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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o efektívnejšom a spravodlivejšom obchodno-distribučnom trhu
(2010/2109(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie z 5. júla 2010 s názvom Správa o dohľade nad obchodno-
distribučným trhom „Na ceste smerom k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu 
vnútornému obchodno-distribučnému trhu do roku 2020“ (KOM(2010)0355) a 
sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie o obchodno-distribučných službách na 
vnútornom trhu (SEK(2010)0807),

– so zreteľom na reakcie na verejnú konzultáciu Komisie o Správe o dohľade nad 
obchodno-distribučným trhom, ktorá sa uskutočnila od 5. júla do 10. septembra 2010,

– so zreteľom na okrúhly stôl o účinnejšom a spravodlivejšom obchodno-distribučnom trhu 
pre podniky a spotrebiteľov, ktorý zorganizoval Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa 25. januára 2011,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 
2011 k Správe o dohľade nad obchodno-distribučným trhom – Na ceste smerom k 
efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu vnútornému obchodno-distribučnému trhu do roku 
2020, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o 
jednotnom trhu – pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo: 50 
návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (KOM(2010)0608),

– so zreteľom na správu profesora Maria Montiho z 9. mája 2010 s názvom Nová stratégia 
pre jednotný trh,

– so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2010 o Akte o jednotnom trhu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. októbra 2010 s názvom Inteligentná regulácia 
v Európskej únii (KOM(2010)0543),

– so zreteľom na štvrté vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov – Aby trhy 
fungovali pre spotrebiteľov (jesenné vydanie z októbra 2010) a na piate vydanie 
hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok – Spotrebitelia doma v jednotnom trhu 
(jarné vydanie z marca 2011),

– so zreteľom na 21. vydanie hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu uverejnené 23. 
septembra 2010,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 s názvom „Najskôr myslieť 
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v malom“ Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 
o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych 
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh 
v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/933,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 
o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu5,

– so zreteľom na správu z 22. februára 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o právach spotrebiteľa (A7-0038/2011),

– so zreteľom na návrh správy z 26. januára 2011 o správe vecí verejných a partnerstve na 
jednotnom trhu (2010/2289(INI)), 

– so zreteľom na návrh správy z 13. januára 2011 o jednotnom trhu pre podniky a rast 
(2010/2277(INI)),

– so zreteľom na návrh správy z 12. januára 2011 o jednotnom trhu pre Európanov 
(2010/2278(INI)),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. októbra 2010 o budúcnosti európskej normalizácie6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v 
oblasti elektronického obchodu7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre 
spotrebiteľov a občanov8,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21.
3 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.
4 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.
5 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0384.
7 Prijaté texty, P7_TA(2010)0320.
8 Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 9. marca 2010 o systéme SOLVIT3,

– so zreteľom na svoje vyhlásenie z 19. februára 2008 o vyšetrovaní a náprave zneužitia 
postavenia veľkých supermarketov, ktoré pôsobia v Európskej únii4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

A. keďže vietor protekcionárstva, ktorý veje po celej Európe, je alarmujúci,

B. keďže v záujme odkrytia plného potenciálu jednotného trhu sa do centra politických 
programov musí znova dostať reálna ekonomika,

C. keďže obchodno-distribučný trh je dôležitou súčasťou nášho odhodlania obnoviť jednotný 
trh,

Vízia pre vyššiu konkurencieschopnosť, silnejší rast a viac pracovných príležitostí

1. zdôrazňuje, že obchodno-distribučný sektor je motorom rastu, konkurencieschopnosti a 
pracovných miest v Európe a zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ 
2020; 

2. zdôrazňuje, že maloobchodníci poskytujú rôznorodé a moderné spôsoby predaja tovaru a 
služieb a že prispievajú k výberu, ktorí uskutočňujú spotrebitelia, ako aj k pružným 
pracovným príležitostiam, najmä pre mladých ľudí; 

3. vyzýva inštitúcie EÚ, aby obchodno-distribučnému odvetviu prisúdili ako opore Aktu o 
jednotnom trhu čo najvyšší politický význam;  

4. vyzýva Komisiu, aby posilnila prierezovú koordináciu a prijala komplexný a dlhodobý 
prístup k obchodno-distribučnému odvetviu; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vážne prekážky naďalej bránia obchodno-
distribučnému odvetviu dosiahnuť svoj plný potenciál; zdôrazňuje nutnosť bezodkladne sa 
nimi zaoberať;  

6. zdôrazňuje, že maloobchodníci a dodávatelia nesú spoločnú zodpovednosť za dosiahnutie 
účinnejšieho a spravodlivejšieho obchodno-distribučného trhu; 

7. domnieva sa, že hlavný dôraz sa musí klásť na efektívne presadzovanie zásad zmlúv, 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0046.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0051.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0047.
4 Prijaté texty, P6_TA(2008)0054. 
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existujúcich pravidiel a nástrojov vnútorného trhu a na samoreguláciu, a nie na regulačný 
prístup;

Odstraňovanie prekážok voľného pohybu tovaru a služieb

8. obáva sa, že reštriktívne vnútroštátne nariadenia, navzájom si odporujúce výklady a 
neprimerané presadzovanie predpisov bránia voľnému pohybu tovaru a služieb v EÚ; 
zdôrazňuje, že požiadavky na dodatočné testy a registrácie, neuznávanie oprávnení a 
noriem, územné obmedzenia dodávky tovaru a služieb a podobné opatrenia spôsobujú 
spotrebiteľom aj maloobchodníkom, predovšetkým MSP, dodatočné náklady;

9. uznáva potrebu ďalej analyzovať cenové rozdiely v EÚ s cieľom zaručiť cenovú 
transparentnosť pre spotrebiteľov bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne fiškálne 
predpisy a nariadenia týkajúce sa trhov práce;  

10. dôrazne žiada členské štáty, aby v plnej miere a správne uskutočňovali vnútorný trh, 
konkrétne balík návrhov o výrobkoch, smernicu o službách, smernicu o oneskorených 
platbách, smernicu o elektronickom obchode a zákon o malých podnikoch („Small 
Business Act“) a aby taktiež odstraňovali duplicitné nariadenia a znižovali administratívne 
zaťaženie; 

11. žiada Komisiu, aby podrobnejšie sledovala členské štáty v záujme znižovania 
transpozičných deficitov a zabezpečenia účinného vzájomného uznávania tovaru a 
služieb; žiada Komisiu, aby sa postarala o zjednodušenie existujúcich pravidiel;

12. nabáda podnikateľské združenia podporované Komisiou, aby zúčastneným stranám 
poskytovali viac informácií, vzdelávacích programov a služieb právneho poradenstva o 
ich právach a nástrojov, ktoré majú k dispozícii, ako je SOLVIT;

13. zdôrazňuje, že rozdrobený platobný systém predstavuje obchodnú prekážku; vyzýva 
Komisiu, aby skvalitnila systém jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA) 
s cieľom vytvoriť základné platobné služby dostupné pre všetky karty, zvýšiť 
transparentnosť transakčných nákladov, znížiť výmenné poplatky a zabezpečiť rýchlejšie 
bankové prevody v rámci EÚ;

Otvorenie prístupu na trh pre podniky a spotrebiteľov

14. berie na vedomie obavy, ktoré vyjadrili niektorí zástupcovia občianskej spoločnosti a 
MSP, čo sa týka zvyšovania počtu veľkých nákupných centier a znižovania počtu malých 
obchodov a trhov v odľahlých regiónoch a v centrách miest; zdôrazňuje, že maloobchodné 
plánovanie by nemalo odstrániť slobodu výberu, ktorá spotrebiteľom prináleží;

15. domnieva sa že pri riešení otázky prístupnosti trhu sa musí v plnom rozsahu dodržiavať 
zásada subsidiarity; zdôrazňuje však, že miestne plánovanie nesmie obchádzať smernicu o 
službách a vytvárať skryté prekážky pri zakladaní maloobchodov;

16. zdôrazňuje, že elektronický obchod je dôležitým doplnkom kamenného obchodu a že sa 
musia prijať vhodné opatrenia na plný rozvoj jeho potenciálu; vyzýva Komisiu, aby do 
svojho nadchádzajúceho oznámenia o elektronickom obchode zahrnula opatrenia 
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zamerané na posilnenie dôvery, predovšetkým zjednodušením registrácie cezhraničných 
domén, zlepšením bezpečnosti internetových platieb a uľahčením cezhraničného 
vymáhania dlhov;

17. vyjadruje poľutovanie nad značným množstvom prekážok slobody obchodníkov usadiť sa 
kdekoľvek v EÚ;  znepokojujú ho najmä niektoré vnútroštátne obchodné a daňové 
zákony, ktoré majú de facto diskriminačný účinok voči zahraničným obchodníkom; 

18. vyzýva Komisiu, aby postupovala prísnejšie voči členským štátom, ktoré porušia predpisy 
o vnútornom trhu a aby urýchlila konania o porušení povinnosti prostredníctvom 
zrýchleného konania a každých šesť mesiacov informovala Európsky parlament o 
vyriešených prípadoch v oblasti maloobchodu;

Riešenie zmluvných a obchodných postupov vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi

19. potvrdzuje, že voľná hospodárska súťaž a sloboda uzatvárať zmluvy sú predpokladom 
fungujúceho obchodno-distribučného trhu;

20. uznáva, že podniky majú rôznu trhovú silu, že musia konať ekonomicky uvážene a že EÚ 
potrebuje hospodárskych šampiónov, aby obstála v celosvetovej konkurencii; 

21. berie jednako na vedomie rozšírené obavy z ovládnutia trhu väčšími subjektmi, ktoré sú 
vnímané tak, že vytvárajú nespravodlivé podmienky pre malých dodávateľov a 
obchodníkov, okrem iného prostredníctvom mechanizmu selektívnej distribúcie, 
obmedzujúcich postupov, kontroly cien a zrušenia možnosti obchodovania na burze bez 
upovedomenia, čím narúšajú hospodársku súťaž; zdôrazňuje, že takéto praktiky 
ovplyvňujú celý obchodno-dodávateľský reťazec;

22. zdôrazňuje, že rozvoj súkromných značiek by nemal ovplyvniť spotrebiteľský výber ani 
možnosti MSP rozširovať svoju činnosť;

23. domnieva sa, že takzvané parazitické napodobovanie, ktoré môže vyplývať z dvojitej roly 
obchodníkov ako zákazníkov a zároveň konkurentov značkových výrobcov, je 
neprípustné a treba sa ním bezodkladne zaoberať;

24. uznáva potrebu vyváženejších vzťahov a väčšej transparentnosti v dodávateľskom reťazci 
v obchodno-distribučnej oblasti; zdôrazňuje potrebu zmeniť konflikt na dialóg založený 
na faktoch s cieľom obnoviť dôveru a umožniť spravodlivejšie rokovania a rovnaké 
podmienky pre všetkých; 

25. dôrazne žiada Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere a dôsledne presadzovali zákony 
o hospodárskej súťaži a v štátoch, ktorých sa to týka, zákony o nekalej hospodárskej 
súťaži a protimonopolné zákony;

26. podporuje vynikajúcu prácu, ktorú vykonáva odborná skupina pre zmluvné postupy medzi 
podnikmi Fóra na vysokej úrovni za lepšie fungovanie potravinového reťazca, najmä čo sa 
týka vymedzenia javov predstavujúcich zjavne nekalé obchodné postupy, ich usporiadania 
do zoznamu a zhodnotenia, pričom skupina postupuje na základe údajov a konkrétnych 
príkladov;



PE458.748v01-00 8/15 PR\857332SK.doc

SK

27. uznáva potrebu vyjadrenú niektorými účastníkmi zaujať širší a horizontálny prístup 
presahujúci rozsah agropotravinárskeho odvetvia; žiada Komisiu a podnikateľské zväzy, 
aby opierajúc sa o aktuálnu činnosť odbornej platformy preskúmali možnosti vytvorenia 
nového, otvoreného fóra zameraného na obchodno-dodávateľský sektor ako celok;

28. zároveň dôrazne podporuje intenzívnu prácu zväzov obchodníkov a dodávateľov 
zameranú na nadviazanie neformálneho dialógu a vytvorenie mechanizmov pravidelných 
konzultácií v súlade so zákonmi o hospodárskej súťaži; víta ich dobrovoľnú iniciatívu 
dospieť k vyhláseniu o spoločných zásadách dobrých obchodných postupov v rámci 
celého obchodno-dodávateľského reťazca; 

29. so znepokojením konštatuje, že najmä MSP plne nevyužívajú existujúce právne nástroje 
na podporu svojich práv, a to z dôvodu ekonomickej závislosti a obáv zo straty 
podnikateľských príležitostí; žiada Komisiu, členské štáty a podnikateľské zväzy, aby 
hľadali spôsoby, ako obnoviť dôveru a uľahčiť prístup k súdnym systémom vrátane 
možnosti anonymných sťažností;

30. žiada Komisiu, aby do konca roka 2011 uverejnila oznámenie, v ktorom budú zmapované 
všetky platné vnútroštátne zákony a nástroje na riešenie obchodných postupov a 
zmluvných vzťahov, a aby dôsledne zhodnotila, či sa tieto pravidlá náležite vykonávajú a 
či nie sú potrebné ďalšie opatrenia;

31. domnieva sa, že namiesto navrhovania právnych predpisov by sa mali preskúmať 
možnosti neformálneho riešenia sporov a nápravných mechanizmov a mala by sa 
vyhodnotiť ich účinnosť;

32. žiada Komisiu a subjekty z dodávateľského reťazca v obchodno-distribučnej oblasti, aby 
raz ročne informovali Európsky parlament o pokroku dosiahnutom v existujúcich 
platformách a mechanizmoch neformálneho dialógu; navrhuje, aby sa o výsledkoch 
diskutovalo raz ročne za okrúhlym stolom o obchodno-distribučnom trhu, ktorý 
usporiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa; 

Zvýšenie účinnosti a trvalo udržateľnej spotreby – inovatívne postupy

33. víta skutočnosť, že obchodníci a dodávatelia stoja na čele tých, ktorí prevzali ekologickú 
zodpovednosť, a podporuje ich záväzky týkajúce sa trvalo udržateľnej spotreby;

34. zdôrazňuje, že obchodníci a dodávatelia sú motorom výskumu a rozvoja; povzbudzuje ich, 
aby investovali do nových technológií v záujme ďalšieho zlepšovania logistiky a dopravy, 
energetickej efektívnosti, likvidácie odpadu a obalov a aby si navzájom vymieňali 
najlepšie postupy; 

35. vyzýva zúčastnené strany, aby prijali ďalšie iniciatívy na boj proti plytvaniu potravinami;

36. víta spoločnú dohodu organizácií EuroCommerce a UNI-Europa, ktorá je príkladom 
fungujúceho sociálneho dialógu v obchodnej praxi; uznáva, že je potrebné urobiť viac pre 
zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o zodpovednosti obchodníkov voči spoločnosti, 
pre zladenie investícií do nových technológií s ľudským kapitálom a pre boj proti tieňovej 
ekonomike;
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Ďalší postup

37. žiada Komisiu, aby pripravila komplexný európsky akčný plán pre maloobchod s 
cieľom vypracovať stratégiu opierajúcu sa o dosiahnuté výsledky a zameranú na riešenie 
otvorených otázok, ktorá by poskytovala odporúčania pre toto konkrétne odvetvie;

38. nabáda obchodníkov a dodávateľov, aby sa aktívne zapájali do otvoreného, 
konštruktívneho a pokračujúceho dialógu v záujme dosiahnutia pragmatických riešení; 
vyzýva inštitúcie EÚ, aby tento proces aktívne podporovali;

39. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Vízia pre konkurencieschopnosť, rast a pracovné príležitosti

Cieľom tejto správy je ozrejmiť, ako sa tvoria pracovné miesta odstraňovaním obchodných 
hraníc, prekážok a bremien v Európe.

Odvetvie obchodu a distribúcie je oporou európskeho hospodárstva. Je to dynamický trh, 
ktorý zamestnáva takmer 20 miliónov ľudí, vytvára 4,2 % HDP EÚ a predstavuje 20 % MSP 
v Európe. Obchodníci sú zároveň poskytovatelia služieb pohybujúci sa na čele nových a 
rôznorodých spôsobov predaja, ako je priamy predaj, ktorí ponúkajú ľahký prístup na trhy 
práce.

Hoci obchodno-distribučnému odvetviu sa počas krízy darilo pomerne dobre, obchod v EÚ 
sťažuje narastajúci hospodársky nacionalizmus. Pretrvávajú staré a vytvárajú sa nové 
prekážky, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú atmosféru, ako aj investície a tvorbu pracovných 
miest zahraničnými podnikateľmi v obchodno-distribučnej oblasti.

Spravodajkyňa varuje pred protekcionárstvom a vyzýva politických predstaviteľov, aby do 
centra politických programov opätovne postavili reálnu ekonomiku. Správa predstavuje výzvu 
konať v záujme otvorenia sa slobode pohybu a slobode usadiť sa v rámci celej Európy, ktoré 
spočívajú na spravodlivých, vyrovnaných a transparentných obchodných vzťahoch a na trvalo 
udržateľnej spotrebe.

V záujme ochrany pracovných miest a MSP sa až príliš často budujú nové vnútroštátne 
bariéry. Obchodné bariéry v Európe by sa namiesto toho mali v záujme podpory pracovných 
miest a MSP odstraňovať. Napriek tomu v súčasnej dobe krízy verejného zadlženia treba brať 
vážne oprávnené obavy ľudí zo straty zamestnania a obavy MSP zo straty podnikateľských 
príležitostí. Je nutné zintenzívniť dialóg na všetkých úrovniach s cieľom zlepšiť porozumenie, 
obnoviť dôveru a riešiť problémy.

Spravodajkyňa jednoznačne zaujíma neregulačný postoj a osobitne sa zasadzuje o to, aby sa 
prv, než sa pristúpi k prijatiu nového nariadenia, preskúmali iné prostriedky. Primerané 
pravidlá už vo veľkej miere existujú, voľnému pohybu však jednako bráni ich nenáležité 
presadzovanie. Dôraz by sa mal klásť na presadzovanie a harmonizáciu existujúcich 
nariadení. Obmedzenia jednotlivých štátov, ako aj každé porušenie pravidiel vnútorného trhu 
si vyžadujú prísne opatrenia s využitím všetkých dostupných nástrojov, predovšetkým zákona 
o hospodárskej súťaži a konaní o porušení predpisov.

Zákon o hospodárskej súťaži, najmä čo sa týka zneužitia dominantného postavenia a 
nelojálnych postupov, sa uplatňuje predovšetkým na výrobcov, a menej na obchodníkov.
Súčasné postupy o porušení predpisov sú zdĺhavé a nejednoznačné. Žiadame preto Komisiu, 
aby postupy zjednodušila a zaviedla kritériá, pričom neohrozí ich nekompromisnosť.
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II. Prípravný proces: zapojenie podnikateľskej komunity

Táto správa je orientovaná na konkrétne kroky. Jej cieľom je poskytnúť konkrétne odpovede 
na konkrétne problémy, ktoré trápia podnikateľov v obchodno-distribučnej oblasti.
Spravodajkyňa sa snaží dať odpoveď na otázku, ako možno na celoeurópskej úrovni prispieť 
k vyššej účinnosti a spravodlivosti tak, aby spotrebitelia mali prospech z celistvejšieho 
obchodno-distribučného trhu.
Spravodajkyňa spolupracovala s tieňovými spravodajcami a Komisiou na týchto úlohách:

– stanovenie priorít podľa správy Komisie o dohľade nad obchodno-distribučným trhom so 
zameraním na najproblematickejšie a najnaliehavejšie otázky, ktoré sa týkajú hospodárskej 
obnovy Európy;

– zapojenie sa do širokých, hĺbkových päťmesačných nadsektorových a nadnárodných 
konzultácií s veľkými i malými dodávateľmi a obchodníkmi, nezávislými obchodníkmi, 
spotrebiteľskými združeniami, európskymi zväzmi pre značky a so zväzmi podnikateľov, 
ktorých cieľom bude ozrejmenie ich každodenných problémov1;

– hodnotenie pokračujúcich prác s cieľom vyhnúť sa zdvojovaniu a podpora najdôležitejších 
pripravovaných iniciatív.

Konzultácie a verejné diskusie sa ukázali ako spôsob riešenia určitého napätia a prelomenia 
nedôvery. V tomto zmysle považujeme túto správu za živý dokument a východisko pre 
intenzívnejší dialóg všetkých účastníkov.

Prípravné práce uskutočňované paralelne s verejnými konzultáciami o akte o jednotnom trhu 
poukázali na to, aké dôležité je dokončenie vnútorného trhu pre využitie plného potenciálu 
obchodno-distribučného sektora.

Táto správa je jedinečná, pretože Komisia za posledné roky nevypracovala žiadnu hĺbkovú 
analýzu obchodno-distribučného odvetvia. 

III. Odstraňovanie prekážok voľného pohybu tovaru a služieb

Na základe dôkazov zúčastnených strán spravodajkyňa uvádza prípady, kedy voľnému 
pohybu tovaru a služieb stoja v ceste prekážky. Ide okrem iného o takéto prípady: holandský 
syr sa musí baliť do nových obalov, aby sa mohol predávať vo Francúzsku, pretože v týchto 
dvoch krajinách platia rôzne predpisy o hmotnosti a veľkosti obalov; hračky považované v 
Spojenom kráľovstve za bezpečné si na predaj v Nemecku vyžadujú dodatočné testy; stoličky 

                                               
1 Zoznam konzultovaných strán je na požiadanie k dispozícii.
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predávané v Taliansku potrebujú potvrdenie, že ich nemožno použiť na mučenie;
protipožiarne predpisy v Maďarsku zabraňujú dovozu kobercov pre hotely; Španielsko 
uplatňuje odlišné predpisy pre čokoládu.

Rozdrobenosť a obmedzujúce vnútroštátne opatrenia spôsobujú najmä malým a stredným 
podnikom zbytočnú byrokratickú záťaž a náklady. Lepšie by sa mali využívať existujúce 
nástroje ako SOLVIT a informačný systém vnútorného trhu (IMI) s cieľom odstrániť 
praktické prekážky.

Rozdrobený platobný systém bráni voľnému obchodu v EÚ a v transakčných poplatkoch sa 
denne strácajú obrovské sumy. Prednostne by sa mali zosúladiť platobné systémy v rámci EÚ.
Pri revízii jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA) sa musí zvážiť aj inovačný 
potenciál internetových platieb a platieb prostredníctvom mobilných telefónov. 

IV. Otvorenie prístupu na trh pre podniky a spotrebiteľov

Plánovanie územného rozvoja miest je v právomoci jednotlivých štátov a prevládať 
musí zásada subsidiarity. Pravidlá plánovania by však nemali priamo ani nepriamo 
brániť slobode usadiť sa.

Dostupnosť pre spotrebiteľov

Vyhrotila sa diskusia medzi nákupnými centrami a ostatnými obchodmi. V Európe vládnu 
obavy z pokračujúceho poklesu počtu malých obchodov ponúkajúcich tradičné výrobky.
Slobodnú voľbu občanov by nemala ovplyvňovať skutočnosť, že nemajú, alebo z 
ekologických dôvodov nechcú mať auto, pokročilý vek alebo bývanie v centre mesta či na 
odľahlom vidieku.

Budovanie dôvery v internetový obchod by mohlo spotrebiteľom pomôcť dosiahnuť blízkosť 
výrobkov. Spravodajkyňa týmto vyzýva na podniknutie krokov v záujme využitia potenciálu 
elektronického obchodu.

Veľké obchodné reťazce a obchodné domy sú často obviňované z toho, že fungujú na úkor 
malých podnikov. Tento problém je však zložitejší. Obchodné centrá a podnikové predajne 
ponúkajú taktiež výhody komplexných služieb na jednom mieste, nakupovanie v príjemnom 
prostredí a príťažlivé ceny. Problém neexistuje len medzi malými a veľkými obchodmi, ale
pozdĺž celého reťazca: medzi dodávateľmi, obchodníkmi a majiteľmi nehnuteľností.

Bude nutné hlbšie sa zaoberať otázkou, ako čo najlepšie ponúkať slobodnú voľbu 
spotrebiteľom, vyrovnanú zmes malých a veľkých podnikov a spravodlivých vzťahov a 
zároveň zabezpečiť voľnú hospodársku súťaž. Je potrebný konštruktívnejší dialóg medzi 
všetkými zúčastnenými stranami.
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Dostupnosť pre podniky

Preukázali sa zvýšené skryté a škodlivé prekážky. Napríklad niektoré miestne orgány 
predpísali pre obchodníkov nové oprávnenia, čím vlastne vylúčili z podnikania mnohých 
poskytovateľov služieb v danej oblasti. V iných regiónoch boli zasa zavedené kvóty určujúce 
povolenú úroveň hospodárskej súťaže na určitú oblasť. Veľké obchodno-distribučné podniky 
mali teda možnosť založiť len obmedzený počet obchodov.

Ešte jednoznačnejšie sú reštriktívne obchodné a daňové zákony, ktoré nedávno prijali niektoré 
krajiny, okrem iného daňový zákon v Maďarsku. Tým, že daňová politika je v zodpovednosti 
jednotlivých štátov, týka sa tento daňový zákon najmä zahraničných spoločností. Počas 
delegácie výboru IMCO v Budapešti (22. – 24. februára) nastolila spravodajkyňa túto otázku 
na stretnutiach s maďarskými orgánmi. Komisia momentálne skúma súlad tohto zákona so 
zmluvami.

V. Riešenie zmluvných a obchodných postupov vo vzájomných vzťahoch medzi 
podnikmi

Zmluvné a obchodné vzťahy medzi podnikmi sú už dlhší čas sporné a z napätia v 
obchodno-dodávateľskom reťazci nemá úžitok nikto.

Existujú značné obavy z ovládnutia trhu niekoľkými subjektmi v neprospech mnohých 
dodávateľov a obchodníkov. Prípadové štúdie poukazujú na tendencie selektívnej distribúcie, 
obmedzujúcich postupov, kontroly cien a jednostranného zrušenia možnosti obchodovania na 
burze. Napríklad zvýšené ceny komodít znášajú často malí obchodníci nútení znížiť svoje 
obchodné marže. Kúpne ceny sú prispôsobované len čiastočne a so značným oneskorením,
dodávatelia sú prípadne nahradzovaní bez upozornenia.  

Opakujeme však, že táto problematika je komplexná a takéto postupy sa dotýkajú celého 
obchodno-dodávateľského reťazca. Veľké značky majú napríklad kvôli nevyhnutným 
výrobkom pákový efekt v rokovaniach. Obchodníci môžu zasa vylúčiť menej známe výrobky 
rovnakej značky.

Tlak na znižovanie nákladov a kúpnych cien, ako aj silná konkurencia medzi reťazcami 
niekedy nedobrovoľne vedie k nespravodlivým praktikám počas rokovaní. Veľké obchodné 
reťazce sa často domnievajú, že diskusie o nespravodlivých praktikách sa vedú kvôli 
nepochopeniu a očierňovaniu, kým iní majú pocit, že sú neuznávaní a v defenzíve.

Potreba preskúmať kľúčové otázky na základe faktických dôkazov zostáva naďalej aktuálna:
narúša zvýšená koncentrácia obchodno-distribučných podnikov voľnú hospodársku súťaž?
Umožňuje centralizovaný nákup malým a stredným podnikom rovnaký prístup na trh? Majú 
logistické výhody prevahu nad kvalitou výrobkov a rôznorodosťou nákupných kritérií? A 
najdôležitejšia otázka: chcú spotrebitelia len nižšie ceny, alebo aj vyššiu hodnotu za svoje 



PE458.748v01-00 14/15 PR\857332SK.doc

SK

peniaze? Sú spotrebitelia plne schopní prijímať informované rozhodnutia?

Znásobovanie súkromných značiek je tiež polarizujúci faktor, ktorý si vyžaduje ďalšiu 
diskusiu a väčšiu informovanosť o jeho výhodách a nevýhodách. Komisia v nedávnej štúdii 
skonštatovala, že súkromné značky momentálne neznižujú výber ani inovácie. Požadujú však 
náhradu značkových výrobkov súkromnými značkami skutočne spotrebitelia? Imitácie okrem 
toho spôsobujú značkovým výrobcom vážne obavy a je nutné sa nimi zaoberať. 

Sloboda uzatvárať zmluvy a posilnenie práv spotrebiteľov majú v každej oblasti mimoriadny 
význam. Je potrebné nastoliť správnu rovnováhu a viesť spravodlivejšie rokovania tak, aby sa 
pri tom nenarúšala trhová dynamika. Ako dobrý príklad kreatívneho prístupu MSP môže 
slúžiť tvorba podnikových štruktúr v rokovaniach s väčšími subjektmi.

K právnym krokom však nikto nesiaha rád. Náklady na iniciovanie súdneho konania sú často 
privysoké. Mal by sa uľahčiť prístup k súdnym systémom a mali by sa využívať alternatívne 
spôsoby riešenia sporov. Komisia bude musieť bližšie analyzovať účinnosť platných 
vnútroštátnych pravidiel, na základe ktorých možno potrestať nespravodlivé postupy, aby 
dokázala určiť, ktoré riešenia budú fungovať a či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Riešenie nespravodlivých postupov

Počas posledných mesiacov spravodajkyňa nabádala všetky zúčastnené strany, aby sa 
pohli od pozície poukazovania na vinníka a popierania k priamemu dialógu.

Spravodajkyňa neodporúča jedno spoľahlivé riešenie, ale navrhuje nasledujúce tri možnosti
vzhľadom na to, že odborná platforma pre vzájomné zmluvné vzťahy medzi podnikmi sa stále 
nachádza v počiatočnej fáze, ktorá bude trvať ešte dva roky.

– Zintenzívnenie prebiehajúcich diskusií v odbornej platforme, ktorých cieľom je zhodnotenie 
a riešenie nespravodlivých postupov. Spravodajkyňa víta prieskum o nespravodlivých 
postupoch, ktorý nedávno uskutočnili CIAA (Konfederácia výrobcov potravín a nápojov EÚ) 
a AIM (Európske združenie pre značky).
– Vytvorenie nového fóra presahujúceho rozsah agropotravinárskej politiky, osobitne 
zameraného na maloobchod ako celok.

– Podľa možnosti odštartovanie dobrovoľných iniciatív podnikateľov. Dosiahol sa určitý 
pokrok a badať prejavy ochoty uznať problém a zapojiť sa do konštruktívneho dialógu.
Spravodajkyňa pevne verí, že prebiehajúce intenzívne konzultácie sa rozvinú do 
samoregulácie a konkrétnych záväzkov, ako je pravidelný dialóg a dodržiavanie etických 
zásad.

Žiadna alternatívna možnosť by nemala zdvojovať prácu odbornej platformy, namiesto toho 
by mala podporovať prebiehajúci proces.

Spravodajkyňa odporúča, aby sa zástupcovia inštitúcií EÚ a zúčastnené strany stretali za 
každoročným okrúhlym stolom o obchodno-distribučnom trhu s cieľom prerokovať 
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pokrok, ktorý sa dosiahol v dialógu.

VI. Zvýšenie účinnosti a trvalej udržateľnosti – inovatívne postupy

Obchodno-distribučný sektor zohráva významnú úlohu v rozvoji trvalo udržateľného 
hospodárstva a mal by aj naďalej podporovať udržateľnú spotrebu prostredníctvom ponuky 
ľahko dostupného kvalitného tovaru. K dobrým príkladom dobrovoľných záväzkov patria 
vyhlásenie ERRT o energetike, Ďalší postup, Fórum obchodníkov o trvalej udržateľnosti, 
Celosvetové fórum o udržateľnej spotrebe, Fórum spotrebného tovaru a Účinná odpoveď 
spotrebiteľov.

Spravodajkyňa nabáda zástupcov obchodno-distribučného odvetvia, aby naďalej investovali 
do inovatívnych riešení pre logistiku a dopravu, energetickú efektívnosť a likvidáciu obalov a 
odpadu. Spravodajkyňa taktiež vyzýva na spoločný postup v boji proti plytvaniu 
potravinami.

Maloobchod je podľa všetkého odvetvie s fungujúcim sociálnym dialógom. Spravodajkyňa 
víta skutočnosť, že organizácie EuroCommerce a UNI-Europa dospeli k spoločnej dohode, a 
podporuje jej obsah.

VII. Ďalší postup

Nastal čas uznať dosiahnuté výsledky, osobitné problémy a výzvy obchodno-distribučného 
odvetvia. Spravodajkyňa požaduje ucelený európsky akčný plán pre maloobchod, v ktorom 
by sa vytvoril politický rámec s konkrétnymi návrhmi na pragmatické vyriešenie otvorených 
problémov.

Na záver konštatujeme, že na rade sú teraz obchodníci. Inštitúcie EÚ by mali podrobne 
sledovať a vyhodnocovať dobrovoľné iniciatívy. Akákoľvek iná možnosť by sa nemala 
vopred vylučovať. Ďalší postup bude závisieť od efektívnosti samoregulácie.


