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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en effektivare och rättvisare detaljhandelsmarknad 
(2010/2109(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rapport av den 5 juli 2010 om övervakning av 
marknaden för handel och distribution ”Mot en mer effektiv och rättvis inre marknad för 
handel och distribution 2020” (KOM(2010)0355), och av det åtföljande arbetsdokumentet 
från kommissionen om detaljhandelstjänster på den inre marknaden (SEK(2010)0807),

– med beaktande av svaren på det offentliga samrådet med kommissionen om rapporten om 
övervakning av marknaden för handel och distribution (vilket hölls från den 5 juli till den 
10 september 2010),

– med beaktande av rundabordssamtalet om en effektivare och rättvisare 
detaljhandelsmarknad för företag och konsumenter, vilket hölls av utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd den 25 januari 2011,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
20 januari 2011 om rapporten om övervakning av marknaden för handel och distribution 
”Mot en mer effektiv och rättvis inre marknad för handel och distribution 2020”,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 ”På väg mot en 
inremarknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi: 
Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” 
(KOM(2010)0608),

– med beaktande av Mario Montis rapport av den 9 maj 2010 om en ny strategi för den inre 
marknaden,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2010 om inremarknadsakten,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 oktober 2010 om smart 
lagstiftning i Europeiska unionen (KOM(2010)0543),

– med beaktande av den fjärde resultattavlan för konsumentmarknaderna, ”Making markets 
work for consumers” (höstupplagan, oktober 2010), och av den femte resultattavlan för 
konsumentvillkoren, ”Consumers at home in the single market” (vårupplagan, 
mars 2011),

– med beaktande av den tjugoförsta resultattavlan för den inre marknaden, offentliggjord 
den 23 september 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020: 
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 ”Tänk småskaligt 
först – En ”Small Business Act” för Europa” (KOM(2008)0394),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 
16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 
9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter 
som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut 
nr 3052/95/EG2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av 
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/933,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 
9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets 
beslut 93/465/EEG4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden5,

– med beaktande av sitt betänkande av den 22 februari 2011 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter (A7-0038/2011),

– med beaktande av sitt förslag till betänkande av den 26 januari 2011 om styrelseformer 
och partnerskap på den inre marknaden (2010/2289(INI)),

– med beaktande av sitt förslag till betänkande av den 13 januari 2011 om en inre marknad 
för företag och tillväxt (2010/2277(INI)),

– med beaktande av sitt förslag till betänkande av den 12 januari 2011 om en inre marknad 
för européer (2010/2278(INI)),

– med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2010 om framtiden för 
EU:s standardisering6,

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om den inre marknaden för 
e-handel7,

                                               
1 EUT L 48, 23.2.2011, s. 1.
2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 21.
3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.
4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.
5 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
6 Antagna texter, P7_TA(2010)0384.
7 Antagna texter, P7_TA(2010)0320.
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– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 
marknad för konsumenter och medborgare1,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd2,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om resultattavlan för den inre 
marknaden3,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om Solvit4,

– med beaktande av sin förklaring av den 19 februari 2008 om utredning av och åtgärder 
mot maktmissbruk som stormarknader med verksamhet i Europeiska unionen kan utöva5,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Den våg av protektionism som sveper genom Europa är alarmerande.

B. Den reala ekonomin måste åter sättas högst upp på den politiska dagordningen om den 
inre marknadens fulla potential ska kunna frigöras.

C. Detaljhandelsmarknaden har en avgörande plats i vårt åtagande om en nystart för den inre 
marknaden.

En vision för större konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning

1. Europaparlamentet betonar att detaljhandeln är en drivkraft för tillväxt, konkurrenskraft 
och sysselsättning i EU och spelar en nyckelroll för uppnåendet av målen i 
Europa 2020-strategin. 

2. Europaparlamentet framhåller att detaljhandeln tillhandahåller mångsidiga och moderna 
sätt att sälja varor och tjänster och att sektorn ökar konsumenternas valfrihet samt erbjuder 
flexibla anställningsmöjligheter, framför allt för unga. 

3. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att ge detaljhandeln högsta politiska 
prioritet som en grundpelare i inremarknadsakten. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka den tvärpolitiska samordningen 
och ta ett långsiktigt helhetsgrepp på detaljhandeln. 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0186.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0046.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0051.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0047.
5 Antagna texter, P7_TA(2008)0054.
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5. Europaparlamentet beklagar att allvarliga hinder fortfarande står i vägen för att 
detaljhandeln ska kunna uppnå sin fulla potential. Dessa hinder måste åtgärdas utan 
dröjsmål. 

6. Europaparlamentet understryker att detaljhandlare och leverantörer har ett gemensamt 
ansvar för att uppnå en effektivare och rättvisare detaljhandelsmarknad. 

7. Europaparlamentet anser att den huvudsakliga tonvikten måste läggas på en effektiv 
tillämpning av fördragsprinciperna samt på befintliga regler och instrument för den inre 
marknaden, liksom på självreglering, snarare än att man går regleringsvägen.

Undanröjande av hindren för den fria rörligheten för varor och tjänster

8. Europaparlamentet fruktar att restriktiva nationella regler, olika tolkningar och ett 
ofullständigt verkställande försvårar den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU. 
Krav på extra tester och registreringar, icke-erkännande av certifikat och standarder, 
begränsningar av det regionala utbudet och dylikt skapar merkostnader för konsumenter 
och detaljhandlare, i synnerhet små och medelstora företag.

9. Europaparlamentet är medvetet om behovet att ytterligare analysera prisskillnader i EU, så 
att pristransparens säkras för konsumenterna, utan att det påverkar tillämpningen av 
nationella skatte- och arbetsmarknadsregler. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut och korrekt genomföra den inre 
marknaden – särskilt varupaketet, tjänstedirektivet, direktivet om sena betalningar, 
e-handelsdirektivet och småföretagsakten – och att avlägsna överlappningar och minska 
de administrativa bördorna. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer noga övervaka medlemsstaterna i 
syfte att minska eftersläpningen i införlivandet och säkra ett effektivt ömsesidigt 
erkännande av varor och tjänster. Kommissionen uppmanas även att förenkla de befintliga 
reglerna.

12. Europaparlamentet uppmuntrar näringslivsorganisationer att, med kommissionens stöd, 
tillhandahålla intressenter mer information, utbildning och juridisk rådgivning om deras 
rättigheter och om de redskap som står till deras förfogande, till exempel Solvit.

13. Ett fragmenterat betalningssystem är till hinder för handeln. Europaparlamentet uppmanar 
därför kommissionen att förbättra det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) för att 
utveckla en grundläggande betalningstjänst som är tillgänglig för alla kort och som ger 
större tydlighet när det gäller transaktionskostnaderna samt lägre förmedlingsavgifter, 
liksom att säkerställa snabbare banköverföringar inom EU.

Breddat marknadstillträde för företag och konsumenter

14. Det finns en oro i delar av det civila samhället och bland småföretagen över att 
köpcentrumen blir allt fler, samtidigt som lokala affärer och marknader är på tillbakagång 
i avlägsna områden och i stadskärnorna. Europaparlamentet betonar att man i planeringen 
av detaljhandeln inte bör göra avkall på konsumenterna valfrihet.
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15. Europaparlamentet anser att tillgängligheten måste tillgodoses med full respekt för 
subsidiaritetsprincipen. Den lokala planeringen får dock inte kringgå tjänstedirektivet eller 
skapa dolda hinder för detaljhandlare att etablera sig.

16. E-handel är ett viktigt komplement till den konventionella handeln, och lämpliga åtgärder 
måste vidtas för att utveckla e-handelns fulla potential. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i sitt kommande meddelande om e-handel ta med åtgärder som ökar 
förtroendet, i synnerhet enklare registrering av gränsöverskridande domäner, säkrare 
system för betalning över nätet och ett underlättande av gränsöverskridande 
skuldindrivning.

17. Europaparlamentet beklagar att det finns avsevärda hinder för detaljhandlarnas 
etableringsfrihet i hela EU. Vissa nationella handels- och skattelagar är särskilt oroande då 
de i praktiken får diskriminerande följder för utländska detaljhandlare. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att agera med större fasthet gentemot 
medlemsstater som bryter mot principerna för den inre marknaden, att påskynda 
överträdelseförfaranden genom en ”snabbspårsmetod” och att rapportera till parlamentet 
var sjätte månad om uppklarade ärenden på detaljhandelsområdet.

Avtalsförfaranden och affärsmetoder i relationen företag till företag

19. Europaparlamentet bekräftar att fri konkurrens och avtalsfrihet är nyckeln till en 
välfungerande detaljhandelsmarknad.

20. Europaparlamentet inser att företag har olika marknadsstyrka, att de behöver agera på ett 
ekonomiskt försvarbart sätt och att EU behöver marknadsledande företag för att kunna 
konkurrera globalt. 

21. Det finns emellertid en utbredd rädsla för marknadsdominans av större aktörer som anses 
sätta upp oskäliga villkor för små leverantörer och handlare, genom exempelvis 
mekanismer för selektiv distribution, kartellbildningar, priskontroll och genom att man 
utan förvarning slutar köpa in produkter. Allt detta snedvrider konkurrensen, och 
Europaparlamentet understryker att det är hela leverantörskedjan för detaljhandeln som 
påverkas.

22. Europaparlamentet betonar att utvecklingen med egna varumärken inte bör påverka 
utbudet för konsumenterna eller möjligheterna för små och medelstora företag att 
expandera.

23. Europaparlamentet anser att renommésnyltning, som kan bli följden av detaljhandlares 
dubbla roller som kunder och konkurrenter till märkestillverkare, är en oacceptabel 
företeelse som man genast måste ta itu med.

24. Europaparlamentet betonar att det finns ett behov av bättre jämvikt mellan aktörerna och 
större transparens inom leverantörskedjan för detaljhandeln. Man behöver också gå från 
konfrontation till en dialog som bygger på fakta, så att förtroendet kan återupprättas och 
förhandlingarna blir rättvisare, med lika villkor för alla.
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25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullständigt och 
konsekvent verkställa konkurrenslagstiftningen och, i förekommande fall på nationell 
nivå, lagar om illojal konkurrens och karteller.

26. Europaparlamentet stöder det utmärkta arbete som pågår i expertplattformen om 
avtalsförfaranden mellan företag inom högnivåforumet för en bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja, i synnerhet arbetet med att fastställa, förteckna och bedöma 
vad som ska utgöra uppenbart otillbörliga affärsmetoder, på grundval av uppgifter och 
konkreta exempel.

27. Vissa intressenter har uttryckt ett behov av ett bredare och övergripande förhållningssätt, 
så att mer än bara livsmedelsindustrin omfattas. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och näringslivsorganisationerna att utifrån det pågående arbetet i 
expertplattformen undersöka möjligheten att inrätta ett nytt forum, inriktat på 
detaljhandeln i sin helhet och utan någon bortre tidsgräns.

28. Samtidigt ger Europaparlamentet sitt starka stöd till det intensiva arbete som utförs av 
detaljhandels- och leverantörsorganisationer för att få till stånd en informell dialog och 
mekanismer för regelbundet samråd om konkurrenslagstiftningen. Parlamentet välkomnar 
deras frivilliga initiativ för att komma överens om en förklaring om gemensamma 
principer för god handelssed genom hela leverantörskedjan för detaljhandeln. 

29. Det är bekymmersamt att särskilt små och medelstora företag inte till fullo utnyttjar 
befintliga rättsliga instrument för att hävda sina rättigheter, på grund av ekonomiska 
beroendeförhållanden och rädsla för att förlora affärer. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och näringslivsorganisationerna att hitta sätt att 
återupprätta förtroendet och underlätta tillgången till rättsväsendet, inklusive möjligheten
till anonyma klagomål.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2011 offentliggöra 
ett meddelande med en kartläggning av befintliga nationella lagar och verktyg som rör 
affärsmetoder och avtalsförhållanden samt att göra en noggrann bedömning av om dessa 
regler verkställs på rätt sätt och om det behövs ytterligare åtgärder.

31. Snarare än att föreslå lagstiftning anser Europaparlamentet att man bör undersöka 
alternativa och informella mekanismer för tvistlösning och prövning samt utvärdera hur 
effektiva de är.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och aktörerna i leverantörskedjan för 
detaljhandeln att årligen rapportera till parlamentet om vilka framsteg som gjorts i 
existerande plattformar och informella dialogforum. Parlamentet föreslår att det som 
framkommer i dessa rapporter diskuteras vid ett årligt återkommande rundabordssamtal 
om detaljhandelsmarknaden som anordnas av utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd.

Bättre effektivitet och hållbar konsumtion – innovativa lösningar

33. Europaparlamentet gläds åt att detaljhandlare och leverantörer har gått i bräschen för 
miljöansvar och stöder de åtaganden de har gjort för en hållbar konsumtion.
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34. Europaparlamentet betonar att detaljhandlare och leverantörer sporrar forskning och 
utveckling och uppmanar dem att satsa på ny teknik för att ytterligare förbättra logistik 
och transporter, energieffektivitet, avfallshantering och förpackning samt att utbyta bästa 
praxis. 

35. Europaparlamentet uppmanar intressenterna att ta fler initiativ för att bekämpa 
livsmedelsslöseriet.

36. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma avtalet mellan Eurocommerce och 
UNI-Europa, ett bra exempel på att den sociala dialogen fungerar väl inom handeln. Det 
behöver göras mer för att öka informationen till konsumenterna om detaljhandlarnas 
sociala ansvar, matcha satsningarna på ny teknik med humankapital samt bekämpa den 
informella ekonomin.

Det fortsatta arbetet

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en omfattande europeisk 
handlingsplan för detaljhandeln i syfte att ta fram en strategi som bygger på det som redan 
uppnåtts och tar upp återstående frågor, med sektorsspecifika rekommendationer.

38. Europaparlamentet uppmanar detaljhandlare och leverantörer att aktivt delta i en öppen, 
konstruktiv och fortlöpande dialog för att nå pragmatiska lösningar. EU:s institutioner 
uppmanas att aktivt stödja denna process.

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

I. En vision för konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning

Detta betänkande handlar om att skapa arbetstillfällen genom att avlägsna gränser, hinder och 
bördor för handeln i EU. 

Detaljhandelssektorn utgör en grundpelare i EU:s ekonomi och är en dynamisk marknad 
som sysselsätter nästan 20 miljoner människor, står för 4,2 procent av EU:s BNP och omfattar 
en femtedel av EU:s små och medelstora företag. Detaljhandlare är också tjänsteleverantörer 
som ligger i framkant när det gäller nya och mångfacetterade sätt att handla, till exempel 
direktförsäljning, och erbjuder ett enkelt sätt att komma in på arbetsmarknaden.

Även om detaljhandeln har klarat sig jämförelsevis väl under krisen innebär den tilltagande 
ekonomiska nationalismen komplikationer för handeln i hela EU. Gamla hinder kvarstår, 
samtidigt som nya tillkommer, vilket påverkar affärsklimatet och utländska detaljhandlares 
investeringar och jobbsatsningar. 

Föredraganden varnar för protektionism och efterlyser ett politiskt ledarskap som på nytt 
sätter den reala ekonomin högst upp på den politiska dagordningen. Betänkandet är en 
uppmaning till handling för att öppna hela EU för fri rörlighet och etableringsfrihet, på 
grundval av rättvisa, balanserade och transparenta affärsförhållanden och på hållbar 
konsumtion. 

Alltför ofta införs nya nationella hinder för att skydda jobb och småföretag. I stället borde 
handelshindren i EU avvecklas för att främja sysselsättningen och gynna småföretagen. Den 
fullt förståeliga oron hos människor som blir av med sina jobb och småföretag som går miste 
om affärer måste dock tas på allvar i dessa tider av statsskuldkriser. Dialogen måste 
intensifieras på alla nivåer för att öka förståelsen, återupprätta förtroendet och ta itu med 
svårigheter.

Föredraganden tar tydligt ställning mot reglering och ger specifika förslag på andra metoder 
som bör undersökas innan man tar till ny reglering. Det finns redan lämpliga regler i stor 
utsträckning, men ett ofullständigt verkställande av dem försvårar den fria rörligheten. Fokus 
bör ligga på att stärka och harmonisera befintliga regler. Det behövs kraftfulla åtgärder mot 
nationella restriktioner och eventuella brott mot reglerna för den inre marknaden, där man 
använder alla medel som står till buds, särskilt konkurrenslagstiftningen och 
överträdelseförfaranden. 

Konkurrenslagstiftningen tillämpas faktiskt huvudsakligen på tillverkare och i mindre 
utsträckning på detaljhandlare, särskilt när det gäller missbruk av dominerande ställning och 
illojala metoder. Överträdelseförfaranden är för närvarande en långdragen och dunkel historia. 
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Kommissionen uppmanas därför att förenkla förfarandena och införa riktmärken, utan att 
tumma på noggrannheten.

II. Förberedelsefasen: engagera näringslivet

Betänkandet är inriktat på handling. Syftet är att ge konkreta lösningar på konkreta problem 
som påverkar detaljhandlarna. Föredraganden fokuserar på vad som kan göras av EU för att 
öka effektiviteten och rättvisan i leverantörskedjan för detaljhandeln, så att konsumenterna 
kan dra nytta av en mer integrerad detaljhandelsmarknad.
Föredraganden har arbetat tillsammans med skuggföredragandena och kommissionen efter 
följande riktlinjer: 

– Bestämma prioriteringar utifrån kommissionens rapport om övervakning av marknaden för 
handel och distribution (detaljhandelsmarknaden) och fokusera på de mest problematiska och 
akuta frågorna som är relevanta för återhämtningen i EU.

– Inleda ett brett, djupgående, fem månader långt samråd som spänner över sektorer och 
länder, med deltagande av stora och små leverantörer och detaljhandlare, oberoende 
detaljhandlare, konsumentföreningar samt europeiska varumärkes- och 
näringslivsorganisationer, i syfte att kartlägga deras vardagliga svårigheter1. 

– Utvärdera det pågående arbetet, så att man undviker överlappningar och stöder de mest 
relevanta initiativen som redan är i gång.

Samråd och offentliga diskussioner har varit ett sätt att hantera vissa av spänningarna och 
bryta misstron. I detta sammanhang är betänkandet avsett som ett levande dokument och en 
utgångspunkt för en mer intensiv dialog mellan alla berörda parter.

Förberedelsearbetet har genomförts parallellt med det offentliga samrådet om 
inremarknadsakten och har visat hur relevant fullbordandet av den inre marknaden är för att 
detaljhandeln ska kunna uppnå sin fulla potential. 

Detta betänkande är unikt, eftersom kommissionen inte hade gjort någon djupgående analys 
av detaljhandelssektorn under senare år. 

III. Undanröja hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster 

Med utgångspunkt i intressenters berättelser har föredraganden kartlagt fall av hinder för den 
fria rörligheten för varor och tjänster. Till exempel måste holländsk ost packas om för att få 
säljas i Frankrike på grund av olika regler för vikt och storlek; leksaker som anses säkra i 

                                               
1 En förteckning över parterna i samrådet kan fås på begäran.
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Storbritannien måste utsättas för ytterligare tester i Tyskland; stolar som säljs i Italien måste 
förses med ett certifikat mot användning för tortyr; brandsäkerhetsföreskrifter i Ungern 
hindrar import av mattor till hotell; och reglerna för choklad är annorlunda i Spanien. 

Fragmentering och restriktiva nationella bestämmelser orsakar onödig byråkrati och 
kostnader, särskilt för småföretag. Befintliga verktyg som Solvit och informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI) borde utnyttjas bättre för att undanröja praktiska hinder. 

Ett fragmenterat betalningssystem är ett hinder för den fria handeln i EU, och stora belopp 
går till spillo varje dag i form av transaktionsavgifter. Att harmonisera betalningar inom EU 
bör vara en prioritet. Innovationspotentialen i betalningar via Internet eller mobiltelefon måste 
också beaktas när man ser över det gemensamma europeiska betalningsområdet (Sepa).

IV. Bredda marknadstillträdet för företag och konsumenter

Stadsplanering är en nationell angelägenhet och subsidiaritetsprincipen måste gälla. 
Stadsplaneringsbestämmelser får dock inte, vare sig direkt eller indirekt, hindra 
etableringsfriheten.

Tillgänglighet för konsumenter

Debatten mellan köpcentrum och affärer har blivit polariserad. Det finns farhågor om att 
antalet lokala affärer som erbjuder traditionella produkter stadigt minskar i hela Europa. 
Att medborgare inte har eller inte vill använda bil av miljöskäl, på grund av ålder, för att de 
bor inne i centrum eller i ett avlägset område osv., bör inte påverka deras valfrihet. 

Ett större förtroende för handeln över nätet skulle kunna bidra till att föra produkter närmare 
konsumenterna. Därför efterlyser föredraganden åtgärder som kan frigöra e-handelns
potential.

Stora kedjor och köpcentrum får ofta klä skott för att små butiker går i konkurs. Men bilden är 
mer komplex än så. Köpcentrum och stormarknader fyller också en nytta i och med att man 
kan handla på ett ställe, för nöjes skull och till attraktiva priser. Problemet rör inte bara 
förhållandet mellan små och stora, utan finns faktiskt längs hela värdekedjan: leverantörer, 
detaljhandlare, fastighetsägare.

Frågan hur konsumenterna bäst kan erbjudas valfrihet, en välavvägd blandning av små och 
stora affärer samt rättvisa förhållanden, med bibehållen fri konkurrens, bör analyseras vidare. 
Det behövs en mer konstruktiv dialog mellan alla berörda parter. 

Tillgänglighet för företag

Det finns belägg för att dolda och skadliga hinder har ökat i omfattning. Till exempel har 
vissa lokala myndigheter infört nya tillståndskrav för detaljhandlare, vilket i praktiken innebär 
att ett antal tjänsteleverantörer i ett givet område utesluts. I andra regioner har man infört 
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kvoter för tillåten konkurrens inom ett visst territorium. Till följd av detta har större 
detaljhandlare bara kunnat öppna ett begränsat antal affärer.

Mer uppenbara är de restriktiva handels- och skattelagar som nyligen har antagits i flera 
länder, bland annat skattelagen i Ungen. Visserligen är skattepolitik ett nationellt
ansvarsområde, men denna skatt påverkar i praktiken främst utländska företag. Under 
IMCO-utskottets delegationsbesök i Budapest (22–24 februari) tog föredraganden upp frågan 
med de ungerska myndigheterna. Kommissionen kontrollerar för närvarande om lagen är 
förenlig med fördragen.

V. Avtalsförfaranden och affärsmetoder i relationen företag till företag 

Avtals- och affärsförhållanden företag emellan har länge varit omstridda, och 
spänningar mellan aktörerna i leverantörskedjan gagnar ingen.

Det finns en stor oro för marknadsdominans av ett fåtal aktörer kontra en mångfald av 
leverantörer och handlare. Fallstudier visar tendenser till selektiv distribution, 
kartellbildningar, priskontroll och att man ensidigt beslutar att sluta köpa in produkter.
Ökningar av råvarupriser får till exempel ofta mindre leverantörer stå för, och de tvingas 
därmed att minska sina marginaler. Inköpspriserna justeras endast delvis och efter långa 
fördröjningar. Alternativt ersätts leverantörerna med andra, utan någon förvarning.

Men återigen är bilden komplicerad, och det är hela leverantörskedjan för detaljhandeln som 
påverkas av dessa metoder. Stora märken har exempelvis en fördelaktig förhandlingsposition, 
eftersom de erbjuder produkter som handlarna ”måste ha”. Å andra sidan kan handlarna sluta 
sälja mindre kända produkter som saluförs under samma märke. 

Pressen att minska kostnaderna och inköpspriserna leder ibland, tillsammans med den tuffa 
konkurrensen mellan kedjorna, oavsiktligt till att otillbörliga metoder används under 
förhandlingar. Stora detaljhandlare upplever ofta att diskussionerna om otillbörliga metoder 
har sin grund i missuppfattningar och rent förtal, medan andra tycker att de bara slår ifrån sig 
och intar en försvarsställning. 

Följande nyckelfrågor återstår att utreda på grundval av fakta: Verkar den ökade 
koncentrationen av detaljhandlare snedvridande på den fria konkurrensen? Möjliggör 
centraliserade inköp lika marknadstillträde för småföretag? Väger en bekväm logistik tyngre 
än produkternas kvalitet och mångfald som inköpskriterier? Och viktigast av allt, vill 
konsumenterna bara ha lägre priser eller också bättre värde för pengarna? Får konsumenterna 
hela bilden klar för sig, så att de kan fatta välgrundade beslut? 

Att detaljhandlare marknadsför egna varumärken blir allt vanligare och ställer också saken 
på sin spets. Det behövs mer debatt och en ökad medvetenhet om fördelarna och nackdelarna 
med detta. I en färsk studie drar kommissionen slutsatsen att egna varumärken inte försämrar 
urval och innovation, åtminstone inte i nuläget. Men vill konsumenterna verkligen att 



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

SV

märkesvaror byts ut mot handlarnas egna varumärken? Vidare är efterhärmningar ett allvarligt 
hot mot märkestillverkare som måste bemötas. 

Allt som allt är det avgörande med avtalsfrihet och konsumentmakt. Det måste finnas en bra 
balans och rättvisare förhandlingar, utan snedvridning av marknadsdynamiken. Bra exempel 
på kreativa åtgärder från småföretagens sida är när företag slår sig ihop inför förhandlingar 
med större aktörer.

Det finns dock en motvilja mot att ta till rättsliga åtgärder; kostnaden är ofta för hög. 
Tillgången till rättsväsendet bör underlättas och alternativa tvistlösningsmekanismer 
utforskas. Kommissionen bör ytterligare analysera effektiviteten av befintliga nationella 
regler som förbjuder otillbörliga metoder i syfte att avgöra vilka lösningar som fungerar och 
om det behövs ytterligare åtgärder. 

Hantering av otillbörliga metoder

Under de senaste månaderna har föredraganden uppmanat alla berörda parter att sluta 
skylla på varandra och i stället inleda en direkt dialog.

Föredraganden föreslår tre alternativ i stället för en fix och färdig lösning, med tanke på att 
arbetet i expertplattformen om avtalsförfaranden mellan företag just har startat och kommer 
att pågå i två år till. 

– Intensifiera diskussionerna i expertplattformen för att bedöma och hantera otillbörliga 
metoder. Som ett steg mot att få fram fakta välkomnar föredraganden den undersökning om 
otillbörliga metoder som nyligen genomfördes av CIAA (förbundet för livsmedels- och 
dryckesvaruindustrin) och AIM (europeiska varumärkesföreningen).
– Inrätta ett nytt forum som omfattar mer än bara politiken för livsmedelsindustrin, med 
specifikt fokus på detaljhandeln i sin helhet. 

– I idealfallet, få i gång frivilliga initiativ från näringslivet. Det har gjorts framsteg, och det 
finns tecken på en vilja att erkänna problemen och inleda en konstruktiv dialog. 
Föredraganden har starka förhoppningar om att det intensiva samråd som pågår kommer att 
utmynna i självreglering och konkreta åtaganden, om till exempel regelbunden dialog och 
etiska principer. 

Oavsett vilket alternativ man väljer bör man undvika överlappning med arbetet i 
expertplattformen, utan i stället stödja den pågående processen.

Föredraganden rekommenderar att EU-institutionerna och intressenterna samlas en gång om 
året till ett rundabordssamtal om detaljhandelsmarknaden för att följa upp framsteg som 
görs i dialogen.
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VI. Bättre effektivitet och hållbarhet – innovativa lösningar

Detaljhandeln spelar en avgörande roll för att utveckla en hållbar ekonomi och bör fortsätta 
att främja en hållbar konsumtion genom att erbjuda enkel tillgång till kvalitetsvaror. Bra 
exempel på frivilliga initiativ är deklarationen om energi från ERRT (European Retail Round 
Table), WayAhead, Retail Forum on Sustainability, Global Forum on Sustainable 
Consumption och ECR (Efficient Consumer Response). 

Föredraganden uppmanar detaljhandelssektorn att satsa mer på nyskapande lösningar för 
logistik och transporter, energieffektivitet samt förpackning och avfallshantering. 
Föredraganden vill även se samfällda insatser för att bekämpa livsmedelsslöseriet.

Den sociala dialogen ser ut att fungera väl i detaljhandelssektorn. Föredraganden ser positivt 
på att Eurocommerce och UNI-Europa har uppnått ett gemensamt avtal och stöder innehållet.

VII. Det fortsatta arbetet

Det är dags att vi inser vad detaljhandeln har uppnått, liksom sektorns specifika problem och 
utmaningar. Föredraganden efterlyser en integrerad europeisk handlingsplan för 
detaljhandeln med målet att utveckla en politisk ram med konkreta förslag till pragmatiska 
lösningar på återstående frågor.

Nu ligger bollen hos detaljhandeln. Frivilliga initiativ bör övervakas noga och utvärderas av 
EU:s institutioner. Inga andra alternativ bör uteslutas på förhand. Det fortsatta arbetet kommer 
att vara beroende av självregleringens effektivitet.


