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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės prekybos ir platinimo rinkos
(2010/2109(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 5 d. Komisijos ataskaitą pavadinimu „Prekybos ir 
platinimo rinkos stebėsena „Siekiant iki 2020 m. užtikrinti veiksmingesnę ir sąžiningesnę 
prekybos ir platinimo vidaus rinką““ (COM(2010)0355) ir prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbinį dokumentą dėl prekybos ir platinimo paslaugų vidaus rinkoje,

– atsižvelgdamas į atsakymus, gautus per nuo 2010 m. liepos 5 d. iki rugsėjo 10 d. vykusią 
Komisijos viešąją konsultaciją dėl prekybos ir platinimo rinkos stebėsenos,

– atsižvelgdamas į apskritojo stalo diskusijas dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės prekybos 
ir platinimo rinkos verslo įmonėms ir vartotojams, 2011 m. sausio 25 d. vykusias Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitete,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. sausio 20 d. 
nuomonę dėl ataskaitos „Prekybos ir platinimo rinkos stebėsena „Siekiant iki 2020 m. 
užtikrinti veiksmingesnę ir sąžiningesnę prekybos ir platinimo vidaus rinką““,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. spalio 27 d. komunikatą „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, 
kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010)0608),

– atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti 2010 m. gegužės 9 d. pranešimą „Nauja 
bendrosios rinkos strategija“,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. gruodžio 10 d. išvadas dėl Bendrosios rinkos akto,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 8 d. Komisijos komunikatą „Sumanus reguliavimas 
Europos Sąjungoje“ (COM(2010)0543),

– atsižvelgdamas į ketvirtąjį leidinio „Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė. Kad rinkos būtų 
naudingos vartotojams“ leidimą (rudens leidimas – 2010 m. spalio mėn.) ir penktąjį 
leidinio „Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė. Kad vartotojai bendrojoje rinkoje jaustųsi 
gerai“ leidimą (pavasario leidimas – 2011 m. kovo mėn.),

– atsižvelgdamas į 21-ąjį Tarptautinės rinkos rezultatų suvestinės leidimą, paskelbtą 2010 
m. rugsėjo 23 d., 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą „„Visų pirma galvokime 
apie mažuosius“. Europos iniciatyva „Small Business Act““ (COM(2008)0394),
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– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
764/2008, nustatantį procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių 
taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantį 
Sprendimą Nr. 3052/95/EB2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
Nr. 765/2008, kuriuo nustatomi akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimai, susiję su 
gaminio prekyba, ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/933,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantį Sprendimą 
93/465/EEB4,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 22 d. pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių (A7-0038/2011),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. pranešimo dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje 
rinkoje projektą (2010/2289(INI)),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 13 d. pranešimo dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti 
verslą ir augimą projektą (2010/2277(INI)),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 12 d. pranešimo dėl bendros rinkos Europos gyventojams 
projektą (2010/2278(INI)),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl Europos standartizacijos 
ateities6,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus 
rinkos kūrimo užbaigimo7,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos vartotojams 
ir piliečiams sukūrimo8,

                                               
1 OL L 48, 2011 2 23, p. 1.
2 OL L 218, 2008 8 13, p. 21.
3 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
4 OL L 218, 2008 8 13, p. 82.
5 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0384.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0320.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0186.
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– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT)3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 19 d. pareiškimą dėl tyrimo dėl Europos Sąjungoje 
veikiančių stambių prekybos centrų piktnaudžiavimo savo galiomis ir teisinių apsaugos 
nuo tokio piktnaudžiavimo priemonių4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi Europoje labai stipriai juntamas protekcionizmas,

B. kadangi realioji ekonomika turi būti grąžinta į politinės darbotvarkės centrą, kad būtų 
galima išnaudoti visą bendrosios rinkos potencialą,

C. kadangi prekybos ir platinimo rinka yra labai svarbi mūsų įsipareigojimo atgaivinti 
bendrosios rinkos projektą dalis,

Didesnio konkurencingumo, augimo ir darbo vietų kūrimo vizija

1. pabrėžia, kad prekybos ir platinimo sektorius yra augimo, konkurencingumo ir darbo vietų 
kūrimo Europoje variklis ir yra labai svarbus siekiant strategijos „ES 2020“ tikslų; 

2. pabrėžia, kad prekybininkai siūlo įvairius ir modernius prekių ir paslaugų pardavimo 
būdus ir prisideda prie to, kad vartotojų pasirinkimas būtų didesnis ir kad būtų daugiau 
lankstaus užimtumo galimybių, ypač jaunimui; 

3. ragina ES institucijas suteikti prekybos ir platinimo sektoriui didžiausią politinę svarbą, 
nes jis yra Bendrosios rinkos akto ramstis; 

4. ragina Komisiją sustiprinti įvairias politikos sritis apimantį koordinavimą ir prekybos ir 
platinimo sektoriui taikyti ilgalaikę holistinę strategiją;  

5. apgailestauja dėl to, kad esama rimtų kliūčių, vis dar trukdančių išnaudoti visą prekybos ir 
platinimo sektoriaus potencialą; pabrėžia, kad reikia nedelsiant pradėti jas naikinti; 

6. pabrėžia, kad prekybininkai ir tiekėjai bendrai atsako už tai, kad būtų užtikrinta 
veiksmingesnė ir sąžiningesnė prekybos ir platinimo rinka; 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0046.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0051.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0047.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0054.
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7. mano, kad, užuot laikiusis reguliuojamojo požiūrio, visų pirma reikia susitelkti į 
veiksmingą Sutarties principų, esamų vidaus rinkos nuostatų bei priemonių įgyvendinimą 
ir į savireguliavimą;

Laisvo prekių ir paslaugų judėjimo kliūčių pašalinimas

8. yra susirūpinęs dėl to, kad ribojamosios nacionalinės taisyklės, skirtingos interpretacijos ir 
netinkamas vykdymas trukdo laisvam prekių ir paslaugų judėjimui ES; pabrėžia, kad 
papildomų testų ir registracijų reikalavimai, sertifikatų ir standartų nepripažinimas, 
teritoriniai tiekimo suvaržymai ir panašios priemonės lemia papildomas išlaidas 
vartotojams ir prekybininkams, ypač MVĮ;

9. pripažįsta, kad, siekiant vartotojams užtikrinti kainų skaidrumą, reikia toliau analizuoti 
kainų skirtumus ES, nepažeidžiant nacionalinių mokesčių ir darbo rinkos nuostatų; 

10. ragina valstybes nares visapusiškai ir teisingai įgyvendinti vidaus rinkos teisės aktus, ypač 
su prekėmis susijusių teisės aktų rinkinį, Paslaugų direktyvą, Pavėluotų mokėjimų 
direktyvą, Elektroninės prekybos direktyvą bei Smulkiojo verslo aktą, ir pašalinti 
pasikartojančias nuostatas bei sumažinti administracinę naštą; 

11. ragina Komisiją, siekiant sumažinti į nacionalinę teisę neperkeltų teisės aktų skaičių ir 
užtikrinti veiksmingą abišalį prekių ir paslaugų pripažinimą, atidžiau stebėti valstybes 
nares ragina Komisiją taip pat užtikrinti esamų nuostatų supaprastinimą;

12. ragina Komisijos remiamas verslo įmonių federacijas teikti daugiau informacijos, 
mokymų ir teisinių patarimų suinteresuotiesiems subjektams apie jų teises ir priemones, 
kuriomis jie gali naudotis, kaip antai SOLVIT;

13. pabrėžia, kad fragmentiška mokėjimų sistema yra kliūtis prekybai; ragina Komisiją gerinti 
SEPA sistemą, siekiant sukurti pagrindines visas korteles apimančias mokėjimų 
paslaugas, didinant operacijų įkainių skaidrumą bei mažinant tarpbankinius mokesčius, ir 
užtikrinti greitesnius banko pavedimus ES;

Verslo įmonių ir vartotojų patekimo į rinką užtikrinimas

14. pažymi tam tikros pilietinės visuomenės dalies ir MVĮ išreikštą susirūpinimą dėl to, kad 
atokiose vietovėse ir miestų centruose daugėja prekybos centrų ir mažėja vietos 
parduotuvių ir turgų; pabrėžia, kad planuojant mažmeninę prekybą neturėtų būti kenkiama 
vartotojų pasirinkimo laisvei;

15. mano, kad patekimą į rinką reikia užtikrinti visapusiškai laikantis subsidiarumo principo; 
tačiau pabrėžia, kad atliekant vietos masto planavimą negalima apeiti Paslaugų direktyvos 
ir kurti paslėptų kliūčių prekybininkų steigimuisi;

16. pabrėžia, kad elektroninė prekyba yra svarbus neelektroninės prekybos papildymas ir kad 
reikia imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išnaudotas visas jos potencialas; ragina 
Komisiją įtraukti į rengiamą komunikatą dėl elektroninės prekybos pasitikėjimo didinimo 
priemones, ypač supaprastinant tarpvalstybinę domenų registraciją, gerinant mokėjimo 
internetu saugumą ir sudarant sąlygas tarpvalstybiniam skolų išieškojimui;
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17. apgailestauja, kad esama daugelio prekybininkų laisvės steigtis visoje ES kliūčių; yra ypač 
susirūpinęs dėl tam tikrų nacionalinių prekybos ir mokesčių įstatymų, kurie de facto turi 
diskriminacinį poveikį užsienio prekybininkams; 

18. ragina Komisiją laikytis tvirtesnės pozicijos bet kurios valstybės narės, kuri pažeidžia 
vidaus rinkos principus, atžvilgiu, paspartinti pažeidimų nagrinėjimo procedūras taikant 
greitąjį metodą ir kas šešis mėnesius atsiskaityti Parlamentui apie išspręstas prekybos ir 
platinimo sektoriaus bylas;

Sutartinės ir komercinės praktikos klausimų sprendimas verslo santykiuose

19. dar kartą pabrėžia, kad laisva konkurencija ir laisvė sudaryti sutartis yra itin svarbios, kad 
gerai veiktų prekybos ir platinimo rinka;

20. pripažįsta, kad įmonių įtaka rinkoje yra skirtinga, kad jų veikla turi būti ekonomiškai 
pagrįsta ir kad ES reikia ekonomikos pirmūnų, kad ji galėtų konkuruoti pasauliniu mastu; 

21. tačiau pažymi, kad yra plačiai paplitęs susirūpinimas dėl to, kad rinkoje dominuoja 
stambūs veikėjai, kurie, manoma, smulkiems tiekėjams ir prekiautojams taiko 
nesąžiningas sąlygas, pvz., pasirinktinio paskirstymo priemones, ribojamąją praktiką, 
kainų kontrolę ir išbraukimą iš prekybos sąrašų be įspėjimo, taip iškraipydami 
konkurenciją; pabrėžia, kad tokia veikla veikia visą prekybos ir platinimo tiekimo 
grandinę;

22. pažymi, kad privačių prekių ženklų plėtra neturėtų paveikti vartotojų pasirinkimo ar MVĮ 
galimybės plėstis;

23. mano, kad „parazitinis kopijavimas“, kurį gali lemti dvigubas prekybininko ir kaip prekių 
ženklų gamintojų kliento, ir kaip jų konkurento vaidmuo, yra nepriimtina veikla ir ši 
problema turi būti nedelsiant sprendžiama;

24. pabrėžia, kad prekybos ir platinimo tiekimo grandinėje reikia užtikrinti darnesnius 
santykius ir skaidrumą; pabrėžia, kad nuo konfrontacijos reikia pereiti prie faktais 
grindžiamo dialogo, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą ir sudaryti sąlygas 
sąžiningesnėms deryboms ir visiems užtikrinti vienodas galimybes;

25. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai ir nuosekliai taikyti konkurencijos teisę ir, 
kai taikytina nacionaliniu mastu, nesąžiningos konkurencijos ir antimonopolinę teisę;

26. remia puikų aukšto lygio forumo dėl veiksmingesnės Europos maisto produktų tiekimo 
grandinės ekspertų grupės verslo įmonių sutarčių sudarymo praktikos klausimais vykdomą 
darbą, ypač siekiant apibrėžti, išvardyti ir įvertinti tai, kas yra akivaizdžiai nesąžininga 
komercinė praktika, remiantis duomenimis ir konkrečiais pavyzdžiais;

27. pabrėžia kai kurių suinteresuotųjų subjektų išreikštą būtinybę laikytis platesnio bei 
horizontalaus požiūrio ir išplėsti taikymo sritį už žemės ūkio ir maisto pramonės ribų; 
prašo Komisiją ir verslo įmonių federacijas, remiantis ekspertų grupės vykdomu darbu, 
išnagrinėti galimybes sukurti naują atvirą forumą, skirtą prekybos ir platinimo sektoriui 
apskritai;
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28. tuo pačiu stipriai palaiko prekybininkų ir tiekėjų federacijų vykdomą darbą siekiant 
pradėti neformalų dialogą ir sukurti konsultavimo priemones konkurencijos teisės srityje; 
palankiai vertina jų savanorišką iniciatyvą susitarti dėl pareiškimo dėl bendrų geros
prekybos praktikos visoje prekybos ir platinimo tiekimo grandinėje principų; 

29. susirūpinęs pažymi, kad dėl ekonominės priklausomybės ir baimės netekti verslo nėra 
visapusiškai naudojamasi esamomis teisinėmis priemonėmis ir tai ypač pasakytina apie 
MVĮ, kurios galėtų jomis naudotis gindamos savo teises; ragina Komisiją, valstybes nares 
ir verslo įmonių federacijas nustatyti, kaip būtų galima atkurti pasitikėjimą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas naudotis teismų sistemomis, įskaitant galimybę teikti anoniminius 
skundus;

30. ragina Komisiją iki 2011 m. pabaigos paskelbti komunikatą, kuriame būtų išnagrinėti 
nacionaliniai įstatymai ir esamos priemonės, taikomos komercinės praktikos ir sutartinių 
santykių srityje, ir nuodugniai įvertinti, ar šios taisyklės tinkamai taikomos ir ar reikia 
imtis tolesnių veiksmų;

31. mano, kad užuot siūlius naujus teisės aktus reikėtų išnagrinėti alternatyvius ir neformalius 
ginčų sprendimo ir žalos atlyginimo mechanizmus ir įvertinti jų veiksmingumą;

32. ragina Komisiją ir prekybos ir platinimo tiekimo grandinės subjektus kasmet teikti 
Parlamentui ataskaitas apie esamose grupėse ir neformalaus dialogo mechanizmuose 
pasiektą pažangą; siūlo rezultatus aptarti kasmet rengiamose apskritojo stalo diskusijose 
prekybos ir platinimo rinkos klausimais, kurias organizuotų Parlamento Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas;

Efektyvumo didinimas ir tvarus vartojimas: inovacinė veikla

33. džiaugiasi tuo, kad prekybininkai ir tiekėjai yra ekologinės atsakomybės priešakyje ir 
palaiko jų prisiimtus įsipareigojimus siekti tvaraus vartojimo;

34. pabrėžia, kad prekybininkai ir tiekėjai mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos varomoji 
jėga; ragina juos, siekiant toliau tobulinti logistiką ir transportą, energijos vartojimo 
efektyvumą, atliekų šalinimą ir pakavimą, investuoti į naująsias technologijas ir keistis 
gerąja patirtimi; 

35. ragina suinteresuotuosius subjektus imtis tolesnių iniciatyvų, susijusių su maisto atliekų 
problema;

36. palankiai vertina asociacijos „Eurocommerce“ ir Europos regiono tarptautinio profesinių 
sąjungų tinklo (Union Network International – Europa, UNI-Europa) bendrą susitarimą, 
kuris rodo, kad prekybos sektoriuje gerai veikia socialinis dialogas; pripažįsta, kad reikia 
dirbti toliau siekiant padidinti vartotojų informuotumą prekybininkų socialinės 
atsakomybės klausimu, suderinti investicijas į naująsias technologijas su žmogiškuoju 
kapitalu ir kovoti su neoficialia ekonomika;

Tolesnė veikla

37. ragina Komisiją parengti išsamų Europos veiksmų planą prekybos ir platinimo srityje, 
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kad būtų nustatyta pasiekimais grindžiama į neišspręstas problemas orientuota strategija, 
kurioje būtų pateiktos su atskirais sektoriais susijusios rekomendacijos;

38. ragina prekybininkus ir platintojus aktyviai įsitraukti į atvirą, konstruktyvų ir 
nenutrūkstamą dialogą, kad būtų galima pasiekti pragmatiškų sprendimų; ragina ES 
institucijas aktyviai remti šį procesą;

39. paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Konkurencingumo, augimo ir darbo vietų kūrimo vizija

Šis pranešimas susijęs su darbo vietų kūrimu šalinant prekybos Europoje sienas, kliūtis ir 
sunkumus.

Prekybos ir platinimo sektorius yra Europos ekonomikos ramstis; tai dinamiška rinka, 
kurioje dirba beveik 20 milijonų žmonių, kuri sudaro 4,2 proc. ES BVP ir su kuria susiję 20 
proc. Europos MVĮ. Prekybininkai taip pat yra paslaugų teikėjai, esantys naujų ir įvairių 
apsipirkimo būdų, kaip antai tiesioginė prekyba, priešakyje, ir teikia lengvą prieigą prie darbo 
rinkų.

Nors prekybos ir platinimo sektoriaus rezultatai krizės metu palyginti geri, didėjantis 
ekonominis nacionalizmas apsunkina prekybą visoje ES. Lieka senos kliūtys ir kuriamos 
naujos, o tai daro įtaką verslo aplinkai ir užsienio prekybininkų investicijoms bei darbo vietų 
kūrimui.

Pranešėja įspėja apie protekcionizmo pavojų ir ragina politinius lyderius grąžinti realiąją 
ekonomiką į politinės darbotvarkės centrą. Šis pranešimas – tai raginimas veikti, kad visoje 
Europoje būtų įtvirtinta judėjimo ir steigimosi laisvė, grindžiama sąžiningais, darniais ir 
skaidriais komerciniais santykiais ir tvariu vartojimu,

Deja, dažnai siekiant apsaugoti darbo vietas ir MVĮ kuriamos nacionalinės kliūtys; užuot tai 
darius, siekiant skatinti darbo vietų kūrimą ir remti MVĮ, Europoje prekybos kliūtys turi būti 
pašalintos. Vis dėlto šiais valstybės skolos krizės laikais reikia rimtai atsižvelgti į žmonių 
baimę netekti darbo ir MVĮ baimę netekti verslo. Siekiant pagerinti tarpusavio supratimą, 
atkurti pasitikėjimą ir išspręsti sunkumus, reikia sustiprinti dialogą visais lygmenimis.

Pranešėja aiškiai palaiko nereglamentuojamąjį kelią ir ypač pabrėžia, kad prieš pradedant 
rengti naują teisės aktą reikia išnagrinėti kitas priemones. Apskritai esama tinkamų taisyklių, 
bet netinkamas jų taikymas trukdo laisvam judėjimui. Reikėtų susitelkti į esamų taisyklių 
taikymą ir suderinimą. Reikia imtis ryžtingų veiksmų siekiant panaikinti nacionalinius 
apribojimus ir bet kokius vidaus rinkos nuostatų pažeidimus, naudojantis visomis galimomis 
priemonėmis, ypač konkurencijos teise ir pažeidimų nagrinėjimo procedūromis.

Konkurencijos teisė, ypač piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir nesąžiningos praktikos 
požiūriu, praktiškai daugiausia taikoma gamintojams ir mažiau prekybininkams. Pažeidimų 
nagrinėjimo procedūros šiuo metu ilgos ir neaiškios. Todėl Komisija raginama supaprastinti 
procedūras ir nustatyti gaires nemažinant griežtumo.

II. Parengiamasis procesas: verslo bendruomenės įtraukimas
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Šis pranešimas orientuotas į veiksmus. Jame siekiama rasti konkrečius konkrečių prekybos ir 
platinimo sektoriaus subjektų problemų sprendimus. Pranešėja susitelkė į tai, ką galima 
padaryti Europos mastu, kad prekybos ir platinimo tiekimo grandinė taptų veiksmingesnė ir 
sąžiningesnė ir kad vartotojai galėtų turėti naudos iš labiau integruotos prekybos ir platinimo 
rinkos.
Pranešėja dirbo su šešėliniais pranešėjais ir Komisija siekdama šių tikslų:

- nustatyti prioritetus remiantis Komisijos ataskaita „Prekybos ir platinimo rinkos stebėsena“ 
ir susitelkiant į problemiškiausius ir skubiausius klausimus siekiant atkurti Europos 
ekonomiką;

- atlikti plataus masto nuodugnias penkis mėnesius trunkančias įvarius sektorius ir įvairias 
šalis apimančias konsultacijas su stambiais ir smulkiais tiekėjais ir prekybininkais, 
nepriklausomais prekybininkais, vartotojų asociacijomis bei Europos prekių ženklų ir verslo 
įmonių federacijomis siekiant nustatyti, su kokiomis problemomis jie kasdien susiduria1;

- įvertinti vykdomą darbą, siekiant išvengti kartojimosi, ir remti svarbiausias jau vykdomas 
iniciatyvas.

Konsultacijos ir viešosios diskusijos buvo būdas tam tikroms įtampoms ir nepasitikėjimui 
panaikinti. Šiuo pažiūriu norima, kad pranešimas būtų nuolat atnaujinamas dokumentas, kuris 
duotų pradžią intensyvesniam dialogui tarp visų suinteresuotųjų subjektų.

Parengiamasis darbas, kuris buvo vykdomas lygiagrečiai su viešosiomis konsultacijomis dėl 
Bendrosios rinkos akto, parodė, kaip norint baigti kurti bendrąją rinką svarbu, kad būtų 
išnaudotas visas prekybos ir platinimo sektoriaus potencialas.

Šis pranešimas yra išskirtinis, nes pastaraisiais metais Komisija nėra atlikusi nuodugnios 
prekybos ir platinimo sektoriaus analizės.

III. Laisvo prekių ir paslaugų judėjimo kliūčių pašalinimas

Remdamasi suinteresuotųjų subjektų pateiktais duomenimis, pranešėja nustatė atvejų, kuriais 
esama laisvo prekių ir paslaugų judėjimo kliūčių. Pvz., olandiškas sūris turi būti pakuojamas 
iš naujo, kad jį būtų galima parduoti Prancūzijoje, nes joje taikomos kitokios su svoriu ir 
dydžiu susijusios taisyklės; JK saugiais laikomi žaislai turi būti papildomai tikrinami, kad 
juos būtų galima parduoti Vokietijoje; kad kėdės galėtų būti parduodamos Italijoje, turi būti 
išduodamas sertifikatas, kad jos nebus naudojamos kankinimams; dėl priešgaisrinės saugos 
reikalavimų Vengrijoje negalima importuoti viešbučiams skirtų kilimų; Ispanijoje taikomos 
kitokios su šokoladu susijusios taisyklės.
                                               
1 Paprašius galima gauti subjektų, su kuriais buvo konsultuotasi, sąrašą.



PE458.748v01-00 12/15 PR\857332LT.doc

LT

Susiskaidymas ir ribojamosios nacionalinės priemonės lemia nereikalingą biurokratiją ir 
išlaidas, ypač MVĮ. Siekiant pašalinti praktines kliūtis reikėtų geriau išnaudoti esamas 
priemones, kaip antai SOLVIT ir Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI).

Susiskaidžiusi mokėjimų sistema trukdo laisvai prekybai ES ir kasdien netenkama didelių 
sumų dėl mokesčių už operacijas. Mokėjimų ES viduje harmonizavimą reikėtų laikyti 
prioritetu. Be to, persvarstant bendros Europos mokėjimų erdvės (angl. SEPA) sistemą, reikia 
atsižvelgti į interneto ir mobiliųjų mokėjimų inovacinį potencialą.

IV. Verslo įmonių ir vartotojų patekimo į rinką užtikrinimas

Miestų planavimas priklauso nacionalinės kompetencijos sričiai ir turi būti laikomasi 
subsidiarumo. Tačiau planavimo nuostatos neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai kenkti 
įsisteigimo laisvei

Prieinamumas vartotojams

Diskusijoms tarp prekybos centrų ir parduotuvių būdinga poliarizacija. Esama susirūpinimo, 
kad vietos parduotuvių, kuriose parduodamos tradicinės prekės, skaičius visoje Europoje 
nuolat mažėja. Automobilio neturėjimas ar nenorėjimas jo turėti dėl aplinkosauginių 
priežasčių, senatvės, gyvenimo miesto centre ar atokioje vietovėje neturėtų turėti įtakos 
piliečių pasirinkimo laisvei.

Pasitikėjimo prekyba internetu ugdymas galėtų padėti pasiekti, kad prekės atsidurtų arčiau 
vartotojų. Todėl pranešėja ragina imtis veiksmų, kad būtų atskleistas elektroninės prekybos
potencialas.

Dažnai dėl to, kad mažos parduotuvės netenka verslo, kaltinamos didelės grandinės ir 
prekybos centrai. Tačiau padėtis yra sudėtingesnė. Prekybos centrų ir išparduotuvių 
privalumas  yra ir tas, kad juose galima apsipirkti vienoje vietoje, patirti apsipirkimo 
malonumą ir jų siūlomos kainos yra patrauklios. Problema slypi ne tik tarp didelio ir mažo, iš 
tikrųjų ji būdinga visai grandinei: tiekėjų, prekybininkų ir nuosavybės savininkų.

Reikėtų toliau nagrinėti, kaip geriausiai galima vartotojams užtikrinti laisvą pasirinkimą, 
subalansuotą mažų ir didelių parduotuvių derinį ir sąžiningus santykius, taip pat garantuojant 
laisvą konkurenciją. Būtinas konstruktyvesnis dialogas tarp visų suinteresuotųjų subjektų.

Prieinamumas verslo įmonėms

Esama įrodymų, kad atsirado daugiau paslėptų kenksmingų kliūčių. Pvz., kai kurios vietos 
institucijos pradėjo taikyti naujas licencijas prekybininkams, kurios de facto pašalina iš tam 
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tikros srities nemažą skaičių paslaugų teikėjų. Kituose regionuose siekiant nustatyti tam 
tikroje teritorijoje leidžiamą konkurencijos lygį pradėta taikyti kvotas. Dėl to didesni 
prekybininkai gali atidaryti tik ribotą skaičių parduotuvių.

Akivaizdesni yra kelete šalių neseniai priimti ribojamieji prekybos ir mokesčių įstatymai, 
įskaitant mokesčių įstatymą Vengrijoje. Nors mokesčių politika yra nacionalinės atsakomybės 
sritis, šis mokestis de facto daugiausia veikia užsienio įmones. Per IMCO komiteto 
delegacijos vizitą Budapešte (vasario 22–24 d.) pranešėja iškėlė šį klausimą Vengrijos 
valdžios institucijoms. Šiuo metu Komisija tikrina, ar šis įstatymas atitinka Sutartis.

V. Sutartinės ir komercinės praktikos klausimų sprendimas verslo santykiuose

Sutartiniai ir komerciniai verslo santykiai ilgą laiką yra prieštaringi, o įtampa prekybos 
ir platinimo tiekimo grandinėje nenaudinga niekam.

Esama didelio susirūpinimo dėl to, kad rinkoje vyrauja keletas subjektų, nors yra daug tiekėjų 
ir prekiautojų. Išnagrinėjus konkrečius pavyzdžius paaiškėjo, kad esama pasirinktinio 
paskirstymo, ribojamosios praktikos, kainų kontrolės ir vienašališko išbraukimo iš prekybos 
sąrašų tendencijų. Pvz., nuo pakilusių prekių kainų dažniausiai kenčia smulkūs tiekėjai, kurie 
būna priversti mažinti maržas. Pirkimo kainos koreguojamos tik iš dalies ir labai vėluojant;
kitaip tiekėjai keičiami be įspėjimo.  

Tačiau ir šiuo požiūriu padėtis yra sudėtinga ir ši praktika veikia visą prekybos ir platinimo 
tiekimo grandinę. Pvz., dėl „būtinų turėti prekių“ didieji prekių ženklai turi didelę įtaką 
derybose. Kita vertus, prekybininkai gali išbraukti iš prekybos sąrašų mažiau žinomas tam 
pačiam prekės ženklui priklausančias prekes.

Spaudimas mažinti išlaidas ir pirkimo kainas ir didelė grandinių konkurencija kartais netyčia 
lemia nesąžiningą praktiką per derybas. Stambūs prekybininkai dažnai mano, kad diskusijoms 
dėl nesąžiningos praktikos būdingi nesusipratimai ir šmeižtas, o kitiems atrodo, kad jie neigia 
realybę ir ginasi.

Lieka remiantis faktiniais įrodymais išnagrinėti esminius klausimus: ar padidėjusi 
prekybininkų koncentracija iškraipo laisvą konkurenciją? Ar centralizuoti pirkimai sudaro 
vienodas patekimo į rinką sąlygas MVĮ? Ar logistinis patogumas perkant yra svarbesnis 
kriterijus nei produktų kokybė ir įvairovė? Ir, svarbiausia, ar vartotojai pageidauja tik 
mažesnių kainų ar jiems taip pat svarbu geresnis kainos ir kokybės santykis? Ar vartotojai 
susidaro visapusišką prekės vaizdą, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus?

Dėl privačių prekių ženklų daugėjimo taip pat yra įvairių nuomonių ir apie tai reikėtų 
daugiau diskutuoti ir ugdyti sąmoningumą jo privalumų ir trūkumų klausimu. Komisija 
neseniai atliko tyrimą, kuris rodo, kad dabar privatūs prekių ženklai nemažina pasirinkimo ir 
inovatyvumo. Tačiau ar vartotojai tikrai pageidauja, kad žinomi prekių ženklai būtų pakeisti 
privačiais prekių ženklais? Be to, prekių ženklų gamintojams didelį susirūpinimą kelia 
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kopijavimas, kurio problemą reikia spręsti.

Apskritai svarbiausia yra laisvė sudaryti sutartis ir vartotojų įtakos didinimas. Reikia pasiekti 
tinkamą pusiausvyrą ir sąžiningesnes derybas, neiškraipant rinkos dinamikos. Geras 
kūrybiškos MVĮ veiklos pavyzdys yra įmonių struktūrų kūrimas derantis su stambesniais 
subjektais.

Tačiau teisinių veiksmų imamasi nenoriai. Skundimo kaina dažnai yra per didelė. Reikėtų 
palengvinti prieigą prie teismų sistemų ir taikyti alternatyvias ginčų sprendimo priemones.
Komisija turi geriau išnagrinėti nacionalinių nuostatų, susijusių su baudimu už nesąžiningą 
praktiką, veiksmingumą ir nustatyti, kokie sprendimai yra veiksmingi ir ar reikia imtis 
tolesnių veiksmų.

Kova su nesąžininga praktika

Pastaraisiais mėnesiais pranešėja ragino visus suinteresuotuosius subjektus pereiti nuo 
kaltinimų ir neigimo prie tiesioginio dialogo.

Užuot rekomendavusi vieną konkretų sprendimą pranešėja siūlo tris alternatyvas, 
atsižvelgdama į tai, kad ekspertų grupės verslo įmonių sutarčių sudarymo praktikos 
klausimais veikla tik pradedama ir dar truks dvejus metus.

- Stiprinti ekspertų grupėje vykstančias diskusijas, kad būtų galima įvertinti nesąžiningą 
praktiką ir su ja kovoti. Pranešėja palankiai vertina neseniai Maisto ir gėrimų pramonės 
konfederacijos (CIAA) ir Europos prekių ženklų asociacijos (AIM) atliktą apklausą 
nesąžiningos praktikos tema ir laiko ją žingsniu pirmyn link faktų nustatymo.
- Įsteigti naują forumą, išplėsti taikymo sritį už žemės ūkio ir maisto pramonės politikos ribų 
ir ypač susitelkti į visą prekybos ir platinimo sektorių.

- Idealiu atveju duoti pirminį impulsą verslo bendruomenės savanoriškoms iniciatyvoms.
Pasiekta pažangos ir randasi noro pripažinti problemas ir įsitraukti į konstruktyvų dialogą 
ženklų. Pranešėja labai tikisi, kad dabar vykstančios intensyvios konsultacijos padės pasiekti 
savireguliacijos ir konkrečių įsipareigojimų, kaip antai nuolatinis dialogas ir etikos principų 
laikymasis.

Jokia alternatyva neturėtų dubliuotis ir ekspertų grupės darbu, o tik papildyti jau vykstančius 
procesus.

Pranešėja rekomenduoja ES institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams kasmet susitikti 
apskritojo stalo diskusijose prekybos ir platinimo rinkos klausimais, kuriose būtų 
įvertina plėtojant dialogą pasiekta pažanga.

VI. Efektyvumo didinimas ir tvarumas: inovacinė veikla

Prekybos ir platinimo sektorius atlieka itin svarbų vaidmenį kuriant tvarią ekonomiką ir jis 
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turėtų skatinti tvarų vartojimą suteikdamas galimybę lengvai gauti kokybiškų prekių. Geri 
savanoriškų įsipareigojimų pavyzdžiai yra ERRT deklaracija dėl energetikos, WayAhead, 
prekybos ir platinimo sektoriaus forumas tvarumo klausimais, pasaulinis forumas tvaraus 
vartojimo klausimu, forumas vartotojų prekių klausimais ir organizacija „Efficient Consumer 
Response“.

Pranešėja ragina prekybos ir platinimo sektorių ir toliau investuoti į inovatyvius logistikos ir 
transporto srities sprendimus, efektyvų energijos vartojimą, pakuotes ir atliekų šalinimą. Be 
to, pranešėja ragina imtis bendrų veiksmų siekiant išspręsti maisto atliekų problemą.

Prekybos ir platinimo sektorius yra sritis, kurioje, atrodo, gerai veikia socialinis dialogas.
Pranešėja palankiai vertina tai, kad asociacija „Eurocommerce“ ir Europos regiono 
tarptautinis profesinių sąjungų tinklas (Union Network International – Europa, UNI-Europa) 
pasiekė bendrą susitarimą, ir pritaria jo turiniui.

VII. Tolesnė veikla

Atėjo laikas pripažinti prekybos ir platinimo sektoriaus pasiekimus, jam būdingas problemas 
ir sunkumus. Pranešėja ragina parengti integruotą Europos veiksmų planą prekybos ir 
platinimo srityje, nustatyti politikos gaires ir pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip 
pragmatiškai išspręsti neišspręstas problemas.

Galiausiai dabar atėjo laikas veikti prekybininkų bendruomenei. ES institucijos turėtų atidžiai 
stebėti ir vertinti savanoriškas iniciatyvas. Jokia alternatyva neturėtų būti atmesta a priori.
Ateitis priklausys nuo efektyvumo ir savireguliacijos.


