010/2289(INI)),

– tekintettel a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról szóló, 2011. január 
13-i jelentéstervezetre (2010/2277(INI)),

– tekintettel az európaiakat szolgáló egységes piacról szóló, 2011. január 12-i 
jelentéstervezetre (2010/2278(INI)),

– tekintettel az európai szabványosítás jövőjéről szóló, 2010. október 21-i állásfoglalására6,

– tekintettel az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról szóló, 2010. szeptember 21-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel „Az egységes piac megvalósítása a fogyasztók és a polgárok számára” című, 
2010. május 20-i állásfoglalására8,

                                               
1 HL L 48., 2011.2.23., 1. o.
2 HL L 218., 2008.8.13., 21. o.
3 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
4 HL L 218., 2008.8.13., 82. o.
5 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0384.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0320.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0186.
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– tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására1,

– tekintettel a belső piaci eredménytábláról szóló 2010. március 9-i állásfoglalására2,

– tekintettel a SOLVIT-ról szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Unióban működő nagy élelmiszer-áruházak hatalmi visszaéléseinek 
vizsgálatáról és jogorvoslásáról szóló, 2008. február 19-i nyilatkozatára4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel a protekcionizmus jelei aggasztó módon megjelentek egész Európában,

B. mivel az egységes piacban rejlő lehetőségek teljes mértékű felszabadítása érdekében a 
reálgazdaságot vissza kell helyezni a politikai napirend középpontjába,

C. mivel a kiskereskedelmi piac az egységes piac újraindítása melletti 
kötelezettségvállalásunk döntő fontosságú alkotóeleme,

A nagyobb versenyképesség, növekedés és foglalkoztatás jövőképe

1. hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi ágazat a növekedés, a versenyképesség és a 
munkahely-teremtés hajtóereje Európában, és kulcsszerepet játszik az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek elérésében; 

2. kiemeli, hogy a kiskereskedők sokszínűen és korszerűen értékesítik az árukat és a 
szolgáltatásokat, és előmozdítják a fogyasztók választási szabadságát és a rugalmas 
foglalkoztatási lehetőségeket, különösen a fiatalok számára; 

3. felhívja az uniós intézményeket, hogy az egységes piaci intézkedéscsomag egyik 
alappilléreként a kiskereskedelmi ágazat kapja meg a lehető legnagyobb politikai 
hangsúlyt; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a szakpolitikák közötti koordinációt, és 
alkalmazzon átfogó, hosszú távú megközelítést a kiskereskedelmi ágazat vonatkozásában; 

5. sajnálja, hogy még mindig komoly akadályok gátolják a kiskereskedelmi ágazat teljes 
potenciáljának kihasználását; hangsúlyozza ezek haladéktalan kezelésének 
szükségességét; 

6. hangsúlyozza, hogy a kiskereskedők és a szállítók felelőssége közös a hatékonyabb és 
igazságosabb kiskereskedelmi piac kialakítása terén; 

7. véleménye szerint a fő hangsúlyt a Szerződésben foglalt elvek, a meglévő belső piaci 
                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0046.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0051.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0047.
4 Elfogadott szövegek, P6 TA(2008)0054 
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szabályok és eszközök tényleges érvényesítésére, valamint a szabályozási megközelítés 
helyett az önszabályozásra kell helyezni;

Az áruk és szolgáltatások szabad mozgása előtt álló akadályok megszüntetése

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a korlátozó nemzeti szabályozások, az eltérő 
értelmezések és az elégtelen végrehajtás akadályozza az áruk és szolgáltatások szabad 
mozgását az Unióban; hangsúlyozza, hogy a további vizsgálatokra és regisztrációra 
vonatkozó előírások, a szabványok és tanúsítványok el nem ismerése, az ellátás területi 
korlátozása és a hasonló intézkedések többletköltségeket okoznak a fogyasztók és a 
kiskereskedők, különösen a kkv-k számára;

9. elismeri az Unióban fennálló árkülönbségek további elemzésének szükségességét – a 
nemzeti adóügyi és munkaerő-piaci szabályok sérelme nélkül – annak biztosítása 
érdekében, hogy az árak átláthatók legyenek a fogyasztók számára; 

10. sürgeti a tagállamokat, hogy teljes körűen és megfelelően hajtsák végre az egységes piacra 
vonatkozó jogszabályokat – nevezetesen a termékekre vonatkozó intézkedéscsomagot, a 
szolgáltatási irányelvet, a késedelmes fizetésről szóló irányelvet, az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvet és az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot –, 
továbbá szüntessék meg az átfedéseket, és csökkentsék az adminisztratív terheket; 

11. kéri a Bizottságot, hogy közelebbről kövesse nyomon a tagállamokat az átültetési deficit 
mérséklése és az áruk és szolgáltatások valóban kölcsönös elismerésének biztosítása 
érdekében; kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon a hatályos szabályok egyszerűsítéséről 
is;

12. ösztönzi a szakmai érdekképviseleteket, hogy a Bizottság támogatásával nyújtsanak 
további tájékoztatást, képzést és jogi tanácsot az érdekelt feleknek jogaikról és a 
rendelkezésükre álló eszközökről (például a SOLVIT-ról);

13. hangsúlyozza, hogy a széttöredezett fizetési rendszer akadályozza a kereskedelmet; 
felszólítja a Bizottságot az egységes eurófizetési térség tökéletesítésére egy olyan, minden 
kártya esetében elérhető alapvető fizetési szolgáltatás kialakítása érdekében, amely 
fokozza a tranzakciós költségek átláthatóságát, csökkenti a bankközi díjakat, és biztosítja 
a banki átutalások felgyorsítását az Unión belül;

A piaci hozzáférés megkönnyítése a vállalkozások és a fogyasztók számára

14. rámutat arra, hogy a civil társadalom és a kkv-k egyes képviselői aggodalmukat fejezték 
ki a bevásárlóközpontok számának növekedése és a távoli térségekben és 
városközpontokban található helyi üzletek és piacok számának csökkenése miatt; 
hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi fejlesztési tervek nem áldozhatják fel a fogyasztók 
választási szabadságát;

15. úgy véli, hogy a hozzáférhetőség kérdésével a szubszidiaritás teljes tiszteletben tartása 
mellett kell foglalkozni; hangsúlyozza azonban, hogy a helyi várostervezési politika nem 
kerülheti meg a szolgáltatási irányelvet, és nem gördíthet rejtett akadályokat a 
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kiskereskedelmi létesítmények létrehozása elé;

16. hangsúlyozza, hogy az e-kereskedelem a hagyományos kereskedelem fontos kiegészítője, 
és a benne rejlő lehetőségek kiaknázásához megfelelő lépésekre van szükség; felhívja a 
Bizottságot, hogy az e-kereskedelemről szóló, soron következő közleménye tartalmazzon 
bizalomerősítő intézkedéseket, különösen a tartománynevek határokon átnyúló 
regisztrációjának egyszerűsítése, az online fizetés biztonságának javítása és a követelések 
határokon átnyúló behajtásának megkönnyítése révén;

17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az egész Unióban jelentős számú akadály áll a 
kiskereskedők szabad letelepedésének útjában; aggodalmát fejezi ki különösen egyes 
nemzeti kereskedelmi és adójogszabályok miatt, amelyek de facto hátrányos 
megkülönböztetést jelentenek a külföldi kiskereskedőkkel szemben; 

18. felhívja a Bizottságot, hogy lépjen fel határozottabban minden olyan tagállammal 
szemben, amely megsérti a belső piaci alapelveket, „gyorsított megközelítés” 
alkalmazásával gyorsítsa fel a jogsértési eljárásokat, és hathavonta számoljon be az 
Európai Parlamentnek a megoldatlan ügyekről a kiskereskedelem területén;

A vállalkozások közötti kapcsolatokban alkalmazott szerződéses és kereskedelmi 
gyakorlatok kezelése

19. megerősíti, hogy a szabad verseny és a szerződéskötés szabadsága a jól működő 
kiskereskedelmi piac szempontjából kulcsfontosságú;

20. elismeri, hogy a vállalatok piaci ereje különböző lehet, hogy a vállalatoknak gazdaságilag 
ésszerűen kell tevékenykedniük, és hogy az Uniónak szüksége van kiemelkedő gazdasági 
teljesítményt nyújtó szereplőkre a globális versenyben; 

21. tudomásul veszi ugyanakkor a széles körben elterjedt aggályokat azon nagyobb szereplők 
piaci dominanciájával kapcsolatban, amelyek a vélekedések szerint például szelektív 
terjesztési mechanizmusok, korlátozó gyakorlatok, árellenőrzés és értesítés nélküli 
kilistázás révén tisztességtelen feltételeket kényszerítenek a kisebb szállítókra és 
kereskedőkre, és ezáltal torzítják a versenyt; kiemeli, hogy e gyakorlatok hatással vannak 
a teljes kiskereskedelmi ellátási láncra;

22. hangsúlyozza, hogy a magáncímkék kialakítása nem befolyásolhatja a fogyasztók 
választási szabadságát vagy a kkv-k lehetőségét a terjeszkedésre;

23. úgy véli, hogy a „márkautánzás” – amely a kiskereskedőnek a márkagyártó vásárlójaként 
és versenytársaként betöltött kettős szerepéből fakadhat – elfogadhatatlan gyakorlat, 
amellyel haladéktalanul foglalkozni kell;

24. elismeri a kiegyensúlyozottabb viszonyok és az átláthatóság szükségességét a 
kiskereskedelmi ellátási láncban; hangsúlyozza, hogy a bizalom helyreállítása és a 
méltányosabb tárgyalások lehetőségének megteremtése, valamint a mindenki számára 
egyenlő versenyfeltételek érdekében a konfrontációtól a tényeken alapuló párbeszéd felé 
kell elmozdulni;
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25. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes mértékben és következetesen 
érvényesítsék a versenyjogi szabályokat, és – adott esetben nemzeti szinten – a 
tisztességtelen versenyre vonatkozó és a trösztellenes jogszabályokat;

26. támogatja az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű 
fórum vállalkozások közötti szerződéses gyakorlatokkal foglalkozó szakértői platformja 
által jelenleg is végzett – különösen a nyilvánvalóan tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok adatokon és konkrét példákon alapuló meghatározását, felsorolását és 
értékelését célzó – kiváló munkát;

27. elismeri az átfogóbb és horizontális – a hatókört az élelmiszeriparon túlra kiterjesztő –
megközelítés egyes érdekelt felek által kifejezett szükségességét; kéri a Bizottságot és a 
szakmai érdekképviseleteket, hogy a szakértői platform folyamatban lévő munkájára 
építve vizsgálják meg egy, a kiskereskedelem egészére összpontosító új, nyílt végű fórum 
létrehozásának lehetőségét;

28. határozottan támogatja ugyanakkor kiskereskedők és a szállítók szervezetei által a 
versenyjoggal kapcsolatos informális párbeszédet és rendszeres konzultációt szolgáló 
mechanizmusok létrehozására irányuló, jelenleg is folytatott intenzív munkát; üdvözli a 
teljes kiskereskedelmi ellátási láncot átfogó helyes kereskedelmi gyakorlatok közös 
alapelveiről szóló nyilatkozatra vonatkozó megállapodást célzó önkéntes 
kezdeményezésüket; 

29. aggodalommal állapítja meg, hogy a gazdasági függőség és az üzleti lehetőségek 
elvesztése miatti aggodalom következtében a meglévő jogi eszközök sincsenek teljes 
mértékben kihasználva, és ez különösen a kkv-kra jellemző; kéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a szakmai érdekképviseleteket, hogy állapítsák meg, milyen lépésekkel 
lehetne helyreállítani a bizalmat, és megkönnyíteni az igazságügyi rendszerekhez való 
hozzáférést (beleértve a névtelen panaszok lehetőségét is);

30. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig tegyen közzé a kereskedelmi gyakorlatok és a 
szerződéses viszonyok kezelésére szolgáló, hatályos nemzeti jogszabályokat és 
eszközöket feltérképező közleményt, és értékelje alaposan, hogy ezeket a szabályokat 
megfelelően betartatják-e, és hogy szükség van-e további fellépésre;

31. úgy véli, hogy jogalkotási javaslat helyett alternatív és informális vitarendezési és 
jogorvoslati mechanizmusokat kell találni, és értékelni kell azok hatékonyságát;

32. kéri a Bizottságot és a kiskereskedelmi ellátási láncban részt vevő szereplőket, hogy 
évente számoljanak be a Parlamentnek a meglévő platformokon és informális párbeszédet 
szolgáló mechanizmusokon keresztül elért előrelépésekről; javasolja, hogy az 
eredményeket a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által szervezett, évente sorra 
kerülő, a kiskereskedelmi piacról szóló kerekasztalon vitassák meg;

A hatékonyság fokozása és a fenntartható fogyasztás – innovatív gyakorlatok

33. üdvözli, hogy a kiskereskedők és a szállítók élen jártak a zöld felelősségvállalás terén, és 
támogatja a fenntartható fogyasztás érdekében tett kötelezettségvállalásaikat;
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34. hangsúlyozza, hogy a kiskereskedők és a szállítók a kutatás és a fejlesztés hajtóerejét 
képviselik; ösztönzi őket, hogy ruházzanak be az új technológiákba a logisztika és a 
szállítás, az energiahatékonyság, a hulladékelhelyezés és a csomagolás további 
korszerűsítése érdekében, és osszák meg a legjobb gyakorlatokat; 

35. felhívja az érdekelt feleket, hogy indítsanak további kezdeményezéseket az élelmiszer-
pazarlás elleni fellépés céljából;

36. üdvözli az EuroCommerce és az UNI-Europa közös megállapodását, amely szemlélteti, 
hogy a társadalmi párbeszéd jól működik a kereskedelemben; elismeri, hogy többet kell 
tenni annak érdekében, hogy a fogyasztók jobb tájékoztatást kapjanak a kiskereskedők 
társadalmi felelősségvállalásáról, hogy az új technológiákba való beruházás illeszkedjen 
az emberi tőkéhez, és hogy fel lehessen lépni az informális gazdasággal szemben;

További lépések

37. kéri a Bizottságot, hogy készítsen az elért eredményekre építő, a megoldatlan 
problémákkal foglalkozó, ágazatra lebontott ajánlásokat tartalmazó, kiskereskedelemre 
vonatkozó, átfogó európai cselekvési tervet a stratégia meghatározása érdekében;

38. bátorítja a kiskereskedőket és a szállítókat, hogy aktívan vállaljanak szerepet egy 
pragmatikus megoldásokra irányuló nyílt, konstruktív és folyamatos párbeszédben; kéri az 
EU intézményeit, hogy aktívan támogassák ezt a folyamatot;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

I. A versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás jövőképe

E jelentés témája a határok, akadályok és terhek megszüntetése a kereskedelem 
vonatkozásában Európában.

A kiskereskedelmi ágazat az európai gazdaság egyik alappillére; közel 20 millió embert 
foglalkoztató, az EU GDP-jének 4,2%-át kitevő, és az európai kkv-k 20%-át képviselő 
dinamikus piac. A kiskereskedők egyúttal szolgáltatók is, élen járnak a vásárlás új és sokszínű 
módjai, mint például a közvetlen értékesítés terén, és könnyű hozzáférést kínálnak a 
munkaerőpiacokhoz.

Noha a kiskereskedelem viszonylag jól teljesített a válság alatt, a fokozódó gazdasági 
nacionalizmus megnehezíti a kereskedelmet az egész Unióban. A régi akadályok továbbra is 
fennállnak, és eközben újak is létrejönnek, ami hatással van az üzleti légkörre, valamint a 
külföldi kiskereskedők beruházásaira és munkahelyteremtésére.

Az előadó megkondítja a vészharangot a protekcionizmussal kapcsolatban, és kéri a 
politikai vezetést, hogy helyezzék vissza a reálgazdaságot a politikai napirend középpontjába.
A jelentés cselekvési felhívás, amely a szabad mozgás és letelepedés irányába történő, az 
igazságos, kiegyensúlyozott és átlátható kereskedelmi kapcsolatokon és a fenntartható 
fogyasztáson alapuló nyitást szorgalmazza egész Európában.

Túlságosan gyakran születnek új, nemzeti akadályok a munkahelyek és a kkv-k védelme 
érdekében; ehelyett a munkahelyteremtés és a kkv-k támogatása érdekében inkább le kellene 
bontani a kereskedelem előtt álló akadályokat Európában. Mindazonáltal most, az 
államadósság-válság idején komolyan kell venni a munkahelyük elvesztése miatt aggódó 
emberek és az üzleti lehetőségeik elvesztése miatt aggódó kkv-k jogos félelmeit. A jobb 
megértés, a bizalom helyreállítása és a nehézségek megoldása érdekében minden szinten 
fokozni kell a párbeszédet.

Az előadó egyértelműen nem szabályozáspárti irányvonalat képvisel, és kifejezetten 
hangsúlyt fektet az egyéb módszerek vizsgálatára, mielőtt az új szabályozáshoz 
folyamodnánk. A megfelelő szabályok túlnyomó részben megvannak, de az elégtelen 
végrehajtás akadályozza a szabad mozgást. A meglévő szabályok érvényesítését és 
összehangolását kell a középpontba helyezni. Az összes rendelkezésre álló eszköz, 
nevezetesen a versenyjog és a jogsértési eljárások felhasználásával határozottan fel kell lépni 
a nemzeti korlátozásokkal és a belső piaci szabályok megsértésével szemben.

A versenyjogot – különösen az erőfölénnyel való visszaélés és a tisztességtelen gyakorlatok 
vonatkozásában – voltaképpen elsősorban a gyártókra alkalmazzák, és csak kisebb mértékben 
a kiskereskedelemre. A jogsértési eljárások jelenleg hosszadalmasak és átláthatatlanok. A 
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Bizottságot ezért felkérjük arra, hogy egyszerűsítse az eljárásokat, és vezessen be 
referenciaértékeket anélkül, hogy a szigorról előre döntene.

II. Az előkészítés folyamata: a vállalkozói közösség bevonása

A jelentés cselekvésorientált. Célja, hogy konkrét választ adjon a kiskereskedelem szereplőit 
érintő konkrét problémákra. Az előadó arra összpontosít, mit lehet tenni európai szinten annak 
érdekében, hogy a kiskereskedelmi ellátási lánc hatékonyabbá és igazságosabbá váljon, hogy 
a fogyasztók élvezhessék az integráltabb kiskereskedelmi piac előnyeit.
Az előadó az alábbiak mentén dolgozott együtt az árnyékelőadókkal és a Bizottsággal:

- a kereskedelem és forgalmazás piacának felügyeletéről szóló bizottsági jelentés 
prioritásainak felállítása az Európa fellendülése szempontjából legproblémásabb és 
legsürgetőbb kérdésekre koncentrálva;

- széles körű, elmélyült, öt hónapos, ágazatokon és országokon átívelő konzultáció 
lefolytatása nagy és kis szállító- és kiskereskedelmi vállalatokkal, független kiskereskedőkkel, 
fogyasztói szervezetekkel, európai márkaszövetségekkel és szakmai érdekképviseletekkel 
mindennapi problémáik azonosítása céljából1;

- a folyamatban lévő munka értékelése az átfedések elkerülése, valamint a leglényegesebb 
folyamatban levő kezdeményezések támogatása érdekében.

A konzultációk és a nyilvános viták a feszültségek egy részének kezelését és a bizalmatlanság 
légkörének megtörését szolgálták. E tekintetben a jelentés célja, hogy az összes érintett 
közötti intenzívebb párbeszéd élő dokumentuma és kiindulópontja legyen.

Az egységes piaci intézkedéscsomagról folyó nyilvános konzultációval párhuzamosan zajló 
előkészítő munka megmutatta, milyen fontos az egységes piac teljes megvalósítása ahhoz, 
hogy a kiskereskedelem kiteljesíthesse lehetőségeit. 

Ez a jelentés egyedi, mivel a Bizottság az elmúlt években nem végzett mélységi elemzést a 
kiskereskedelmi ágazatról.

III. Az áruk és szolgáltatások szabad mozgása előtt álló akadályok megszüntetése

Az érdekelt felektől származó bizonyítékok alapján az előadó azonosította az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgását gátló akadályok eseteit. A holland sajtot például a tömegre és 
méretre vonatkozó szabályok különbözősége miatt át kell csomagolni ahhoz, hogy 
Franciaországban értékesíteni lehessen; az Egyesült Királyságban biztonságosnak minősülő 

                                               
1 A konzultációban részt vett felek jegyzéke kérésre rendelkezésre áll.
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játékokat további vizsgálatoknak kell alávetni Németországban; a székekhez kínzásra való 
felhasználás elleni tanúsítványra van szükség Olaszországban; a magyarországi tűzvédelmi 
előírások megakadályozzák szőnyegek behozatalát a szállodák számára; a csokoládéra sajátos 
szabályok vonatkoznak Spanyolországban.

A széttöredezettség és a korlátozó jellegű nemzeti intézkedések szükségtelen bürokráciát 
és költségeket okoznak, különösen a kkv-k számára. A meglévő eszközöket – ilyen például a 
SOLVIT és a belső piaci információs rendszer (IMI) – sokkal jobban ki kell használni a 
gyakorlati akadályok megszüntetésére.

A széttöredezett fizetési rendszer akadályozza a szabad kereskedelmet az Unióban, és 
tranzakciós díjak formájában naponta hatalmas összegek vesznek el. Az Unión belül fizetések 
harmonizálását prioritássá kell tenni. Az egységes eurófizetési térség (SEPA) felülvizsgálata 
során meg kell vizsgálni az internetes és mobiltelefonos fizetés innovatív lehetőségeit is.

IV. A piaci hozzáférés megkönnyítése a vállalkozások és a fogyasztók számára

A városfejlesztés nemzeti hatáskör, és a szubszidiaritás elvének kell érvényesülnie. A 
városfejlesztési szabályok azonban sem közvetve, sem közvetlenül nem állhatnak a 
letelepedés szabadságának útjába.

Hozzáférhetőség a fogyasztók számára

A bevásárlóközpontokat és üzleteket szembeállító vita polarizált. Egyesek aggodalommal 
szemlélik, hogy a hagyományos termékeket kínáló helyi üzletek száma folyamatosan csökken 
Európában. Az a tény, hogy valaki környezetvédelmi megfontolásokból, idős kora miatt, 
városközpontban vagy távoli területen élve nem rendelkezik autóval vagy nem kívánja azt 
bevásárlásra használni, nem befolyásolhatja a polgár választási szabadságát.

Az internetes kereskedelem iránti bizalom megteremtése elősegítheti, hogy az áruk a 
fogyasztók közelébe kerüljenek. Az előadó ezért cselekvésre szólít fel az e-kereskedelem
potenciáljának felszabadítása érdekében.

A nagy láncokat és bevásárlóközpontokat gyakran éri az a vád, hogy kiszorítják a kis 
üzleteket a piacról. A kép azonban ennél összetettebb. A bevásárlóközpontok és üzletláncok 
előnye, hogy mindent egy helyen kínál, lehetőséget nyújt a kedvtelésből való vásárlásra, 
vonzó árakat biztosít. A probléma nem a nagy és a kicsi között húzódik, pontosabb 
fogalmazás, ha azt mondjuk, az a teljes láncon – a beszállítókon, a kiskereskedőkön, 
ingatlantulajdonosokon – végigfut.

További elemzésre szorul az a kérdés, hogyan teremthetnénk meg legjobban a szabad 
választást a fogyasztóknak, a kis és nagy üzletekből álló kiegyensúlyozott szerkezetet és a 
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tisztességes viszonyokat, biztosítva egyúttal a szabad versenyt is. Konstruktívabb párbeszédre 
van szükség valamennyi érintett között.

Hozzáférhetőség a vállalkozások számára

Bizonyítható, hogy növekedett a rejtett és káros akadályok száma. Egyes helyi hatóságok 
például új engedélyeket írtak elő a kiskereskedők számára, amelyek de facto kizárnak számos 
szolgáltatót egy adott területről. Más régiókban kvótákat vezettek be az egy adott 
alapterületen engedélyezett verseny szintjének meghatározására. Ennek következtében a 
nagyobb kiskereskedők csak korlátozott számú üzletet nyithattak.

Nyilvánvalóbbak a több országban nemrégiben elfogadott, korlátozó jellegű kereskedelmi és 
adótörvények, köztük a magyarországi adótörvény. Noha az adópolitika nemzeti hatáskör, ez 
az adó ténylegesen elsősorban a külföldi vállalatokat érinti. Az IMCO-delegáció budapesti 
látogatása során (február 22–24.) az előadó felvetette ezt a kérdést a magyar hatóságoknak. A 
Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy ez a törvény összhangban van-e a Szerződésekkel.

V. A vállalkozások közötti kapcsolatokban alkalmazott szerződéses és 
kereskedelmi gyakorlatok kezelése

A vállalkozások közötti szerződéses és kereskedelmi kapcsolatok hosszú ideje vitát és 
feszültségeket keltenek az ellátási lánc egészében, és ez senkinek nem válik előnyére.

Jelentős az aggodalom néhány szereplő piaci erőfölényével kapcsolatban különböző 
beszállítókkal és kereskedőkkel szemben. Esettanulmányok igazolják a szelektív terjesztés, a 
korlátozó gyakorlatok, az árellenőrzés és az egyoldalú kilistázás trendjét. A nyersanyagok 
árának emelkedését például gyakran a kis beszállítók viselik, akik árrésük csökkentésére 
kényszerülnek. A felvásárlási árakat csak részben és hosszas késéssel igazítják ki; más 
esetekben a beszállítókat értesítés nélkül cserélik le.  

A kép azonban itt is összetett, és ezek a gyakorlatok a teljes ellátási láncot érintik. A nagy 
márkáknak például a mindenki által keresett termékek miatt van érdekérvényesítő képességük 
a tárgyalások során. Másrészt viszont a kiskereskedők kilistázhatják ugyanazon márka 
kevésbé ismert termékeit.

A költségek és a beszerzési árak csökkentésére irányuló nyomás, valamint a láncok közötti 
kemény verseny esetenként akaratlanul is tisztességtelen gyakorlatokat eredményez a 
tárgyalások során. A nagyobb kiskereskedők gyakran úgy érzik, hogy a tisztességtelen 
gyakorlatokról folytatott vita mögött félreértés és rágalmazás áll, mások szerint pedig e cégek 
csak tagadnak és védekeznek.

A kulcskérdéseket továbbra is a tényszerű bizonyítékok alapján kell megvizsgálni: torzítja-e a 
szabad versenyt a kiskereskedelem fokozódó koncentrációja? A központosított beszerzés 
lehetővé teszi-e a kkv-k egyenrangú piacra jutását? Valóban előbbre való beszerzési 
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kritérium-e a logisztikai megfelelés, mint a termékminőség és a termékválaszték? Ami a 
legfontosabb: a vásárlók csak az alacsonyabb árakat igénylik, vagy több értéket is kívánnak a 
pénzükért? Teljes képet kapnak-e a vásárlók ahhoz, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak?

A magáncímkék elszaporodása is megosztó téma, és további vitára és a tudatosság 
növelésére van szükség az előnyökkel és a hátrányokkal kapcsolatban. A Bizottság egy 
nemrégiben készült tanulmányban arra a következtetésre jutott, hogy a magáncímkék egyelőre 
nem csökkentik a választékot és az innovációt. De a márkás termékek magáncímkékkel való 
helyettesítése mögött valóban fogyasztói igények állnak? Emellett a márkautánzás súlyos 
aggodalmakat okoz a márkagyártók számára, és e problémával foglalkozni kell.

Összességében a szerződéskötés szabadsága és a fogyasztói jogainak megerősítése 
kulcsfontosságú. Helyes egyensúlyra és tisztességesebb tárgyalásokra van szükség a piaci 
dinamika torzulása nélkül. A kkv-k kreatív fellépésének jó példája többek között a korporatív 
struktúrák létrehozása a nagyobb szereplőkkel folytatott tárgyalások során.

A felek azonban vonakodva folyamodnak jogi lépésekhez. A panasztétel ára gyakran túl 
magas. Meg kell könnyíteni az igazságszolgáltatási rendszerekhez való hozzáférést, és 
alternatív vitarendezési eszközöket kell alkalmazni. A Bizottságnak tovább kell elemeznie a 
tisztességtelen gyakorlatokat szankcionáló nemzeti szabályok eredményességét annak 
megállapítása érdekében, hogy melyek a működő megoldások, és szükség van-e további 
intézkedésre.

A tisztességtelen gyakorlatok kezelése

Az elmúlt hónapokban az előadó arra ösztönzött minden érintett felet, hogy az egymásra 
mutogatással és a tagadással felhagyva térjenek át a közvetlen párbeszédre.

Az előadó egyetlen szilárd megoldás helyett három lehetőséget javasol, tekintettel arra, hogy 
a vállalkozások közötti szerződéses gyakorlatokkal foglalkozó szakértői platform még kezdeti 
szakaszban van, és még további két évig folytatja munkáját.

- A szakértői platform keretében a tisztességtelen gyakorlatok értékelése és kezelése céljából 
megkezdett megbeszélések elmélyítése. Az előadó a tények megismerése irányába tett 
lépésként üdvözli a CIAA (Étel- és Italgyártók Szövetsége) és az AIM (Európai 
Márkaszövetség) által a tisztességtelen gyakorlatokról készített közelmúltbeli felmérést.
- Új fórum felállítása, kiterjesztve a hatókört az élelmiszer-ipari politikán túlra, és kifejezetten 
a kiskereskedelem egészére összpontosítva.

- Ideális esetben az üzleti közösség önkéntes kezdeményezéseinek beindítása. Történt 
előrelépés, és kezdenek megmutatkozni a problémák felismerése és a konstruktív 
párbeszédben való részvétel iránti hajlandóság jelei. Az előadó erősen reméli, hogy a 
folyamatban lévő intenzív konzultáció önszabályozássá és konkrét kötelezettségvállalásokká 
alakul, ilyen például a „rendszeres párbeszéd” és az etikai elvek betartása.

Egyik lehetőség esetén sem szabad feleslegesen ismételni a szakértői platform munkáját, 
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inkább támogatni kell a megkezdett folyamatot.

Az előadó javasolja az uniós intézmények és az érdekelt felek összehívását egy évenként sorra 
kerülő, a kiskereskedelmi piacról szóló kerekasztal keretében a párbeszéd során elért 
eredmények nyomon követésére.

VI. A hatékonyság és a fenntarthatóság fokozása – innovatív gyakorlatok

A kiskereskedelem jelentős szerepet játszik a fenntartható gazdaság kialakításában, és a 
minőségi termékek könnyen elérhetővé tételével elő kell mozdítania a fenntartható 
fogyasztást. Az önkéntes kötelezettségvállalások jó példái többek között az ERRT energiáról 
szóló nyilatkozata, a WayAhead, a Retail Forum on Sustainability, a Global Forum on 
Sustainable Consumption, a Consumer Goods Forum és az Efficient Consumer Response.

Az előadó bátorítja a kiskereskedelmi ágazatot, hogy továbbra is ruházzon be az innovatív 
megoldásokba a logisztika és a szállítás, az energiahatékonyság, valamint a csomagolás és a 
hulladékelhelyezés terén. Az előadó emellett összehangolt fellépést kér az élelmiszer-
pazarlás elleni fellépés érdekében.

A kiskereskedelem olyan ágazat, ahol úgy tűnik, jól működik a társadalmi párbeszéd. Az 
előadó üdvözli, hogy az EuroCommerce és az UNI-Europa közös megállapodást kötött, és 
támogatja annak tartalmát.

VII. További lépések

Itt az ideje, hogy elismerjük a kiskereskedelmi ágazat eredményeit, sajátos problémáit és 
kihívásait. Az előadó egy kiskereskedelemre vonatkozó, integrált európai cselekvési 
tervet szorgalmaz a megoldatlan problémák pragmatikus megközelítéssel történő 
megoldására irányuló javaslatokat tartalmazó politikai keret kidolgozása céljából.

Végezetül, a labda most a kiskereskedői közösség térfelén pattog. Az uniós intézményeknek 
szorosan nyomon kell követniük és értékelniük kell az önkéntes kezdeményezéseket.
Semmilyen alternatív lehetőséget sem szabad eleve kizárni. A további lépések az 
önszabályozás eredményességétől függenek.


