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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par efektīvāku un taisnīgāku mazumtirdzniecības tirgu
(2010/2109(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 5. jūlija ziņojumu „Tirgus uzraudzība tirdzniecības un 
izplatīšanas nozarē. Par efektīvāku un godīgāku tirdzniecības un izplatīšanas iekšējo tirgu 
līdz 2020. gadam” (COM(2010)0355) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba 
dokumentu par mazumtirdzniecības pakalpojumiem un iekšējo tirgu (SEC(2010)0807),

– ņemot vērā atbildes saistībā ar Komisijas publisko apspriešanos par mazumtirdzniecības 
tirgus pārraudzības ziņojumu, kas notika no 2010. gada 5. jūlija līdz 10. septembrim,

– ņemot vērā apaļā galda sarunas par efektīvāku un godīgāku mazumtirdzniecības tirgu 
uzņēmumiem un patērētājiem, ko 2011. gada 25. janvārī rīkoja Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteja,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 20. janvāra 
atzinumu „Tirgus uzraudzība tirdzniecības un izplatīšanas nozarē. Par efektīvāku un 
godīgāku tirdzniecības un izplatīšanas iekšējo tirgu līdz 2020. gadam”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto 
tirgu — Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku — 50 priekšlikumi, lai 
uzlabotu mūsu darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu „Jauna stratēģija 
vienotajam tirgum”,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 10. decembra secinājumus par Vienotā tirgus aktu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 8. oktobra paziņojumu „Lietpratīgs regulējums Eiropas 
Savienībā” (COM(2010)0543),

– ņemot vērā „Patēriņa tirgu rezultātu pārskata – Likt tirgiem darboties patērētāju interesēs” 
ceturto izdevumu (rudens izdevums, 2010. gada oktobris) un „Patērētāju apstākļu 
rezultātu pārskata – Patērētāju labklājība vienotā tirgū” piekto izdevumu (pavasara 
izdevums, 2011. gada marts),

– ņemot vērā 2010. gada 23. septembrī publicēto iekšējā tirgus rezultātu pārskatu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 25. jūnija paziņojumu „Vispirms domāt par 
mazākajiem. Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts „Small Business Act” 
(COM(2008)0394),
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīvu 2011/7/ES 
par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 
764/2008, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā 
dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/933,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumu 
Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu Nr. 93/465/EEK4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū5,

– ņemot vērā 2011. gada 22. februāra ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām (A7-0038/2011),

– ņemot vērā 2011. gada 26. janvāra ziņojuma projektu par pārvaldību un partnerību 
vienotajā tirgū (2010/2289(INI)),

– ņemot vērā 2011. gada 13. janvāra ziņojuma projektu par vienoto tirgu uzņēmumiem un 
izaugsmei (2010/2277(INI)),

– ņemot vērā 2011. gada 12. janvāra ziņojuma projektu par vienoto tirgu Eiropas 
iedzīvotājiem (2010/2278(INI)),

– ņemot vērā 2010. gada 21. oktobra rezolūciju par Eiropas standartizācijas nākotni6,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā7,

– ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu patērētājiem 
un pilsoņiem8,

– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību9,

                                               
1 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
2 OV L 218, 13.8.2008., 21. lpp.
3 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.
4 OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.
5 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0384.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0320.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0186.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0046.
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– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu1,

– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par SOLVIT2– ņemot vērā 2008. gada 
19. februāra deklarāciju par izpēti saistībā ar Eiropas Savienības tirgū darbojošos 
lielveikalu ļaunprātīgu varas izmantošanu un tās novēršanu3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā visā Eiropā izplatījušās protekcionisma tendences rada bažas,

B. tā kā reālajai ekonomikai ir jāatgriežas politiskās darba kārtības centrā, lai pilnībā 
atbrīvotu vienotā tirgus potenciālu;

C. tā kā mazumtirdzniecības tirgum ir īpaši būtiska nozīme mūsu apņēmībā atjaunot vienoto 
tirgu,

Ceļā uz lielāku konkurētspēju un izaugsmi un vairāk darbavietām

1. uzsver, ka mazumtirdzniecības nozare veicina izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību 
Eiropā un ka tai ir sevišķi būtiska nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā; 

2. uzsver, ka mazumtirgotāji piedāvā dažādus un modernus preču un pakalpojumu 
tirdzniecības veidus, palielina patērētāju izvēli un nodrošina elastīgas nodarbinātības 
iespējas, jo īpaši jauniešiem; 

3. aicina ES iestādes piešķirt mazumtirdzniecības nozarei lielāku politisko nozīmi, jo tā ir 
viens no akta par vienoto tirgu pīlāriem; 

4. aicina Komisiju pastiprināt politikas virzienu savstarpējo saskaņošanu un pieņemt 
visaptverošu un ilgtermiņa pieeju mazumtirdzniecības nozarei; 

5. pauž nožēlu par būtiskajiem šķēršļiem, kas joprojām neļauj izmantot visas iespējas 
mazumtirdzniecības nozarē; uzsver, ka šie šķēršļi ir nekavējoties jānovērš; 

6. uzskata, ka mazumtirgotājiem un piegādātājiem ir kopīga atbildība, lai panāktu efektīvāka 
un taisnīgāka mazumtirdzniecības tirgus izveidi; 

7. uzskata, ka galvenā uzmanība būtu jāvērš uz Līgumā paredzēto principu, pašreizējo 
iekšējā tirgus noteikumu un instrumentu un pašregulācijas efektīvu īstenošanu, nevis 
reglamentējošas pieejas pieņemšanu;

Brīvas preču un pakalpojumu aprites šķēršļu likvidēšana

8. pauž bažas par to, ka ierobežojoši valstu noteikumi, atšķirīga interpretācija un neatbilstīga 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0051.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0047.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0054. 
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īstenošana kavē preču un pakalpojumu brīvu apriti ES;  uzsver, ka prasības pēc papildu 
testiem un reģistrācijas, sertifikātu un standartu neatzīšana, teritoriālās apgādes 
ierobežojumi un līdzīgi pasākumi rada papildu izmaksas patērētājiem un 
mazumtirgotājiem, jo īpaši MVU;

9. atzīst nepieciešamību turpmāk analizēt cenu atšķirības ES, lai nodrošinātu cenu 
pārredzamību patērētājiem, neskarot valstu fiskālos un darba tirgus noteikumus; 

10. prasa dalībvalstīm pilnībā un pareizi īstenot iekšējo tirgu, jo īpaši Preču paketi, 
Pakalpojumu direktīvu, Novēlotu maksājumu direktīvu, elektroniskās komercijas 
direktīvu un Mazās uzņēmējdarbības aktu, kā arī novērst pārklāšanos un samazināt 
administratīvo slogu; 

11. prasa Komisijai ciešāk uzraudzīt dalībvalstis, lai ierobežotu transponēšanas nepilnības un 
nodrošinātu preču un pakalpojumu efektīvu savstarpējo atzīšanu; prasa Komisijai 
nodrošināt arī pašreizējo noteikumu vienkāršošanu;

12. mudina uzņēmēju federācijas ar Komisijas atbalstu nodrošināt vairāk informācijas, 
mācību un juridisko konsultāciju ieinteresētajām personām par viņu tiesībām un viņu 
rīcībā esošajiem instrumentiem, piemēram, SOLVIT;

13. uzsver, ka sadrumstalota maksājumu sistēma ir šķērslis tirdzniecībai; aicina Komisiju 
uzlabot SEPA sistēmu, izveidojot pamata maksājumu pakalpojumus, kas pieejami visām 
kartēm, palielinot darījumu izmaksu pārredzamību un samazinot savstarpējās apmaiņas 
maksu ES, kā arī nodrošināt ātrākus banku pārskaitījumus ES;

Tirgus atvēršana uzņēmumiem un patērētājiem

14. norāda uz pilsoniskās sabiedrības un MVU pārstāvju paustajām bažām par tirdzniecības 
centru skaita palielināšanos un vietējo veikalu un tirgu skaita samazināšanos attālos 
reģionos un mazpilsētu centros; uzsver, ka, plānojot mazumtirdzniecību, nevajadzētu 
ziedot patērēju izvēles brīvību;

15. uzskata, ka pieejamības jautājums ir jārisina, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu; 
tomēr uzsver, ka vietējā plānošanā nedrīkst apiet Pakalpojumu direktīvu un radīt slēptus 
šķēršļus mazumtirdzniecības uzņēmumu darbībai;

16. uzsver, ka elektroniskā komercija ir būtisks papildinājums tradicionālajai tirdzniecībai un 
ka ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai pilnībā attīstītu tās potenciālu; aicina Komisiju 
gaidāmajā Komisijas paziņojumā par elektronisko komerciju iekļaut pasākumus, ar 
kuriem uzlabo uzticību, jo īpaši atvieglojot domēnu pārrobežu reģistrāciju, uzlabojot 
maksājumu drošību tiešsaistē un vienkāršojot pārrobežu parādu atgūšanu;

17. pauž nožēlu par daudzajiem šķēršļiem, ar ko saskaras mazumtirgotāji, īstenojot brīvību 
veikt uzņēmējdarbību visā ES; pauž bažas par noteiktiem valstu tiesību aktiem 
tirdzniecības un nodokļu jomā, kuri faktiski diskriminē ārvalstu mazumtirgotājus; 

18. aicina Komisiju rīkoties stingrāk pret visām tām dalībvalstīm, kuras pārkāpj iekšējā tirgus 
principus, paātrināt pienākumu neizpildes procedūras, izmantojot paātrināto procedūru, un 
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reizi sešos mēnešos ziņot Eiropas Parlamentam par izskatītajām lietām 
mazumtirdzniecības jomā;

Līgumslēgšanas prakses un komercprakses uzlabošana uzņēmumu savstarpējās attiecībās

19. atgādina, ka brīva konkurence un brīvība slēgt līgumus ir īpaši svarīga, lai 
mazumtirdzniecības tirgus darbotos pareizi;

20. atzīst, ka uzņēmumiem ir dažāda ietekme tirgū, ka tiem ir jārīkojas ekonomiski pamatotā 
veidā un ka ES ir vajadzīgi uzņēmumi ar līderpozīcijām ekonomikā, lai varētu konkurēt
pasaulē; 

21. tomēr ņem vērā plaši izplatītās bažas par lielāko tirgus dalībnieku dominējošo pozīciju 
tirgū, par kuriem tiek uzskatīts, ka tie uzspiežz negodīgus noteikumus mazajiem 
piegādātājiem un tirgotājiem, piemēram, ar selektīvu izplatīšanu, ierobežojošām praksēm, 
cenu kontrolēšanu un preču izņemšanu no sortimenta bez brīdinājuma, tādējādi kropļojot 
konkurenci; uzsver, ka šādas prakses skar visu mazumtirdzniecības piegādes ķēdi;

22. uzsver, ka privāto marķējumu izstrādei nevajadzētu ietekmēt patērētāju izvēli vai MVU 
iespējas paplašināties;

23. uzskata, ka „parazītiskā kopēšana”, ko var izraisīt mazumtirgotāja dubultā loma 
vienlaicīgi kā zīmolu ražotāju klientam un konkurentam, ir nepieņemama prakse, kas būtu 
nekavējoties jānovērš;

24. atzīst nepieciešamību pēc līdzsvarotākām attiecībām un lielākas pārredzamības 
mazumtirdzniecības piegādes ķēdē; uzsver nepieciešamību atteikties no konfrontācijas un 
virzīties uz dialogu, kas balstīts uz faktiem, lai atjaunotu uzticību un veicinātu godīgākas 
sarunas un līdzvērtīgus spēles noteikumus visiem; 

25. prasa Komisijai un dalībvalstīm pilnībā un saskaņoti piemērot konkurences tiesību aktus 
un, ja iespējams, valsts līmenī piemērot tiesību aktus negodīgas konkurences un 
antimonopola jomā;

26. atbalsta Augsta līmeņa foruma par pārtikas piegādes ķēdes labāku darbību ekspertu grupas 
veikto izcilo darbu uzņēmumu savsatarpējo līgumu slēgšanas prakses jautājumos, jo īpaši 
nolūkā noteikt, klasificēt un novērtēt to, kas skaidri norāda uz negodīgu tirdzniecības 
praksi, balstoties uz datiem un konkrētiem piemēriem;

27. atzīst dažu ieinteresēto pušu pausto nepieciešamību pieņemt plašāku un horizontālu 
pieeju, paplašinot darbības jomu ārpus lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības; prasa 
Komisijai un uzņēmēju federācijām, balstoties uz ekspertu grupas pašlaik veikto darbu, 
izpētīt iespējas izveidot jaunu, atvērtu forumu, kurā uzsvars tiktu likts uz 
mazumtirdzniecību kopumā;

28. tajā pašā laikā stingri atbalsta mazumtirgotāju un piegādātāju federāciju pašlaik veikto 
intensīvo darbu, lai izveidotu neformālu dialogu un regulāras apspriešanās mehānismus 
konkurences tiesību jomā; atzinīgi vērtē to brīvprātīgo iniciatīvu vienoties par deklarāciju 
attiecībā uz kopējiem labu tirdzniecības prakšu principiem visā mazumtirdzniecības 
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piegādes ķēdē; 

29. ar bažām norāda, ka ekonomiskās atkarības un baiļu zaudēt uzņēmējdarbību dēļ sevišķi 
MVU pilnībā neizmanto pašreizējos juridiskos instrumentus, lai aizstāvētu savas tiesības; 
prasa Komisijai, dalībvalstīm un uzņēmēju federācijām noteikt veidus, kā atjaunot 
uzticību un atvieglot piekļuvi tiesu sistēmām, tostarp iespēju iesniegt anonīmas sūdzības;

30. prasa Komisijai līdz 2011. gada beigām publicēt paziņojumu, uzskaitot valstu tiesību 
aktus un līdzekļus, ar kuriem risināt komercprakses un līgumattiecību jautājumus, un 
rūpīgi novērtēt, vai šie noteikumi tiek pienācīgi īstenoti un vai ir vajadzīga turpmāka 
rīcība;

31. uzskata, ka būtu jāizpēta alternatīvu un neformālu strīdu risināšanas un atlīdzinājuma 
mehānismu izveides iespējas un jānovērtē to efektivitāte, nevis jāierosina tiesību akti;

32. prasa Komisijai un operatoriem mazumtirdzniecības piegādes ķēdē katru gadu ziņot 
Parlamentam par gūtajiem panākumiem saistībā ar pašreizējām platformām un neformāla 
dialoga mehānismiem; ierosina apspriest rezultātus ikgadējās mazumtirdzniecības tirgus 
apaļā galda sarunās, ko rīko Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja;

Efektivitātes palielināšana un ilgtspējīgs patēriņš – novatoriskas prakses

33. atzinīgi vērtē to, ka mazumtirgotāji un piegādātāji ir priekšgalā ekoloģiski atbildīgas 
rīcības jomā, un atbalsta saistības, ko tie ir uzņēmušies attiecībā uz ilgtspējīgu patēriņu;

34. uzsver, ka mazumtirgotāji un piegādātāji veicina pētniecību un attīstību; mudina tos 
ieguldīt jaunās tehnoloģijās, lai turpmāk uzlabotu apgādi un transportu, energoefektivitāti, 
atkritumu apglabāšanu un iepakošanu, un apmainīties ar paraugpraksēm; 

35. aicina ieinteresētās puses pieņemt turpmākas iniciatīvas, lai apkarotu pārtikas atkritumu 
radīšanu;

36. atzinīgi vērtē EUROCOMMERCE un UNI-Europa kopīgo vienošanos, kas apliecina, ka 
sociālais dialogs veiksmīgi darbojas tirdzniecībā; atzīst, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai 
uzlabotu patērētāju informētību par mazumtirgotāju sociālo atbildību, saskaņotu 
ieguldījumus jaunās tehnoloģijās ar cilvēkkapitālu un apkarotu neoficiālo ekonomiku;

Turpmākā rīcība

37. prasa Komisijai sagatavot visaptverošu Eiropas rīcības plānu mazumtirgotājiem, lai, 
balstoties uz gūtajiem panākumiem, atrisinot neatrisinātus jautājumus un ņemot vērā 
ieteikumus nozarēm, izstrādātu stratēģiju; 

38. mudina mazumtirgotājus un piegādātājus aktīvi iesaistīties atklātā, konstruktīvā un 
nepārtrauktā dialogā, lai panāktu pragmatiskus risinājumus; aicina ES iestādes aktīvi 
atbalstīt šo procesu;

39. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

I. Ceļā uzkonkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību

Šis ziņojums ir par darba vietu radīšanu, atceļot robežas un novēršot šķēršļus un slogu, kas 
kavē tirdzniecību Eiropā.

Mazumtirdzniecības nozare ir Eiropas ekonomikas balsts – dinamisks tirgus, kurā ir 
nodarbināti gandrīz 20 miljoni cilvēku, kurš aptver 4,2 % no ES iekšzemes kopprodukta un 
kurā darbojas 20 % Eiropas MVU. Mazumtirgotāji ir arī pakalpojumu sniedzēji, līderi jaunu 
un dažādu iepirkšanās veidu, piemēram, tiešās tirdzniecības, ieviešanā un nodrošina vieglu 
pieeju darba tirgiem.

Lai gan mazumtirdzniecības rādītāji krīzes laikā ir bijuši salīdzinoši labi, pieaugošais 
ekonomiskais nacionālisms sarežģī tirdzniecību visā ES. Saglabājas iepriekšējie šķēršļi un 
vienlaicīgi rodas jauni, ietekmējot uzņēmējdarbības gaisotni, kā arī ārvalstu mazutirgotāju 
ieguldījumus un izveidotās darba vietas.

Referente ar bažām norāda uz protekcionismu un prasa politiskajiem līderus atjaunot reālo 
ekonomiku politikas darba kārtības centrā. Ziņojums ir aicinājums uz rīcību, lai visā Eiropā 
nodrošinātu pārvietošanās brīvību un brīvību veikt uzņēmējdarbību, balstoties uz taisnīgām, 
līdzsvarotām un pārredzamām tirdzniecības attiecībām un ilgtspējīgu patēriņu.

Pārāk bieži valstīs tiek radīti jauni šķēršļi, lai aizsargātu darba vietas un MVU, taču tā vietā 
Eiropā vajadzētu likvidēt šķēršļus tirdzniecībai, lai veicinātu nodarbinātību un MVU darbību. 
Tomēr šajā valsts parāda krīzes laikā ir nopietni jāuztver cilvēku bailes zaudēt darbu un MVU 
bailes zaudēt uzņēmējdarbību. Dialogs ir jāpastiprina visos līmeņos, lai uzlabotu izpratni, 
atjaunotu uzticēšanos un risinātu grūtības.

Referente atbalsta skaidru nereglamentējošu pieeju un iestājas par citu līdzekļu izpēti, pirms 
tiek uzsākts darbs pie jaunas regulas. Lielākoties attiecīgi noteikumi pastāv, taču neatbilstīga 
to īstenošana kavē brīvu apriti. Uzsvars būtu jāliek uz pašreizējo noteikumu īstenošanu un 
saskaņošanu. Ir vajadzīga stingra rīcība attiecībā uz valstu ieviestajiem ierobežojumiem un 
jebkuru iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumu, izmantojot visus pieejamos instrumentus, jo 
īpaši konkurences tiesības un pienākumu neizpildes procedūras.

Pašlaik konkurences tiesības, jo īpaši attiecībā uz dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu un negodīgām praksēm, galvenokārt tiek piemērotas ražotājiem, nevis 
mazumtirgotājiem. Pienākumu neizpildes procedūras pašlaik ir ilgstošas un neskaidras. Tādēļ 
Komisija tiek aicināta vienkāršot procedūras un ieviest kritērijus, nemazinot pasākumu 
stingrību.

II. Sagatavošanās process: uzņēmējdarbības aprindu iesaistīšana 
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Šis ziņojums ir orientēts uz rīcību. Tā mērķis ir rast konkrētus risinājumus konkrētām 
problēmām, kas skar mazumtirdzniecības operatorus. Referente liek uzsvaru uz to, ko var 
paveikt Eiropas līmenī, lai mazumtirdzniecības piegādes ķēdi padarītu efektīvāku un godīgāku 
ar mērķi nodrošināt ieguvumus patērētājiem no integrētāka mazumtirdzniecības tirgus.
Referente strādāja kopā ar ēnu referntiem un Komisiju šādos jautājumos:

– prioritāšu noteikšana pēc Komisijas ziņojuma par mazumtirdzniecības tirgus uzraudzību, 
liekot uzsvaru uz visproblemātiskākajiem un steidzamākajiem jautājumiem attiecībā uz 
Eiropas ekonomikas atveseļošanu;

– iesaistīšanās plašā, padziļinātā piecu mēnešu ilgā starpnozaru un starpvalstu apspriedē ar 
lielāka un mazāka mēroga piegādātājiem un mazumtirgotājiem, neatkarīgiem 
mazumtirgotājiem, patērētāju asociācijām, Eiropas zīmolu pārstāvjiem un uzņēmēju 
federācijām, lai noteiktu to ikdienas problēmas1;

– notiekošā darba novērtēšana, lai nepieļautu pārklāšanos  un atbalstītu vispiemērotākās 
pašreizējās iniciatīvas.

Apspriedes un publiskas debates ir bijis veids, kā novērst saspīlējumu un ierobežot 
ievērojamo neuzticēšanos. Šajā sakarībā ziņojumam ir paredzēts būt mainīgam dokumentam 
un intensīvāka dialoga sākumpunktam starp visām iesaistītajām pusēm.

Sagatavošanās darbs, kas tika veikts paralēli publiskajām apspriedēm par aktu par vienoto 
tirgu, ir apliecinājis, cik būtiski ir pabeigt vienotā tirgus izveidi, lai mazumtirdzniecības 
nozare varētu pilnībā īstenot savu potenciālu.

Šis ziņojums ir īpašs, jo Komisija pēdējos gados nav veikusi padziļinātu analīzi par 
mazumtirdzniecības nozari.

III. Preču un pakalpojumu brīvas aprites šķēršļu likvidēšana

Balstoties uz ieinteresēto pušu sniegtajiem pierādījumiem, referente ir uzskaitījusi gadījumus, 
kad šķēršļi kavē preču un pakalpojumu brīvu apriti. Piemēram, atšķirīgu svara un izmēra 
noteikumu dēļ Nīderlandē ražotam sieram ir vajadzīgs jauns iesaiņojums, lai to varētu pārdot 
Francijā, rotaļlietām, kas tiek uzskatītas par drošām Apvienotajā Karalistē, ir vajadzīgas 
papildu pārbaudes Vācijā, Itālijā tirgotiem krēsliem ir vajadzīgs sertifikāts, kas apliecina, ka 
tos nevar izmantot spīdzināšanas nolūkā, ugunsdrošības noteikumi Ungārijā, kas aizliedz 
importēt paklājus viesnīcu vajadzībām, atšķirīgie noteikumi attiecībā uz šokolādi Spānijā.

                                               
1 Apspriežu pušu saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma.
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Fragmentācija un ierobežojoši valstu pasākumi rada nevajadzīgu birokrātiju un izmaksas, 
jo īpaši MVU. Pašreizējos līdzekļus, piemēram, SOLVIT un Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (IMI), vajadzētu izmantot labāk, lai novērstu prakstiskus šķēršļus.

Fragmentēta maksājumu sistēma kavē brīvu tirdzniecību ES un katru dienu, veicot 
maksājumus par darījumiem, tiek zaudētas lielas summas. Maksājumu saskaņošanai ES 
iekšienē vajadzētu piešķirt prioritāti. Veicot Vienotās Eiropas maksājumu telpas (SEPA) 
reformu, vajadzētu arī apsvērt interneta un mobilo maksājumu novatoriskās iespējas.

IV. Tirgus atvēršana uzņēmumiem un patērētājiem

Pilsētplānošana ir valsts kompetencē, un subsidiaritātes principa ievērošanai ir jābūt 
prioritārai. Tomēr plānošanas noteikumiem nevajadzētu tieši vai netieši kavēt brīvību 
veikt uzņēmējdarbību.

Pieejamība patērētājiem

Debatēs starp tirdzniecības centriem un veikaliem ir pārstāvēti pretēji viedokļi. Pastāv bažas, 
ka vietējo veikalu skaits, kuri piedāvā tradicionālus produktus, stabili samazinās visā Eiropā.
Automašīnas neesamībai vai vēlmes trūkumam to izmantot vides iemeslu dēļ, vecumam un 
dzīvei pilsētas centrā vai nomaļā teritorijā nevajadzētu būt faktoram, kas ietekmē pilsoņu 
izvēles brīvību.

Lielāka uzticība tirdzniecībai tiešsaistē varētu palīdzēt padarīt produktus pieejamākus 
patērētājiem. Līdz ar to referente aicina rīkoties, lai atklātu elektroniskās komercijas
potenciālu.

Bieži vien lielajiem uzņēmumu tīkliem un tirdzniecības centriem tiek pārmesta mazo veikalu 
izstumšana no uzņēmējdarbības. Tomēr situācija ir sarežģītāka. Tirdzniecības centri un 
ražotāju veikali arī bieži nodrošina vienotas preču un pakalpojumu tirdzniecības vietas 
priekšrocības, gandarījumu iepirkties un pievilcīgas cenas. Jāprecizē, ka problēma nepastāv 
tikai starp mazajiem un lielajiem uzņēmumiem, bet gan visā ķēdē, kurā ietilpst piegādātāji, 
mazumtirgotāji un nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Vajadzētu turpināt izskatīt jautājumu, kā nodrošināt brīvu izvēli patērētājiem, līdzsvarotu 
mazo un lielo veikalu piedāvājumu un godīgas attiecības, nodrošinot brīvu konkurenci. Ir 
nepieciešams konstruktīvāks dialogs starp visām iesaistītajām pusēm.

Pieejamība uzņēmumiem

Pierādījumi liecina, ka ir palielinājies slēptu un kaitējošu šķēršļu apjoms. Piemēram, dažas 
pašvaldības ir ieviesušas jaunas licences mazumtirgotājiem, kas faktiski attiecīgajā teritorijā 
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neļauj darboties daudziem pakalpojumu sniedzējiem. Citos reģionos ir ieviestas kvotas, lai 
noteiktu attiecīgajā teritorijā atļauto konkurences līmeni. Līdz ar to lielākie mazumtirgotāji 
var atvērt tikai ierobežotu skaitu veikalu.

Uzskatāmāki ir nesen vairākās valstīs pieņemtie ierobežojošie tiesību akti tirdzniecības un 
nodokļu jomā, tostarp tiesību akts nodokļu jomā Ungārijā. Lai gan nodokļu politika ir valsts 
kompetencē, šis nodoklis lielākoties faktiski skar ārvalstu uzņēmumus. IMCO komitejas 
vizītes laikā Budapeštā (22.–24. februārī) referente izvirzīja šo jautājumu apspriešanai ar 
Ungārijas iestādēm. Komisija pašlaik pārbauda, vai šis tiesību akts atbilst līgumiem.

V. Līgumslēgšanas prakses un komercprakses jautājumu risināšana uzņēmumu 
savstarpējās attiecībās

Līgumattiecības un uzņēmumu tirdzniecības attiecības ir bijušas pretrunīgas ilgu laiku, 
un saspīlējums mazumtirdzniecības piegādes ķēdē nesniedz labumu nevienam.

Pastāv būtiskas bažas par dažu dalībnieku dominējošo stāvokli tirgū salīdzinājumā ar virkni 
piegādātāju un tirgotāju. Gadījumu izpēte apliecina selektīvas izplatīšanas, ierobežojošu 
prakšu, cenu kontrolēšanas un vienpusējas preču izņemšanas no sortimenta tendences.
Piemēram, preču cenu pieaugumu bieži sedz mazie piegādātāji, kuriem nākas samazināt savu 
peļņas daļu. Iepirkuma cenas tiek koriģētas tikai daļēji un ar ilgu kavēšanos, un piegādātāji 
dažkārt tiek mainīti bez brīdinājuma.  

Tomēr ir vēlreiz jāatgādina, ka situācija ir sarežģīta un šīs prakses skar visu 
mazumtirdzniecības piegādes ķēdi. Piemēram, lielajiem zīmoliem ir priekšrocības sarunās 
„obligāto produktu” dēļ. No otras puses, mazumtirgotāji var izņemt no sortimenta mazāk 
zināmus produktus, kas pieder tam pašam zīmolam.

Spiediens samazināt izmaksas un iepirkuma cenas, kā arī lielā konkurence starp uzņēmumu 
tīkliem dažkārt bez attiecīga nodoma noved pie negodīgām praksēm sarunu laikā. Lielie 
mazumtirgotāji bieži vien uzskata, ka diskusijas par negodīgām praksēm izraisa nepareizi 
pieņēmumi un vēlme nomelnot, savukārt citiem šķiet, ka tās neatbilst realitātei un tajās tiek 
ieņemta aizstāvības pozīcija.

Galvenie jautājumi joprojām ir jāizvērtē, balstoties uz faktiskiem pierādījumiem. Vai lielāka 
mazumtirgotāju koncentrācija nodara kaitējumu brīvai konkurencei? Vai centralizēts 
iepirkums nodrošina MVU vienlīdzīgu piekļuvi tirgum? Vai piegādes ērtības dominē pār 
produktu kvalitāti un daudzveidību kā motivācija veikt pirkumu? Visbūtiskāk – vai patērētāji 
vēlas vienīgi zemākas cenas vai arī labāku cenas un kvalitātes attiecību? Vai patērētājiem ir 
visas iespējas īstenot uz informāciju balstītu izvēli?

Privātā marķējuma izplatības pieaugums arī rada atšķirīgus viedokļus un liek turpināt 
debates un īstenot informētības paaugstināšanas  kampaņas par priekšrocībām un trūkumiem. 
Komisija nesen veiktā pētījumā ir secinājusi, ka pašlaik privātais marķējums neeierobežo 
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izvēli un jauninājumus. Tomēr – vai zīmolu produktu aizstāšana ar privātu marķējumu 
patiešām ir patērētāju interesēs? Turklāt nelikumīga kopēšana rada ievērojamas bažas zīmolu 
ražotājiem un ir jānovērš.

Kopumā visbūtiskākā nozīme ir brīvībai slēgt līgumus un patērētāju ietekmes palielināšanai.
Ir jāpastāv pareizam līdzsvaram un jānotiek godīgākām sarunām, nenodarot kaitējumu tirgus 
dinamikai. Labi MVU radošas pieejas piemēri ir uzņēmumu sadarbības struktūru izveide 
sarunās ar lielākiem dalībniekiem.

Tomēr pastāv arī nevēlēšanās iesniegt prasību tiesā. Nereti, ziņojot par pārkāpumiem, nākas 
maksāt pārāk dārgi. Būtu jāvienkāršo piekļuve tiesu sistēmām un jāapsver iespēja ieviest 
alternatīvus strīdu risināšanas līdzekļus. Komisijai ir turpmāk jāanalizē spēkā esošo valsts 
noteikumu efektivitāte, piemērojot sodu par negodīgām praksēm, lai noteiktu, kādi risinājumi 
ir veiksmīgi un vai ir vajadzīgi papildu pasākumi.

Negodīgu prakšu novēršana

Pēdējo mēnešu laikā referente ir mudinājusi visas iesaistītās puses pārtraukt kritiku un 
noliegumu un uzsākt tiešu dialogu.

Ņemot vērā, ka ekspertu grupas darbība uzņēmumu līgumu slēgšanas prakses jautājumos 
joprojām ir sākumposmā un tā strādās vēl divus gadus, referente nevis iesaka noteiktu 
risinājumu, bet ierosina trīs iespējas:

– pastiprināt ekspertu grupā notiekošās diskusijas, lai novērtētu un novērstu negodīgas 
prakses. Kā soli faktu konstatēšanas virzienā referente atzinīgi vērtē Pārtikas un dzērienu 
ražošanas konfederācijas (CIAA) un Eiropas Zīmolu asociācijas (AIM ) veikto apsekojumu par 
negodīgām praksēm;
– izveidot jaunu forumu, paplašinot darbības jomu ārpus lauksaimniecības un pārtikas 
rūpniecības un īpaši pievēršot uzmanību mazumtirdzniecībai kopumā;

– ideālā gadījumā uzņēmējdarbības aprindu brīvprātīgu iniciatīvu uzsākšana. Ir gūti panākumi 
un pārādās zīmes, kas liecina par gatavību atzīt problēmas un iesaistīties konstruktīvā dialogā.
Referente ļoti cer, ka notiekošās intensīvās apspriedes ļaus izveidot pašregulējumu un pieņemt 
konkrētas saistības, piemēram, īstenot regulāru dialogu un pieņemt ētikas principus.

Nevienam no šiem pasākumiem nevajadzētu dublēties ar ekspertu grupas darbu, bet gan 
atbalstīt notiekošo procesu.

Referente ierosina ik gadu pulcēt ES iestādes un ieinteresētās puses mazumtirdzniecības 
tirgus apaļā galda sarunās, lai strādātu pie turpmākiem pasākumiem pēc dialogā gūtajiem 
panākumiem.

VI. Efektivitātes palielināšana un ilgtspējība – novatoriskas prakses
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Mazumtirdzniecībai ir būtiska nozīme ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā un tai būtu jāturpina 
veicināt ilgtspējīgu patēriņu, nodrošinot kvalitatīvu preču pieejamību. Labi brīvprātīgu 
saistību piemēri ir ERRT deklarācija par enerģiju, the WayAhead, Mazumtirdzniecības 
nozares forums par ilgtspējību, Pasaules forums par ilgtspējīgu patēriņu, Patēriņa preču 
forums un Efektīva patērētāju reaģēšana.

Referente mudina mazumtirdzniecības nozari turpmāk ieguldīt novatoriskos risinājumos 
apgādes, transporta, energoefektivitātes, kā arī iepakošanas un atkritumu apglabāšanas jomā.
Referente arī aicina rīktoties saskaņoti, lai apkarotu pārtikas atrkritumu rašanos.

Mazumtirdzniecība ir nozare, kurā, šķiet, ka sociālais dialogs darbojas labi. Referente atzinīgi 
vērtē EUROCOMMERCE un UNI-Europa kopīgo vienošanos un atzinīgi vērtē tās saturu.

VII. Turpmākā rīcība

Ir pienācis laiks atzīt mazumtirdzniecības nozares sasniegumus, īpašās problēmas un 
uzdevumus. Referente prasa, lai tiktu izstrādāts integrēts Eiropas rīcības plāns 
mazumtirdzniecības jomā nolūkā izveidot politikas sistēmu ar konkrētiem priekšlikumiem, 
lai strādātu ar neatrisinātiem jautājumiem saskaņā ar pragmatisku pieeju.

Visbeidzot, kārtis šobrīd ir mazumtirdzniecības nozares aprindu rokās. ES iestādēm vajadzētu 
cieši uzraudzīt un novērtēt brīvprātīgas iniciatīvas. Nevienu iespēju nevajadzētu iepriekš 
izslēgt. Turpmākā rīcība būs atkarīga no pašregulējuma efektivitātes.


