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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των 
παραγόντων

(2013/2093(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο 
«Χάραξη ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο» (COM(2013)0036),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2013, «Για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση 
τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη» (COM(2013)0037),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2010, με τίτλο 
«Παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής – “Προς μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εμπορίου και διανομής για το 2020”» (COM(2010)0355), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2011, σχετικά με μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2012, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της 
ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο 
για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών2,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, του Μαΐου 2012, με τίτλο 
«Αποτελέσματα για τους καταναλωτές – Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά: 
Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της λιανικής εσωτερικής αγοράς και των συνθηκών 
που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα κράτη μέλη» (SEC(2012)0165), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για 
την προστασία των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ και την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου: Αναθεώρηση της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση» 
(COM(2012)0702),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της [...] Οκτωβρίου 2013, για την προστασία των 
επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ και την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου: Αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση3,

                                               
1 ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 9.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν: ….
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– έχοντας υπόψη τις εργασίες του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές πρακτικές B2B,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2013, με τίτλο 
«Διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ 
σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ για την πρόληψη και την αποτροπή της 
λαθραίας εργασίας» (C(2013)4145),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2009, με τίτλο 
«Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη» 
(COM(2009)0591), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, με θέμα «Δίκαια εισοδήματα 
για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην 
Ευρώπη»1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα 
συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά 
ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 11ης Δεκεμβρίου 20122 και της 4ης Ιουλίου 20133, 
σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
«Χάραξη ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο»4,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση 
τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη»5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων7, και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

                                               
1 ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 22.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
4 ΕΕ C …/Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
5 ΕΕ C …/Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
6 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
7 ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
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καταναλωτές1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 
αγορά4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δικαιολογημένη η έμφαση στη σημασία της λιανικής 
αγοράς, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 11% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αναλογεί σε 
περισσότερο από το 15% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένου τόσο του εξειδικευμένου όσο και του ανειδίκευτου εργατικού 
δυναμικού, και συμβάλλει στη διαμόρφωση του κοινωνικού ιστού·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από 
την εικονική επαφή μέσω του διαδικτύου, τα καταστήματα εξακολουθούν να είναι ο 
χώρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται με άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα οι κεντρικοί 
δρόμοι και τα αστικά κέντρα λειτουργούν ως πλαίσιο για κοινές εμπειρίες, αποτελώντας 
κομβικό σημείο της τοπικής ταυτότητας, της υπερηφάνειας των επιμέρους κοινοτήτων 
καθώς και της κοινής κληρονομιάς και των κοινών αξιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα στο λιανικό 
εμπόριο, επηρεάζοντας κυρίως τα μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
(ΑθΕΠ) που επηρεάζουν αρνητικά, συγκεκριμένα, τους γεωργούς και τις μικρές 
παραγωγικές επιχειρήσεις·

1. επικροτεί τη χάραξη ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο από την 
Επιτροπή·

2. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης θα έπρεπε να έχει επιστήσει μεγαλύτερη προσοχή στις 
επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στο λιανικό εμπόριο και ιδίως στα 

                                               
1 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
2 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
3 ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
4 ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1.
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μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα·

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, εντούτοις τονίζει τη σημασία της ισόρροπης 
εκπροσώπησης με τη συμπερίληψη και των μεγάλων και των μικρών εμπόρων λιανικής 
πώλησης, των συνεταιρισμών και των καταναλωτών, των φορέων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών συμφερόντων·

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας που 
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα 
του τομέα λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του ΦΠΑ ή η αύξηση των τελών των 
καταστημάτων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική προβολή 
στον τομέα λιανικού εμπορίου ως πυλώνα της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και να άρουν πρακτικά εμπόδια που αποτελούν πηγή 
δυσχερειών για τους εμπόρους λιανικής πώλησης προκειμένου να επωφελούνται πλήρως 
από την εσωτερική αγορά·

6. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συστήσει μια εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει 
όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· ταυτόχρονα προειδοποιεί 
ενάντια στον πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που αφορούν τα σήματα και την 
επισήμανση και ζητά την απλοποίηση, κατά προτίμηση συγκεντρώνοντας διάφορες 
πτυχές της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε μία ετικέτα, με 
παράλληλη μείωση των διαφορών μεταξύ των εθνικών υποχρεωτικών απαιτήσεων 
επισήμανσης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από δράσεις 
που αποσκοπούν στη στήριξη της ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την ενθάρρυνση 
της αρχής της «υιοθεσίας καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτεροι έμποροι 
λιανικής λειτουργούν ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα στο άμεσο περιβάλλον 
τους· την προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, οι οποίες θα επωφελούνται από την αμοιβαία 
συνδρομή και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους) 
ένα κλίμα που θα ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα μειώνοντας τους 
συντελεστές για την ενέργεια και τα ενοίκια μέσω συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής, και προωθώντας τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων καταστημάτων στις εν λόγω περιοχές·

8. προειδοποιεί για την διαρκούσα τάση ορισμένων τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
αναπτύσσουν έργα μεγάλης κλίμακας, όπως εμπορικά κέντρα εκτός των αστικών 
κέντρων, δεδομένου ότι, ιδίως ενόψει της οικονομικής κρίσης, το σημείο κορεσμού έχει 
ήδη επιτευχθεί· επισημαίνει ότι τα ενοίκια στα εν λόγω εμπορικά κέντρα είναι συνήθως 
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πολύ υψηλά για τα μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα και καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, έρευνα για τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους·

9. αναγνωρίζει το δικαίωμα των τοπικών αρχών να μην επιτρέπουν τη δημιουργία νέων 
εμπορικών κέντρων και υπεραγορών όπου αυτό θα έχει αρνητικές κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ειδικούς 
κανόνες που θα διασφαλίζουν ποικιλία καταστημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για τις 
εμπορικές περιοχές, ιδίως στα αστικά κέντρα, προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικές·

10. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη 
διασφάλιση καθαρών, ασφαλών και προσβάσιμων εμπορικών περιοχών στα αστικά 
κέντρα, καθώς προσφέρονται μεταξύ άλλων για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις από τα κενά κτήρια σε εμπορικές περιοχές, π.χ. θέτοντας αυτούς τους χώρους 
στη διάθεση νεοσύστατων επιχειρήσεων με χαμηλότερο μίσθωμα από το συνηθισμένο·

11. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα καταστήματα 
αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που καθιστούν ακόμα πιο σημαντικές τις πολυκαναλικές 
στρατηγικές στο λιανικό εμπόριο· σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει την ανησυχία του, ενόψει 
του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζει το λιανικό εμπόριο, ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρους κλάδους λιανικού εμπορίου, όπως φαίνεται να 
συμβαίνει επί του παρόντος στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και των βιβλίων· 
ενθαρρύνει τους εμπόρους λιανικής πώλησης να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
για την επέκταση της αγοραστικής εμπειρίας στο παραδοσιακό κατάστημα, μεταξύ άλλων 
βελτιώνοντας το επίπεδο των υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, και 
συνδέοντας την παρουσίαση στο διαδίκτυο με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις 
πωλήσεις στο παραδοσιακό κατάστημα·

12. τονίζει την ευθύνη του τομέα λιανικού εμπορίου σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα· συγχαίρει 
διότι οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
όσον αφορά την οικολογική ευθύνη, ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα, την κατανάλωση 
ενέργειας, τις μεταφορές και τη μείωση των εκπομπών CO2· θεωρεί ότι απαιτούνται 
περαιτέρω προσπάθειες στον εν λόγω τομέα·

13. υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής εφαρμογής της υφιστάμενης κοινωνικής και 
εργατικής νομοθεσίας· θεωρεί λυπηρή την ύπαρξη, σε αυτόν τον τομέα, υψηλού 
ποσοστού αδήλωτης απασχόλησης, που συνεπάγεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή και 
εμποδίζει τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών 
επιχειρήσεων εντός της εσωτερικής αγοράς·

14. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των 
δικαιοδόχων έναντι της εταιρείας δικαιόχρησης και ζητεί τη σύναψη διαφανών και 
δίκαιων συμβάσεων· ειδικότερα, εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών 
μελών στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν 
την επιχείρησή τους ή να μεταβάλουν την επιχειρησιακή τους μέθοδο, ενώ εξακολουθούν 
να δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
επιπτώσεις των μακροχρόνιων ρητρών ανταγωνισμού, των επιλογών αγοράς και της 
απαγόρευσης της πολλαπλής δικαιόχρησης (multi-franchising), καθώς και να 
επανεξετάσει, στο εν λόγω πλαίσιο, την ισχύουσα εξαίρεση από τους κανόνες 
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ανταγωνισμού για τα συμβαλλόμενα μέρη που κατέχουν μερίδιο αγοράς μικρότερο του 
30%·

15. στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
συμβατικές πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα 
εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ· 
τονίζει ότι οι ΑθΕΠ εμφανίζονται και στην αλυσίδα εφοδιασμού καταναλωτικών 
προϊόντων εκτός τροφίμων, ζητεί, δε, από την Επιτροπή και από τις ομοσπονδίες των 
επιχειρήσεων να διερευνήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας ενός νέου, ανοικτού τύπου 
φόρουμ με επίκεντρο το λιανικό εμπόριο στο σύνολό του·

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής πρακτικής και τον κατάλογο παραδειγμάτων αθέμιτων και 
δίκαιων πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή και την επιβολή των εν λόγω αρχών· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιφέρουν τα παραπάνω ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι 
σημαντική η συμμετοχή όλων των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των γεωργών, καθώς και των μεταποιητικών 
βιομηχανιών και των βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τα αποτελέσματα της εθελοντικής πρωτοβουλίας εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της, και να προτείνει την ανάληψη πρόσθετων δράσεων εφόσον κριθεί 
αναγκαίο·

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα ασθενέστερα μέρη της αγοράς να υποβάλουν 
καταγγελίες σχετικά με τις ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ενώσεων των 
επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις εν λόγω καταγγελίες εξ 
ονόματός τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα, σε έναν 
διαμεσολαβητή ή κριτή που θα έχει την εξουσία να αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη δράση 
στην περίπτωση πληροφοριών που αφορούν ορισμένες ανησυχητικές τάσεις·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο την 
απαγόρευση της πώλησης κάτω του κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να δώσει τον 
ορισμό για την «οικονομική εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα καθίστανται πιο προσεκτικά 
τα κράτη μέλη και η επιχειρηματική κοινότητα όσον αφορά τις ΑθΕΠ·

19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το δικαίωμα των μικρών προμηθευτών να συστήνουν 
ομάδες παραγωγών χωρίς το φόβο κυρώσεων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού οι 
οποίες αξιολογούν τη σημασία των εν λόγω ομάδων μόνο βάσει εθνικής παραγωγής·

20. καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού που 
επιβλήθηκαν από τους κατασκευαστές προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος, στο πλαίσιο 
της δράσης για τις ΑθΕΠ·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σημασία του τομέα λιανικού εμπορίου για την κοινωνία

Το λιανικό εμπόριο είναι μείζονος οικονομικής σημασίας, αντιπροσωπεύοντας το 11% του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ και το 15% της απασχόλησης στην ΕΕ. Στην ΕΕ έχει δοθεί μεγάλη έμφαση 
στο λιανικό εμπόριο που θεωρείται ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της ενιαίας αγοράς. 
Για τους μεγάλους λιανεμπόρους, οι οικονομίες κλίμακας που είναι εφικτές στο πλαίσιο μιας 
εύρυθμης εσωτερικής αγοράς μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Συνεπώς, είναι λυπηρό το 
γεγονός ότι πολλοί έμποροι λιανικής πώλησης που επιθυμούν τη δραστηριοποίησή τους σε 
πολλά ή σε όλα τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιττά εμπόδια, όπως 
διαφορετικές απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, καθώς και διαφορές στις διοικητικές 
πρακτικές.

Η ενιαία ψηφιακή αγορά μπορεί να προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες στους εμπόρους λιανικής 
πώλησης, παρότι επί του παρόντος οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν σε μεγάλο 
βαθμό προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στη χώρα τους, ακόμη και για ηλεκτρονικές 
αγορές. Αυτό ενδέχεται να απορρέει αφενός από το γεγονός ότι οι καταναλωτές απλώς δεν 
είναι τόσο εξοικειωμένοι με τους εμπόρους λιανικής που έχουν έδρα σε άλλα κράτη μέλη, και 
αφετέρου από την αβεβαιότητα σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Εξίσου σημαντική με την οικονομική αξία του λιανικού εμπορίου είναι η κοινωνική αξία του. 
Ειδικά με τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή, και την 
εισαγωγή της πληροφορικής στις κοινωνίες μας γενικότερα, ο αριθμός των δυνατοτήτων για 
κοινωνικές σχέσεις στην πραγματική ζωή μειώνεται ραγδαία. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να 
διαθέτουν όλο και περισσότερο χρόνο καθισμένοι μπροστά στους υπολογιστές, τις ταμπλέτες 
ή τα κινητά τους τηλέφωνα, και οι κοινωνίες μας κινδυνεύουν να καταστούν ολοένα και πιο 
εικονικές. Τα παραδοσιακά καταστήματα εξακολουθούν να είναι χώροι όπου οι άνθρωποι 
αλληλεπιδρούν στην πραγματική ζωή. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν ως σταθερή αξία, 
κατά προτίμηση ενσωματωμένα σε ένα ευρύτερο κοινωνιακό περιβάλλον, παρέχοντας 
πρόσθετες υπηρεσίες, όπως βιβλιοθήκες και κτιριακές δομές πολιτιστικού και δημόσιου 
χαρακτήρα.

Πολλοί παραπονούνται ότι η έλξη που ασκούν τα εμπορικά κέντρα μειώνεται ραγδαία, διότι 
στο σύνολό τους περιλαμβάνουν τα ίδια καταστήματα που ανήκουν σε εθνικές ή διεθνείς 
αλυσίδες. Αυτό ενδέχεται να κατασιγάσει σταδιακά την επιθυμία των καταναλωτών να 
επισκέπτονται τα εν λόγω κέντρα, ειδικά εάν μπορούν να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα εξίσου 
εύκολα μέσω του διαδικτύου. Για να παραμείνει ελκυστική η αγοραστική εμπειρία, 
απαιτείται αφενός η επανεξέταση και βελτίωσή της σε μόνιμη βάση, και αφετέρου η 
ενίσχυση της ποικιλίας των καταστημάτων. Ο ανεξάρτητος λιανέμπορος μπορεί να κάνει τη 
διαφορά, καθώς τα ανεξάρτητα καταστήματα μπορούν να οιστρηλατήσουν την περιέργεια 
του καταναλωτή. Εμπορικά κέντρα με ποικίλα τοπικά ενσωματωμένα καταστήματα μπορούν 
να τονώσουν τη ζωή της κοινότητας, ακόμη και την τοπική ταυτότητα, την οποία πολλοί 
αναζητούν όλο και περισσότερο, παρά την παγκοσμιοποίηση – ή ίσως εξαιτίας της.

Ο τομέας λιανικού εμπορίου στην τρέχουσα οικονομική κρίση

Στα περισσότερα κράτη μέλη η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει φτάσει σε εξαιρετικά 
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χαμηλά επίπεδα. Οι πολίτες αναβάλλουν τις αγορές τους ή προσανατολίζονται σε αγορές 
εξαιρετικά χαμηλού κόστους. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι συντελεστές ΦΠΑ έχουν αυξηθεί, 
γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις αγορές των καταναλωτών και την επιβίωση 
των εμπόρων λιανικής. Η γενική κατάσταση στον τομέα λιανικού εμπορίου στην ΕΕ αποτελεί 
θέμα ανησυχίας, παρότι υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) καταδεικνύουν μια μικρή 
βελτίωση τον Μάιο 2013 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 20131. Ωστόσο, στη ζώνη του ευρώ, το 
λιανικό εμπόριο εξακολουθεί να είναι μειωμένο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 
προηγούμενου έτους. Τα καταναλωτικά προϊόντα εκτός τροφίμων έχουν πληγεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τα τρόφιμα, και οι ανεξάρτητοι έμποροι λιανικής είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για το λιανικό εμπόριο δεν αντιμετωπίζει άμεσα τις 
συνέπειες που επιφέρουν στο λιανικό εμπόριο η κρίση και τα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Συνεπώς, δεν αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις ούτε η πρόληψη της χρεοκοπίας 
ούτε το ολοένα πιο επιτακτικό ζήτημα των κενών καταστημάτων εν μέσω εμπορικών 
περιοχών. Όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, έχουν εγκριθεί χωριστές εκθέσεις 
από το Κοινοβούλιο, γεγονός που αποτελεί τον μόνο λόγο για τον οποίο ο εισηγητής δεν έχει 
συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην έκθεσή του. Ωστόσο, η βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ.

Δεδομένου ότι οι πτωχεύσεις αφορούν κυρίως τους ανεξάρτητους λιανεμπόρους, ενώ και το 
μερίδιό τους στην αγορά μειώνεται με ταχύ ρυθμό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
ανάγκες τους. Αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε με πόλεις που είναι κλώνοι, όσον αφορά το 
λιανικό εμπόριο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν τώρα. Τα μεγάλα 
καταστήματα μπορούν να βοηθήσουν τα μικρότερα, καθώς είναι και δικό τους συμφέρον να 
διατηρηθεί ποικιλία καταστημάτων στην περιοχή τους, δεδομένου ότι αυτό προσελκύει 
περισσότερους πελάτες. Μεγάλος έμπορος λιανικής έχει δηλώσει ότι είναι η κατάλληλη 
στιγμή να θεσπιστεί η αρχή της «υιοθεσίας καταστήματος». Μέσω του εν λόγω 
προγράμματος, οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να ζητούν την παροχή συμβουλών, για 
παράδειγμα, σχετικά με διοικητικά ή οικονομικά ζητήματα, χωρίς να χάνουν την ανεξαρτησία 
τους. Τα καταστήματα μπορούν να συνεργάζονται συστήνοντας τοπικές ενώσεις, έτσι ώστε η 
ανάπτυξη της εμπορικής περιοχής να αποτελεί κοινή επιχείρησή τους, σε στενή συνεργασία 
με τις τοπικές αρχές. Τα ενοίκια και οι συντελεστές για την ενέργεια θα μπορούσαν να 
μειωθούν προκειμένου να αναζωογονηθούν ορισμένες εμπορικές περιοχές, ενώ οι τοπικές 
αρχές μπορούν να διαφοροποιήσουν τα τοπικά τέλη προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα των 
καταστημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η Επιτροπή ορθώς τονίζει ότι οι χωρικές πολιτικές δεν μπορούν να εισάγουν διακρίσεις για 
οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν γκρίζες ζώνες σε περίπτωση που οι 
τοπικές αρχές επιθυμούν να προωθήσουν τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους στα αστικά 
κέντρα. Υπάρχει αισθητή τάση επικράτησης συγκεκριμένων τύπων λιανικού εμπορίου στους 
κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που θα διασφαλίζουν την ποικιλία καταστημάτων, 
η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει μια εμπορική περιοχή την 
                                               
1 Eurostat, Ανακοινωθέν τύπου – Δείκτες ευρώ 104/2013.
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ελκυστικότητά της.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει χρυσή ευκαιρία για τους εμπόρους λιανικής 
πώλησης, αλλά και απειλή για τα καταστήματα που απλώς αγνοούν το φαινόμενο. Έχω 
ακούσει πολλούς εμπόρους να διαμαρτύρονται για πελάτες που ζητούν συμβουλές σχετικά με 
ένα προϊόν σε ένα παραδοσιακό κατάστημα, ενώ στο τέλος αγοράζουν αυτό το προϊόν 
ηλεκτρονικά από άλλο, φθηνότερο κατάστημα. Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι ίσως 
πρέπει να θεσπιστεί τέλος εισόδου. Αυτό δεν αποτελεί, φυσικά, εφικτή λύση και θα 
επιταχύνει την παρακμή των εν λόγω καταστημάτων, δείχνει όμως την απελπισία αυτών των 
λιανεμπόρων.

Οι λιανέμποροι πρέπει να αποδεχθούν το ηλεκτρονικό εμπόριο ως γεγονός. Συνεπώς, είναι 
σκόπιμο πολλά καταστήματα να υιοθετήσουν πολυκαναλικές πολιτικές πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών και των παραδοσιακών διαύλων πώλησης. Η 
εξυπηρέτηση είναι ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός παραδοσιακού 
καταστήματος. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά είδη, είναι συχνά σημαντικό για τον πελάτη να 
λαμβάνει σωστές συμβουλές. Το διαδίκτυο δεν είναι πάντα φιλικό προς τον πελάτη. Δεν είναι 
σαφές ποιες ιστοσελίδες μπορεί να εμπιστεύεται κανείς. Μία καλή λύση θα ήταν η σύνδεση 
του διαδικτυακού καταστήματος με τα παραδοσιακά καταστήματα, έτσι ώστε ο πελάτης να 
είναι σε θέση να αναζητά και να λαμβάνει συμβουλές από έναν πραγματικό πωλητή στο 
πλησιέστερο κατάστημα μέσω του διαδικτύου. Μία άλλη λύση για την προώθηση του 
παραδοσιακού καταστήματος είναι η δημιουργία «εμπειρίας» στο κατάστημα, η επιδίωξη 
πρόσθετων παροχών στον πελάτη. Τα βιβλιοπωλεία μπορούν να προσκαλούν συγγραφείς να 
διαβάζουν μερικά από τα έργα τους· τα καταστήματα μουσικών ειδών μπορούν να 
διοργανώνουν ζωντανές μουσικές παραστάσεις· τα καταστήματα ειδών ένδυσης μπορούν να 
διοργανώνουν επιδείξεις μόδας, κ.λπ. Η παροχή υπηρεσιών και η ενίσχυση της εμπειρίας 
είναι απαραίτητες για την επιβίωση των παραδοσιακών καταστημάτων.

Οι συμβάσεις των δικαιοδόχων γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές. Είναι λυπηρό το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε συστάσεις που απαντούν σε αυτή την εξέλιξη, η οποία τείνει να 
υπονομεύσει την όλη ιδέα της δικαιόχρησης (franchising) καθιστώντας τη λιγότερο 
ελκυστική, τη στιγμή που η δικαιόχρηση θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των 
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Βιωσιμότητα

Λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της έκθεσης, ήταν αδύνατο να εξεταστεί 
αναλυτικά ο ρόλος του λιανικού εμπορίου στην κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική. 
Ωστόσο, το λιανικό εμπόριο είναι πρωτεύουσας σημασίας όσον αφορά τα θέματα 
βιωσιμότητας. Τα καταστήματα μπορούν να επηρεάσουν ως προς το είδος προϊόντος που 
αγοράζουν οι καταναλωτές, ενεργοποιώντας έτσι το δίκαιο εμπόριο. Τα καταστήματα 
μπορούν να προωθήσουν φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες που θα συμβάλουν στη 
μείωση των αποβλήτων. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα πρότυπα σχετικά με την 
κατανάλωση τροφίμων, ώστε ο καταναλωτής να αγοράζει τις ποσότητες που χρειάζεται 
αποφεύγοντας τη σπατάλη τροφίμων, να αγοράζει περισσότερα βιολογικά τρόφιμα, κλπ.

Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνικές πολιτικές. Δυστυχώς, οι παραβιάσεις των κοινωνικών 
και μεταναστευτικών νόμων λαμβάνουν χώρα και στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Επίσης, 
υπάρχει η τάση πρόσληψης χαμηλόμισθων νέων υπαλλήλων και αντικατάστασής τους όσο 
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μεγαλώνουν ηλικιακά και κοστίζουν ακριβότερα. Ειδικότερα, όταν η παροχή υπηρεσιών και 
η «εμπειρία» γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για την επιβίωση των καταστημάτων, είναι 
σημαντικό να επενδύουμε στο προσωπικό. Το λιανικό εμπόριο είναι εξαιρετικός τομέας για 
την παροχή κατάρτισης στους νέους, εντούτοις πρέπει επίσης να βασίζεται σε έμπειρο 
εργατικό δυναμικό προκειμένου να παρέχεται η κατάλληλη ποιότητα. Η επιβολή της 
εργατικής νομοθεσίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να ενθαρρύνεται η στενή συνεργασία μεταξύ του τομέα λιανικού εμπορίου και 
των οργάνων επιβολής του νόμου, ώστε οι εν λόγω παραβιάσεις να αντιμετωπίζονται άμεσα 
και αποτελεσματικά.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ)

Οι γεωργοί και οι μικροί παραγωγοί συχνά αισθάνονται ότι δεν υπάρχει πραγματική 
ελευθερία των συμβάσεων, δεδομένου ότι μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους μόνο σε 
έναν περιορισμένο αριθμό υπεραγορών. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα στην 
πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι παραγωγοί επιχειρήσεις μικρής κλίμακας. Για παράδειγμα, 
η παραγωγή ζάχαρης ελέγχεται εμφανώς από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, των οποίων 
η θέση είναι τόσο ισχυρή, που σε ορισμένα κράτη μέλη μπορούν ουσιαστικά να θεωρούνται 
μονοπώλια. Επιπλέον, οι υπεραγορές συχνά δεν έχουν άμεση επαφή με τους παραγωγούς, 
αλλά με εμπόρους διανομής. Αυτοί οι έμποροι μπορεί να είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. 
Τα περιθώρια κέρδους των εν λόγω επιχειρήσεων είναι συχνά πολύ μεγαλύτερα από αυτά των 
υπεραγορών. Όταν σχεδιάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων είναι σημαντικό να λαμβάνεται 
υπόψη η πολυπλοκότητα της κατάστασης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Η Πράσινη Βίβλος συχνά θεωρείται από τις υπεραγορές ένα πρώτο βήμα προς τη θέσπιση 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να 
διευκρινιστούν μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένες 
έννοιες, όπως η «οικονομική εξάρτηση», ο εισηγητής δεν έχει πεισθεί για την 
αποτελεσματικότητα μιας καθαρά νομοθετικής προσέγγισης. Για τους μικρότερους 
παραγωγούς είναι συχνά δύσκολο να συμμετάσχουν σε επίσημες αγωγές κατά των 
υπεραγορών (ή των εμπόρων διανομής). Πάρα πολύ συχνά, υπάρχει ο φόβος για αντίποινα: 
μπορεί να έχουν εκτεθεί ορισμένες ΑθΕΠ, αλλά με τίμημα την απώλεια της επιχειρηματικής 
τους σχέσης με την εν λόγω υπεραγορά ή τον εν λόγω έμπορο διανομής.

Ο εισηγητής τάσσεται συνεπώς υπέρ μιας προσεκτικής προσέγγισης. Παρότι ενδέχεται να 
είναι χρήσιμη η επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ για την απαγόρευση των πωλήσεων κάτω 
του κόστους στον τομέα των τροφίμων, σε γενικές γραμμές καλό θα είναι να μην 
στηριζόμαστε υπερβολικά σε νομοθετικές λύσεις. 

Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες υπάρχουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη και σήμερα 
αναπτύσσονται επίσης σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, είναι ευπρόσδεκτες. Μπορούν 
να παρέχουν τη βάση για την από κοινού ανάληψη ευθύνης. Ωστόσο, ορισμένοι παραγωγοί 
διαμαρτύρονται ότι, χωρίς την κατάλληλη εφαρμογή, οι εν λόγω εθελοντικές πρωτοβουλίες 
δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση. Για να συνεχιστεί η άσκηση πίεσης 
απαιτείται επομένως να προβλεφθεί ανεξάρτητος διαμεσολαβητής ή κριτής που θα έχει τη 
δυνατότητα έκδοσης αυτεπάγγελτων αποφάσεων. Οι υπεραγορές αντιτίθενται στους 
ανώνυμους μηχανισμούς καταγγελίας. Ισχυρίζονται ότι δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν 
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κατάλληλα τους εαυτούς τους όσον αφορά τις καταγγελίες αυτές και ότι ενδέχεται να 
πέφτουν θύματα συκοφαντίας. Για να βρεθεί μια λύση που δεν θα θίγει τα συμφέροντα τόσο 
των παραγωγών όσο και των υπεραγορών, ο εισηγητής προτιμά ένα σύστημα δια του οποίου 
θα επισημαίνονται ορισμένες πρακτικές από τις επιχειρηματικές ενώσεις σε έναν 
διαμεσολαβητή ή κριτή, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο όσον αφορά τις πηγές 
πληροφοριών. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του διαμεσολαβητή/κριτή να ενεργεί 
αυτεπάγγελτα, δύναται να επιτευχθεί δίκαιη λύση.

Παρότι ο εισηγητής υποστηρίζει έναν εθελοντικό μηχανισμό, ο τελευταίος θα είναι 
αποτελεσματικός μόνο εφόσον συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι 
οι παραγωγοί, οι έμποροι και οι υπεραγορές πρέπει εξίσου να συμμετάσχουν στην 
πρωτοβουλία. Προς το παρόν, οι παραγωγοί δεν το έχουν ακόμη πράξει· μένει να δούμε 
πόσοι έμποροι θα συμμετάσχουν. Αν δεσμεύονται κυρίως οι υπεραγορές ως προς την 
υλοποίηση της πρωτοβουλίας, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.

Δεύτερον, η εθελοντική πρωτοβουλία δεν προβλέπει την καθιέρωση ανεξάρτητου 
διαμεσολαβητή ή κριτή. Αντίθετα, στηρίζεται στη σύσταση ομάδας διακυβέρνησης που 
αποτελείται από εκπροσώπους κάθε ομάδας συμφερόντων. Ο εισηγητής δεν απορρίπτει την 
προσέγγιση αυτή, διερωτάται όμως κατά πόσον θα είναι εφικτή σε πρακτικό επίπεδο εν 
συγκρίσει με τη δράση μέσω ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητή/κριτή.

Τέλος, η εθελοντική πρωτοβουλία βασίζεται εξ ολοκλήρου στην «κατονομασία και 
προσβολή» καθώς και στην «κατονομασία και φημολογία»· δεν προβλέπονται άλλες 
κυρώσεις. Ακριβώς αυτή η έλλειψη κυρώσεων είναι που αποτρέπει τους παραγωγούς από τη 
συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία. Κατά συνέπεια, προκειμένου να επιτύχει η πρωτοβουλία, 
είναι καιρός να εξεταστεί η θέσπιση πρόσθετων κυρώσεων, π.χ. προστίμων και 
αποζημιώσεων για τις ζημίες σε περίπτωση παραβίασης των αρχών της ορθής πρακτικής.
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