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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wydajniejszego i bardziej sprawiedliwego rynku detalicznego
(2010/2109 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. zatytułowane „Nadzór nad 
rynkiem handlu i dystrybucji. W kierunku bardziej wydajnego i sprawiedliwego 
wewnętrznego rynku handlu i dystrybucji w perspektywie roku 2020” (KOM(2010)355), 
oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji w sprawie wewnętrznego rynku 
handlu i dystrybucji (SEC(2010)0807),

– uwzględniając odpowiedzi na konsultacje publiczne Komisji dotyczące sprawozdania 
w sprawie nadzoru nad rynkiem handlu i dystrybucji (przeprowadzone w dniach 5 lipca-
10 września 2010 r.),

– uwzględniając obrady okrągłego stołu w sprawie wydajniejszego i bardziej 
sprawiedliwego rynku detalicznego dla przedsiębiorstw i konsumentów, 
zorganizowanego przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w dniu 
25 stycznia 2011 r.,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
20 stycznia 2011 r. na temat sprawozdania pt. „Nadzór nad rynkiem handlu i dystrybucji. 
W kierunku bardziej wydajnego i sprawiedliwego wewnętrznego rynku handlu 
i dystrybucji w perspektywie roku 2020”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany 
„W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, 
przedsiębiorczości i wymiany” (KOM(2010) 608),

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa 
strategia dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 października 2010 r. pt. „Inteligentne 
regulacje w Unii Europejskiej” (KOM(2010) 543),

– uwzględniając czwarte wydanie „Tablicy wyników dla rynków konsumenckich –
wykorzystanie rynków na rzecz konsumentów” (wydanie jesienne – październik 2010 r.) 
oraz piąte wydanie „Tablicy wyników dla warunków konsumenckich – konsumenci 
czujący się pewnie na jednolitym rynku” (wydanie wiosenne – marzec 2011 r.),

– uwzględniając 21. wydanie tabeli wyników rynku wewnętrznego, opublikowane w dniu 
23 września 2010 r.,
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (KOM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany „»Najpierw 
myśl na małą skalę«. Program »Small Business Act« dla Europy” (KOM(2008) 394),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2011/7 z dnia 
16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r., ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych 
przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym 
państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r., ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 339/933,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 768/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, 
uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG4,

– uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie usług na rynku wewnętrznym5,

– uwzględniając sprawozdanie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów (A7-0038/2011),

– uwzględniając projekt sprawozdania z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzania 
i partnerstwa na jednolitym rynku (2010/2289(INI)),

– uwzględniając projekt sprawozdania z dnia 13 stycznia 2011 r. na temat jednolitego rynku 
sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277(INI)),

– uwzględniając projekt sprawozdania z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie jednolitego 
rynku dla Europejczyków (2010/2278(INI)),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyszłości 
europejskiej normalizacji6,

                                               
1 Dz U. L 48 z 23.2.2011, s. 1
2 Dz U. L 218 z 13.8.2008, s. 21
3 Dz U. L 218 z 13.8.2008, s. 30
4 Dz U. L 218 z 13.8.2008, s. 82
5 Dz U. L 376 z 27.12. 2006, s. 36
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0384
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ostatecznego 
utworzenia wewnętrznego rynku handlu elektronicznego1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumentów3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie SOLVIT5,

– uwzględniając swoje oświadczenie z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zbadania 
przypadków nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność 
w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania im6,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że powiew protekcjonizmu w Europie jest niepokojący,

B. mając na uwadze, że realnej gospodarce należy przywrócić centralne miejsce w agendzie 
politycznej, aby uwolnić pełny potencjał jednolitego rynku,

C. mając na uwadze, że rynek detaliczny jest istotnym elementem naszego zaangażowania 
w ponowne uruchomienie jednolitego rynku,

Wizja większej konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

1. podkreśla, że sektor detaliczny jest motorem wzrostu gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia w Europie i odgrywa kluczową rolę w realizacji celów strategii UE 2020; 

2. podkreśla, że detaliści oferują różnorodne nowoczesne sposoby sprzedaży towarów 
i usług oraz przyczyniają się do zwiększenia wyboru dla konsumentów i do elastycznych 
możliwości zatrudnienia, w szczególności dla młodzieży; 

3. wzywa instytucje UE do nadania najwyższej rangi politycznej sektorowi handlu 
detalicznego jako jednemu z filarów Aktu o jednolitym rynku; 

4. wzywa Komisję, aby wzmocniła koordynację strategii politycznych i przyjęła całościowe, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0051
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0047
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0054 



PE458.748v01-00 6/16 PR\857332PL.doc

PL

długoterminowe podejście do sektora handlu detalicznego; 

5. wyraża ubolewanie, że poważne przeszkody w dalszym ciągu utrudniają handlowi 
detalicznemu osiągnięcie pełni możliwości; podkreśla konieczność niezwłocznego zajęcia 
się tymi przeszkodami; 

6. podkreśla, że detaliści i dostawcy wspólnie ponoszą odpowiedzialność za utworzenie 
skuteczniejszego i bardziej sprawiedliwego rynku detalicznego; 

7. uważa, że zamiast przyjmowania podejścia regulacyjnego przede wszystkim należy się 
skupić na skutecznym egzekwowaniu zasad wynikających z Traktatu, obowiązujących 
przepisów i instrumentów dotyczących rynku wewnętrznego, a także samoregulacji;

Usuwanie przeszkód w swobodnym przepływie towarów i usług

8. wyraża zaniepokojenie, że restrykcyjne przepisy krajowe, rozbieżne wykładnie 
i niedostateczne egzekwowanie utrudniają swobodny przepływ towarów i usług w UE; 
podkreśla, że wymogi dotyczące dodatkowych badań i rejestracji, nieuznawanie 
świadectw i norm, terytorialne ograniczenia dostaw i tym podobne środki są źródłem 
dodatkowych kosztów dla konsumentów i detalistów, w szczególności dla MŚP;

9. uznaje konieczność dalszego przeprowadzania analizy różnic cenowych w UE w celu 
zapewnienia konsumentom przejrzystości cen bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
podatkowych oraz przepisów dotyczących rynku pracy; 

10. wzywa państwa członkowskie do pełnego i prawidłowego wdrażania zasad rynku 
wewnętrznego – w szczególności pakietu towarowego, dyrektywy usługowej, dyrektywy 
w sprawie opóźnień w płatnościach, dyrektywy o handlu elektronicznym oraz programu 
„Small Business Act” – jak również do likwidacji nakładania się zakresów oraz do 
zmniejszania obciążeń administracyjnych; 

11. występuje do Komisji o ściślejsze monitorowanie państw członkowskich w celu 
zmniejszenia deficytu transpozycji oraz zapewnienia skutecznego wzajemnego uznawania 
towarów i usług; zwraca się do Komisji, aby zapewniła także uproszczenie 
obowiązujących przepisów;

12. zachęca federacje przedsiębiorstw aby – przy wsparciu ze strony Komisji – zapewniały 
zainteresowanym stronom więcej informacji, szkoleń i porad prawnych w zakresie 
przysługujących tym stronom praw i dostępnych im instrumentów, takich jak SOLVIT;

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do usprawnienia systemu SEPA – tak aby rozbudować 
podstawową usługę płatniczą dostępną w przypadku wszystkich kart, co zwiększy 
przejrzystość kosztów transakcyjnych i obniży opłaty za wymianę – a także do 
zapewnienia szybszych przelewów bankowych wewnątrz UE;

Otwarcie dostępu do rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów

14. odnotowuje obawy wyrażane przez część społeczeństwa obywatelskiego i niektóre MŚP 
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co do wzrostu liczby centrów handlowych i spadku liczby lokalnych sklepów i rynków na 
obszarach oddalonych i w centrach miast; podkreśla, że planowanie sprzedaży detalicznej 
nie powinno się odbywać kosztem swobody wyboru dla konsumentów;

15. uważa, że problem dostępności należy rozwiązać przy pełnym poszanowaniu zasady 
pomocniczości; podkreśla jednak, że lokalne planowanie nie może stanowić obejścia 
dyrektywy usługowej, ani tworzyć ukrytych barier dla przedsiębiorczości detalistów;

16. podkreśla, że handel elektroniczny jest ważnym uzupełnieniem handlu pozainternetowego 
i że należy podjąć odpowiednie działania, aby w pełni rozwinąć jego potencjał; wzywa 
Komisję, aby do nadchodzącego komunikatu w sprawie handlu elektronicznego włączyła 
środki na rzecz zwiększenia zaufania, w szczególności poprzez uproszczenie rejestracji 
domen za granicą, poprawę bezpieczeństwa płatności online i ułatwienia 
w transgranicznym odzyskiwaniu długów;

17. wyraża ubolewanie z powodu znacznej liczby przeszkód w swobodzie detalistów 
dotyczącej przedsiębiorczości na terenie UE; w szczególności wyraża zaniepokojenie 
niektórymi przepisami krajowymi dotyczącymi handlu i podatków, które de facto skutkują 
dyskryminacją zagranicznych detalistów; 

18. wzywa Komisję do podejmowania bardziej zdecydowanych działań w odniesieniu do 
wszystkich państw członkowskich naruszających zasady rynku wewnętrznego, do 
przyspieszenia postępowania w sprawie naruszenia przez przyjęcie „przyspieszonego 
podejścia” i do zdawania Parlamentowi Europejskiemu co pół roku sprawozdań 
z rozwiązanych spraw w dziedzinie handlu detalicznego;

Kwestia praktyk umownych i handlowych stosowanych w relacjach między 
przedsiębiorstwami

19. potwierdza, że kluczem do dobrego funkcjonowania rynku detalicznego jest wolna 
konkurencja i swoboda zawierania umów;

20. uznaje, że spółki różnią się siłą rynkową, że muszą one działać w sposób ekonomiczny 
i że UE potrzebuje gospodarczych mistrzów, aby móc konkurować w skali globalnej; 

21. odnotowuje jednak powszechne zaniepokojenie z powodu dominacji rynkowej większych 
podmiotów, które – jak się uważa – nakładają nieuczciwe warunki na drobnych 
dostawców i podmioty handlowe na przykład poprzez mechanizmy dystrybucji 
selektywnej, praktyki ograniczające konkurencję, kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie konkurencji; podkreśla, że takie praktyki wywierają 
wpływ na wszystkie ogniwa łańcucha dostaw handlu detalicznego;

22. podkreśla, że rozwój marek własnych nie powinien wpływać na wybór dla konsumenta 
ani na możliwości rozszerzania działalności przez MŚP;

23. uważa, że „pasożytnicze kopiowanie”, które może być wynikiem podwójnej roli detalisty 
jako klienta i jako konkurenta wytwórcy produktów markowych, jest niedopuszczalną 
praktyką wymagającą niezwłocznych działań;
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24. uznaje potrzebę bardziej zrównoważonych stosunków i przejrzystości w łańcuchu dostaw 
handlu detalicznego; podkreśla konieczność przejścia od konfrontacji do dialogu opartego 
na faktach, w celu przywrócenia zaufania i umożliwienia sprawiedliwszych negocjacji 
i jednakowych warunków dla wszystkich;

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego i spójnego egzekwowania prawa 
konkurencji, a w stosownych przypadkach na szczeblu krajowym – przepisów 
dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz przepisów antymonopolowych;

26. wspiera doskonałe prace prowadzone przez platformę ekspertów – dotyczące praktyk 
w zakresie umów zawieranych między przedsiębiorstwami (B2B) – na Forum Wysokiego 
Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, w szczególności 
obejmujące określenie, sporządzenie wykazu i ocenę tego, co stanowi wyraźnie 
nieuczciwą praktykę handlową, na podstawie danych i konkretnych przykładów;

27. uznaje wyrażoną przez niektóre zainteresowane strony konieczność przyjęcia szerzej 
zakrojonego, horyzontalnego podejścia wykraczającego poza przemysł rolno-spożywczy; 
zwraca się do Komisji i federacji przedsiębiorców, aby – w oparciu o trwające prace 
platformy ekspertów – zbadały możliwości stworzenia nowego, otwartego forum 
poświęconego ogółowi zagadnień handlu detalicznego;

28. jednocześnie zdecydowanie popiera trwające intensywne prace federacji detalistów 
i dostawców, zmierzające do nawiązania nieformalnego dialogu i wprowadzenia 
regularnych mechanizmów konsultacji w zakresie prawa konkurencji; z zadowoleniem 
przyjmuje ich dobrowolną inicjatywę co do porozumienia dotyczącego deklaracji 
w sprawie wspólnych zasad dobrych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw 
handlu detalicznego; 

29. zauważa z niepokojem, że istniejące instrumenty prawne nie są w pełni wykorzystywane, 
zwłaszcza przez MŚP, do domagania się przysługujących praw, ze względu na zależność 
ekonomiczną i obawę o spadek obrotów; zwraca się do Komisji, państw członkowskich 
i federacji przedsiębiorców o określenie sposobów przywrócenia zaufania i ułatwienia 
dostępu do systemów sądowniczych, w tym możliwości składania anonimowych skarg;

30. zwraca się do Komisji o opublikowanie do końca 2011 r. komunikatu prezentującego 
obowiązujące krajowe przepisy i narzędzia dotyczące praktyk handlowych oraz 
stosunków umownych oraz o przeprowadzenie dokładnej oceny, czy przepisy te są 
prawidłowo egzekwowane i czy potrzebne są dalsze działania;

31. uważa, że zamiast przedstawiania projektów aktów prawnych należy zbadać alternatywne 
i nieformalne mechanizmy rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń oraz ocenić ich 
skuteczność;

32. zwraca się do Komisji i operatorów w łańcuchu dostaw handlu detalicznego, aby 
corocznie informowali Parlament o postępach czynionych w istniejących platformach 
i mechanizmach nieformalnego dialogu; sugeruje, aby wyniki były przedmiotem obrad 
dorocznego Okrągłego Stołu Rynku Detalicznego, organizowanego przez Komisję 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów;
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Zwiększenie wydajności a zrównoważona konsumpcja – innowacyjne praktyki

33. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że detaliści oraz dostawcy przodują w zakresie 
odpowiedzialności ekologicznej, i wspiera podjęte przez nich zobowiązania na rzecz 
zrównoważonej konsumpcji;

34. podkreśla, że detaliści i dostawcy są siłą napędową badań i rozwoju; zachęca ich do 
inwestowania w nowe technologie w celu dalszej poprawy logistyki i transportu, 
efektywności energetycznej, usuwania odpadów i opakowań, a także do wymiany 
najlepszych praktyk; 

35. wzywa zainteresowane strony do podejmowania dalszych inicjatyw na rzecz rozwiązania 
problemu odpadów spożywczych;

36. z zadowoleniem przyjmuje wspólne porozumienie organizacji EuroCommerce i UNI-
Europa, które pokazuje, że dialog społeczny dobrze sprawdza się w handlu; uznaje, że 
potrzebne są dalsze działania na rzecz lepszego informowania konsumentów na temat 
społecznej odpowiedzialności detalistów, uzupełniania inwestycji w nowe technologie 
inwestycjami w kapitał ludzki oraz zwalczania szarej strefy w gospodarce;

Przyszłe działania

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie kompleksowego europejskiego planu działania 
w zakresie handlu detalicznego w celu nakreślenia strategii – w oparciu 
o dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii – wraz 
z zaleceniami dla poszczególnych sektorów;

38. zachęca detalistów i dostawców do aktywnego udziału w otwartym, konstruktywnym 
i ciągłym dialogu, aby znaleźć pragmatyczne rozwiązania; zwraca się do instytucji UE 
o aktywne wspieranie tego procesu;

39. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

I. Wizja konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Niniejsze sprawozdanie dotyczy tworzenia miejsc pracy poprzez usuwanie granic, barier 
i obciążeń dla handlu w Europie. 

Sektor detaliczny jest filarem gospodarki europejskiej – to dynamiczny rynek, który 
zatrudnia prawie 20 milionów ludzi, wytwarza 4,2% PKB UE i reprezentuje 20% małych 
i średnich przedsiębiorstw w Europie. Detaliści to także dostawcy usług, będący liderami 
w zakresie nowych, różnorodnych możliwości handlowych, takich jak sprzedaż bezpośrednia, 
i oferujący łatwy dostęp do rynków pracy.

Chociaż handel detaliczny radził sobie stosunkowo dobrze w czasie kryzysu, wzrost 
nacjonalizmu gospodarczego komplikuje wymianę handlową w całej UE. Stare przeszkody 
pozostają i tworzone są nowe, co wpływa na klimat inwestycyjny oraz na inwestycje 
i tworzenie miejsc pracy przez zagranicznych detalistów. 

Sprawozdawczyni bije na alarm w kwestii protekcjonizmu i wzywa do tego, aby 
przywódcy polityczni przywrócili realnej gospodarce centralne miejsce w agendzie 
politycznej. Sprawozdanie jest wezwaniem do działania na rzecz otwarcia się na swobodny 
przepływ i swobodne prowadzenie działalności gospodarczej w całej Europie w oparciu 
o sprawiedliwe, trwałe i przejrzyste stosunki handlowe i o zrównoważoną konsumpcję. 

Nazbyt często wznoszone są nowe bariery krajowe, mające chronić miejsca pracy i MŚP; 
tymczasem bariery handlowe w Europie należy usunąć, aby wspierać nowe miejsca pracy 
i MŚP. Niemniej jednak obecnie w dobie kryzysu długu publicznego należy traktować 
poważnie uzasadnione obawy ludzi o utratę pracy oraz MŚP o spadek obrotów. Należy 
zintensyfikować dialog na wszystkich szczeblach w celu poprawy zrozumienia, przywrócenia 
zaufania i rozwiązania problemów.

Sprawozdawczyni zajmuje wyraźne pozaregulacyjne stanowisko i udziela szczegółowych 
informacji na temat innych środków, które należy zbadać przed uciekaniem się do nowych 
regulacji. W wielu przypadkach odpowiednie przepisy istnieją, ale niewystarczające 
egzekwowanie utrudnia swobodne przemieszczanie się. Należy skupić się na egzekwowaniu 
i ujednoliceniu obowiązujących przepisów. Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań 
przeciwko krajowym ograniczeniom i wszelkim naruszeniom przepisów rynku 
wewnętrznego, przy użyciu wszystkich dostępnych instrumentów, w szczególności prawa 
konkurencji i postępowania w przypadku naruszenia przepisów. 

W rzeczywistości prawo konkurencji, w szczególności w odniesieniu do nadużywania pozycji 
dominującej i nielojalnych praktyk, jest stosowane głównie wobec producentów, 
a w mniejszym stopniu wobec detalistów. Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów 
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jest obecnie długie i niejasne. Komisja jest zatem proszona o uproszczenie procedur 
i wprowadzenie kryteriów bez przesądzania o rygoryźmie.

II. Proces przygotowawczy: zaangażowanie środowiska biznesowego

Niniejsze sprawozdanie jest zorientowane na działanie. Celem jest udzielenie konkretnych 
odpowiedzi na konkretne problemy dotyczące operatorów detalicznych. Sprawozdawczyni 
skupia się na tym, co można uczynić na szczeblu europejskim, aby zwiększyć skuteczność 
i uczciwość w łańcuchu dostaw handlu detalicznego, dzięki czemu konsumenci skorzystają 
z bardziej zintegrowanego rynku detalicznego.
Sprawozdawczyni współpracowała z kontrsprawozdawcami oraz Komisją w następujących 
dziedzinach: 

– wyznaczenie priorytetów na podstawie sprawozdania Komisji w sprawie monitorowania 
rynku detalicznego, poprzez skoncentrowanie się na najbardziej problematycznych i pilnych 
kwestiach istotnych dla ożywienia koniunktury w Europie;

– zaangażowanie się w szeroko zakrojone i szczegółowe pięciomiesięczne konsultacje 
międzysektorowe i międzypaństwowe z udziałem dużych i małych dostawców i detalistów, 
detalistów niezależnych, stowarzyszeń konsumentów, europejskich federacji marek i 
przedsiębiorców, aby określić ich codzienne problemy1; 

– dokonanie oceny trwających prac w celu uniknięcia nakładania się działań i wsparcia 
najbardziej istotnych inicjatyw bieżących.

Konsultacje i debaty publiczne stały się sposobem na rozwiązanie niektórych problemów 
wynikających z pojawiających się napięć i braku zaufania. W tym zakresie sprawozdanie ma 
być żywym dokumentem i punktem wyjścia do bardziej intensywnego dialogu między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Prace przygotowawcze – prowadzone równolegle z konsultacjami publicznymi w sprawie 
Aktu o jednolitym rynku – pokazały, jak istotna dla ukończenia tworzenia jednolitego rynku 
jest realizacja pełnego potencjału handlu detalicznego. 

Niniejsze sprawozdanie jest wyjątkowe, ponieważ w ostatnich latach Komisja nie 
przeprowadziła dogłębnej analizy sektora detalicznego. 

III. Usuwanie przeszkód w swobodnym przepływie towarów i usług 

Na podstawie dowodów otrzymanych od zainteresowanych stron sprawozdawczyni wskazała 

                                               
1 Lista konsultantów dostępna na życzenie
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przypadki występowania przeszkód w swobodnym przepływie towarów i usług. Na przykład 
ze względu na różnice w przepisach dotyczące wagi i rozmiaru holenderski ser wymaga 
przepakowania, zanim można go wprowadzić na rynek francuski; zabawki uważane za 
bezpieczne w Wielkiej Brytanii wymagają dodatkowych testów przed sprzedażą 
w Niemczech; krzesła sprzedawane we Włoszech wymagają certyfikatu, że nie są 
przeznaczone do zadawania tortur; przepisy przeciwpożarowe na Węgrzech uniemożliwiają 
przywóz dywanów dla hoteli; przepisy dotyczące czekolady są inne w Hiszpanii. 

Rozdrobnienie i krajowe środki ograniczające pociągają za sobą niepotrzebną biurokrację 
i koszty, zwłaszcza dla MŚP. Do usuwania pojawiających się w praktyce przeszkód należy 
lepiej wykorzystywać istniejące narzędzia, takie jak SOLVIT oraz system wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI). 

Rozdrobniony system płatności utrudnia wolny handel w UE i codziennie traci się duże sumy 
z powodu opłat za transakcje. Priorytetem powinno być ujednolicenie płatności wewnątrz UE. 
Przy dokonywaniu przeglądu jednolitego europejskiego obszaru płatniczego (SEPA) musi być 
również uwzględniony innowacyjny potencjał internetu oraz płatności za pośrednictwem 
telefonii komórkowej.

IV. Otwarcie dostępu do rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów

Planowanie urbanistyczne wchodzi w zakres kompetencji krajowych, więc musi 
przeważać zasada pomocniczości. Niemniej jednak zasady planowania nie powinny –
bezpośrednio ani pośrednio – szkodzić swobodzie przedsiębiorczości. 

Dostępność dla konsumentów

Debata tocząca się między centrami handlowymi i sklepami jest spolaryzowana. Wiele osób 
jest zaniepokojonych tym, że liczba lokalnych sklepów oferujących produkty tradycyjne 
w całej Europie systematycznie spada. Nieposiadanie samochodu czy niechęć do korzystania 
zeń z powodów ekologicznych, podeszły wiek, mieszkanie w centrum miasta lub na terenie 
odosobnionym nie powinny mieć wpływu na wolność wyboru obywateli. 

Budowanie zaufania do handlu online może pomóc w przybliżaniu produktów do klientów. 
Sprawozdawczyni wzywa zatem do podjęcia działań, by w pełni wykorzystać potencjał 
handlu elektronicznego.

Jako winnych upadku małych sklepów często wskazuje się na duże sieci i centra handlowe. 
Sytuacja jest jednak bardziej złożona. Centra i placówki handlowe oferują również korzyści 
związane z punktem kompleksowej obsługi, zakupami dla przyjemności i atrakcyjnymi 
cenami. Problem pojawia się nie tylko między małymi i dużymi, ale dokładniej w całym 
łańcuchu: dostawców, detalistów, właścicieli nieruchomości.
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Dalszej analizie należy poddać kwestie tego, jak najlepiej oferować konsumentom wolny 
wybór, zrównoważoną reprezentację małych i dużych sklepów oraz uczciwe stosunki przy 
równoczesnym zapewnieniu wolnej konkurencji. Potrzebny jest bardziej konstruktywny 
dialog wszystkich zainteresowanych stron. 

Dostępność dla przedsiębiorstw

Istnieją dowody na to, że wzrosła liczba ukrytych i zgubnych przeszkód. Na przykład 
niektóre władze lokalne wprowadziły nowe licencje obowiązujące detalistów, co de facto 
eliminuje szereg usługodawców na danym obszarze. W innych regionach wprowadzono 
kwoty w celu określenia poziomu konkurencji dozwolonej na danej powierzchni. W związku 
z tym więksi detaliści byli w stanie otworzyć jedynie ograniczoną liczbę sklepów.

Bardziej oczywiste są ograniczające przepisy dotyczące handlu i podatków, przyjęte ostatnio 
w kilku krajach, w tym prawo podatkowe na Węgrzech. Chociaż polityka fiskalna leży 
w gestii władz krajowych, podatek ten dotyka w istocie głównie firm zagranicznych. Podczas 
wizyty delegacji IMCO w Budapeszcie (w dniach 22-24 lutego br.) sprawozdawczyni 
poruszyła tę kwestię w rozmowie z władzami węgierskimi. Komisja sprawdza właśnie 
zgodność tej ustawy z Traktatami.

V. Kwestia praktyk umownych i handlowych stosowanych w relacjach między 
przedsiębiorstwami 

Umowne i handlowe relacje między przedsiębiorstwami (B2B) są od dłuższego czasu 
kontrowersyjne, a napięcia pojawiające się w całym łańcuchu dostaw handlu 
detalicznego nikomu nie służą. 

Panuje ogromne zaniepokojenie dominacją rynkową raptem kilku podmiotów w sytuacji 
występowania na rynku wielu różnych dostawców i podmiotów handlowych. Studia 
przypadków dowodzą tendencji do dystrybucji selektywnej, praktyk ograniczających 
konkurencję, kontroli cen i jednostronnego skreślania z listy. Na przykład koszty wzrostu cen 
towarów często ponoszą drobni dostawcy zmuszeni do obniżenia marży. Ceny zakupu są 
dostosowywane tylko częściowo i ze sporym opóźnieniem; ewentualnie dostawcy są 
zastępowani innymi bez powiadomienia.  

Jednak tu znowu sytuacja jest złożona i praktyki te mają wpływ na cały łańcuch dostaw 
handlu detalicznego. Na przykład wielkie marki mają przewagę w negocjacjach ze względu 
na oferowane „niezbędne” produkty. Z drugiej strony detaliści mogą skreślać z listy mniej 
znane produkty należące do tej samej marki. 

Presja na obniżenie kosztów i ceny zakupu, a także silna konkurencja pomiędzy sieciami 
prowadzi czasami bezwiednie do nieuczciwych praktyk w trakcie negocjacji. Wielcy detaliści 
często uważają, że dyskusje w sprawie nieuczciwych praktyk powodowane są fałszywymi 
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wyobrażeniami i złą opinią, gdy tymczasem zdaniem innych nie przyjmują oni faktów do 
wiadomości i zachowują się defensywnie. 

Kluczowe kwestie, jakie pozostały jeszcze do zbadania na podstawie materiału dowodowego, 
są następujące: Czy większa koncentracja detalistów zakłóca wolną konkurencję? Czy 
scentralizowanie zakupów umożliwia równy dostęp do rynku dla MŚP? Czy logistyczna 
wygoda bierze górę nad jakością i różnorodnością produktów jako kryteriami dokonywania 
zakupów? A co najważniejsze, czy konsumenci chcą tylko niższych cen, czy też lepszego 
stosunku jakości do ceny? Czy konsumenci otrzymują pełny obraz sprzyjający podejmowaniu 
świadomych decyzji? 

Zwiększenie liczby marek własnych ma również efekt polaryzujący i wymaga dalszej 
dyskusji oraz podnoszenia świadomości na temat zalet i wad. Komisja stwierdziła 
w niedawnym badaniu, że jak dotąd marki własne nie skutkują mniejszym wyborem ani 
mniejszą innowacyjnością. Jednak czy zastąpienie produktów markowych markami własnymi 
jest naprawdę efektem popytu konsumenckiego? Ponadto imitowanie wywołuje poważne 
obawy wytwórców produktów markowych i należy się nim zająć. 

Ogólnie rzecz biorąc, kluczowe są swoboda zawierania umów i poprawa pozycji konsumenta.
Muszą istnieć właściwa równowaga i bardziej sprawiedliwe negocjacje bez zakłócania 
dynamiki rynku. Dobrym przykładem twórczego działania małych i średnich przedsiębiorstw 
jest tworzenie struktur korporacyjnych w negocjacjach z większymi podmiotami.

Istnieje jednak niechęć do uciekania się do działań prawnych. Koszty ujawnienia informacji 
są często zbyt wysokie. Dostęp do systemów wymiaru sprawiedliwości powinien być 
łatwiejszy i należy realizować alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Komisja musi 
dokładniej zbadać skuteczność przepisów krajowych wprowadzonych w celu karania 
nieuczciwych praktyk, aby ustalić, które rozwiązania są skuteczne i czy konieczne są dalsze 
działania. 

Postępowanie z nieuczciwymi praktykami

W ciągu ostatnich miesięcy sprawozdawczyni zachęcała wszystkie zainteresowane strony 
do zaniechania wskazywania palcem winnych i nieprzyznawania się do winy, 
a w zamian do nawiązania bezpośredniego dialogu. 

Zamiast zalecania zdecydowanego rozwiązania sprawozdawczyni proponuje trzy opcje, 
biorąc pod uwagę, że prace platformy ekspertów zajmującej się praktykami w zakresie umów 
B2B znajdują się jeszcze w fazie wstępnej i potrwają kolejne dwa lata. 

– Intensyfikacja toczących się w ramach platformy ekspertów dyskusji z myślą o ocenie 
nieuczciwych praktyk i walce z nimi. Jako krok w kierunku ustalenia faktów 
sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje badanie w sprawie nieuczciwych praktyk, 
przeprowadzone niedawno przez Konfederację Przemysłu Spożywczego UE oraz Europejskie 
Stowarzyszenie Marek (AIM).
– Stworzenie nowego forum przy rozszerzeniu zakresu poza politykę dotyczącą przemysłu 
rolno-spożywczego i skupieniu się głównie na całości zagadnień dotyczących handlu 
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detalicznego. 

– Według najlepszego scenariusza, zapoczątkowanie dobrowolnych inicjatyw środowiska 
biznesowego. Poczyniono postępy i pojawiają się już oznaki gotowości do rozpoznawania 
problemów i do zaangażowania się w konstruktywny dialog. Sprawozdawczyni ma ogromną 
nadzieję, że trwające obecnie intensywne konsultacje doprowadzą do samoregulacji 
i konkretnych zobowiązań, takich jak regularny dialog oraz przestrzeganie zasad etycznych. 

Jakiekolwiek rozwiązania nie powinny powielać prac platformy ekspertów, lecz wspierać 
toczący się proces.

Sprawozdawczyni zaleca gromadzenie instytucji UE i zainteresowanych podmiotów na 
obradach dorocznego Okrągłego Stołu Rynku Detalicznego jako kontynuację postępów 
dokonanych w ramach dialogu.

VI. Zwiększenie skuteczności i zrównoważonego rozwoju – innowacyjne praktyki

Handel detaliczny odgrywa istotną rolę w rozwoju zrównoważonej gospodarki i powinien 
nadal promować zrównoważoną konsumpcję, oferując łatwy dostęp do towarów wysokiej 
jakości. Do dobrych przykładów dobrowolnych zobowiązań należy deklaracja w sprawie 
energii Europejskiego Okrągłego Stołu Sprzedawców Detalicznych (ERRT), program 
WayAhead, Retail Forum on Sustainability (Forum Detalistów na rzecz Trwałości), Global 
Forum on Sustainable Consumption (Światowe Forum na rzecz Zrównoważonej 
Konsumpcji), Consumer Goods Forum (Forum Towarów Konsumenckich) oraz strategia 
Efficient Consumer Response. 

Sprawozdawczyni zachęca sektor detaliczny do dalszego inwestowania w innowacyjne 
rozwiązania w zakresie logistyki i transportu, efektywności energetycznej, a także opakowań 
i unieszkodliwiania odpadów. Sprawozdawczyni nawołuje również do podjęcia wspólnych 
działań na rzecz rozwiązania problemu odpadów spożywczych.

Handel detaliczny to sektor, w którym dialog społeczny najwidoczniej dobrze się sprawdza. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że organizacje EuroCommerce i UNI-
Europa zawarły wspólne porozumienie, i popiera jego treść.

VII. Przyszłe działania

Nadszedł czas na uznanie osiągnięć, specyficznych problemów i wyzwań w sektorze 
detalicznym. Sprawozdawczyni wzywa do przygotowania zintegrowanego europejskiego 
planu działania na rzecz handlu detalicznego, aby opracować ramy polityki, zawierające 
konkretne propozycje dotyczące pragmatycznego podejścia do nieuregulowanych kwestii.

Nareszcie ruch należy się teraz do społeczności detalistów. Dobrowolne inicjatywy powinny 
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być ściśle monitorowane i oceniane przez instytucje UE. Żadnej innej opcji nie można 
wykluczać a priori. Przyszłość zależeć będzie od skuteczności samoregulacji. 


