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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos mažmeninės prekybos veiksmų plano, kuris būtų naudingas visiems 
dalyviams

(2013/2093(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 31 d. Komisijos komunikatą „Europos mažmeninės 
prekybos veiksmų planas“ (COM(2013) 0036),

– atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 31 d. Komisijos Žaliąją knygą dėl nesąžiningos prekybos 
praktikos Europos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje 
(COM(2013) 0037),

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 5 d. Komisijos ataskaitą „Prekybos ir platinimo rinkos 
stebėsena „Siekiant iki 2020 m. užtikrinti veiksmingesnę ir sąžiningesnę prekybos ir 
platinimo vidaus rinką“ (COM(2010) 0355),

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės 
prekybos ir platinimo rinkos1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą „Europos vartotojų 
darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2012) 0225),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl naujos Europos vartotojų 
politikos darbotvarkės2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės mėn. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vartotojų 
sąlygų rezultatų suvestinė. Bendrosios rinkos vidaus vartotojai. Bendrosios mažmeninės 
rinkos ir vartotojų sąlygų valstybėse narėse stebėsena“ (SEC(2012) 0165),

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikatą „Įmonių apsauga nuo 
klaidinamosios rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo užtikrinimas. 
Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos peržiūra“ 
(COM(2012) 0702),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio [...] d. rezoliuciją „Įmonių apsauga nuo 
klaidinamosios rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo užtikrinimas. 
Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos peržiūra“3,

– atsižvelgdamas į Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumo 
ir Verslo įmonių sutarčių sudarymo praktikos klausimų ekspertų grupės veiklą,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 4 d. Komisijos konsultacinį dokumentą „Konsultavimasis 

                                               
1 OL C 33 E, 2013 2 5, p. 9.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0239.
3 Priimti tekstai, ….



PE516.620v02-00 4/11 PR\944163LT.doc

LT

su socialiniais partneriais pagal SESV 154 straipsnį dėl ES bendradarbiavimo gerinimo 
siekiant užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir nuo jo atgrasyti“ (C(2013) 4145),

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Veiksmingesnė Europos 
maisto produktų tiekimo grandinė“ (COM(2009) 0591),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl sąžiningų ūkininkų pajamų: 
veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria 
siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu 
teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942),

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d.2 ir 2013 m. liepos 4 d.3 rezoliucijas dėl 
bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl Komisijos komunikato „Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas“4,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl Komisijos Žaliosios knygos dėl nesąžiningos prekybos praktikos Europos 
įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje5,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/38/ES dėl vartotojų teisių6,

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų 
ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo7 ir 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą 
teikimo vartotojams8,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos9,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose10,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

                                               
1 OL C 308 E, 2011 10 20, p. 22.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0327.
4 OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
5 OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
6 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
7 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
8 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
9 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
10 OL L 48, 2011 2 23, p. 1.
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direktyvą 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Regioninės plėtros 
komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi vargu, ar mažmeninės prekybos rinkos svarbą galima pervertinti, nes ši rinka 
sudaro 11 proc. ES BVP, joje sukurta daugiau nei 15 proc. visų darbo vietų Europoje, 
įskaitant kvalifikuotą ir nekvalifikuotą darbo jėgą, ir ji prisideda prie visuomenės 
socialinės sudėties;

B. kadangi visuomenėje, vis labiau pasižyminčioje virtualiu bendravimu internete, 
parduotuvės vis dar yra vieta, kurioje žmonės susitinka su kitais, ir pirmiausia prekybos 
gatvės ir miestų centrai gali tapti bendrų potyrių vieta ir vietos identiteto, bendruomenės 
pasididžiavimo, bendro paveldo bei bendrų vertybių židiniu;

C. kadangi dabartinė ekonomikos krizė daro daug žalos mažmeninei rinkai ir pirmiausia 
nukenčia mažesnės nepriklausomos parduotuvės;

D. kadangi nesąžiningos prekybos praktika (NPP) tebevykdoma ir neigiamai veikia 
pirmiausia ūkininkus ir mažąsias gamybos įmones;

1. palankiai vertina Komisijos rengiamą Europos mažmeninės prekybos veiksmų planą;

2. nurodo, kad šiame veiksmų plane reikėjo daugiau dėmesio skirti dabartinės ekonomikos 
krizės poveikiui mažmeninei prekybai, pirmiausia mažesnėms nepriklausomoms 
parduotuvėms;

3. palankiai vertina Komisijos ketinimą įsteigti nuolatinę Mažmeninės prekybos 
konkurencingumo grupę, bet atkreipia dėmesį į proporcingo atstovavimo, įskaitant 
didžiuosius ir mažuosius mažmenininkus, kooperatyvus ir vartotojus, aplinkos ir 
socialinius interesus, svarbą;

4. ragina valstybes nares įgyvendinant griežto taupymo politiką nesiimti priemonių, kuriomis 
mažinamas vartotojų pasitikėjimas ir tiesiogiai kenkiama mažmeninės prekybos sektoriaus 
interesams, pvz., nedidinti PVM arba parduotuvėms taikomų mokesčių;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti didžiausią politinę svarbą mažmeninės 
prekybos sektoriui kaip bendrosios rinkos, įskaitant bendrąją skaitmeninę rinką, ramsčiui 
ir panaikinti praktines kliūtis, dėl kurių mažmenininkai negali naudotis visomis vidaus 
rinkos galimybėmis;

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą parengti priemones, kuriomis siekiama padėti 
vartotojams gauti skaidrią ir patikimą informaciją apie prekių ir paslaugų kainas, kokybę 
ir tvarumą; ragina Komisiją sukurti lengvai prieinamą duomenų bazę, į kurią būtų įtraukti 
visi ES ir nacionaliniai ženklinimo reikalavimai; kartu perspėja, kad nereikėtų dar daugiau 

                                               
1 OL L 319, 2007 12 5, p. 1.
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etikečių ir ženklinimo reikalavimų, ir ragina juos paprastinti, geriausia įvairius socialinio 
ir aplinkos tvarumo aspektus sujungiant į vieną etiketę ir kartu mažinant nacionalinių 
privalomų ženklinimo reikalavimų skirtumus;

7. ragina Komisiją savo veiksmų planą papildyti įvairiais veiksmais, skirtais 
nepriklausomiems mažmenininkams remti, pvz.: skatinti taikyti „parduotuvių globojimo“ 
principą, pagal kurį didesnieji mažmenininkai tampa gretimų mažesniųjų parduotuvių 
kuratoriais; skatinti nepriklausomų mažmenininkų grupes, įskaitant kooperatyvus, kurie, 
išlaikydami visišką nepriklausomybę, gali naudotis savitarpio pagalba ir tam tikra masto 
ekonomija; paisyti vietos ir regioninių valdžios institucijų teisės tam tikrose prekybos 
zonose (pvz., prekybos gatvėse) skatinti kurti mažoms nepriklausomoms parduotuvėms 
palankią aplinką, pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę mažinant energijos 
tarifus ir nuomos mokesčius, mažųjų įmonių ir nepriklausomų mažmenininkų mokamiems 
vietos mokesčiams taikant bendrovių mokesčių nuolaidas ir skatinant įvairių toje 
teritorijoje veikiančių parduotuvių bendradarbiavimą;

8. perspėja dėl kai kurių vietos ir regioninių valdžios institucijų tendencijos ir toliau plėtoti 
plataus masto projektus, pvz., statyti didelius prekybos namus ir centrus už miestų centrų, 
nes, pirmiausia atsižvelgiant į ekonomikos krizę, jų jau yra pakankamai; pažymi, kad 
nuomos mokestis tokiuose prekybos centruose mažesnėms nepriklausomoms 
parduotuvėms paprastai yra per didelis ir ragina Komisiją bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis parengti tokių prekybos centrų ekonominio, socialinio poveikio ir 
poveikio aplinkai tyrimą;

9. pripažįsta vietos valdžios institucijų teisę neleisti steigti naujų prekybos centrų ir 
didcentrių, jei jie turėtų neigiamų padarinių visuomenei ir aplinkai, ir skatina valstybes 
nares nustatyti konkrečias taisykles siekiant užtikrinti parduotuvių įvairovę, kuri yra 
būtina, kad prekybos zonos, pirmiausia miestų ir miestelių centruose, išliktų patrauklios;

10. pabrėžia svarbų viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės vaidmenį užtikrinant švarias, 
saugias ir prieinamas prekybos zonas miestų ir miestelių centruose, be kita ko, šalinant 
neigiamą tuščių pastatų poveikį prekybos zonose, pvz., sudarant galimybes išsinuomoti 
šias patalpas naujai įsteigtoms įmonėms už mažesnį nei paprastai nuomos mokestį;

11. pažymi, kad, didėjant elektroninės prekybos reikšmei, parduotuvėms tenka priimti naujus 
iššūkius, todėl vis svarbesnė tampa daugiakanalės mažmeninės prekybos strategija; šiuo 
požiūriu, atsižvelgdamas į socialinį mažmeninės prekybos vaidmenį, reiškia susirūpinimą, 
kad elektroninė prekyba gali įsigalėti visuose mažmeninės prekybos sektoriuose, kaip šiuo 
metu, atrodo, yra įsigalėjusi audiovizualiniame ir knygų sektoriuose; ragina 
mažmenininkus kurti naujus verslo modelius siekiant plėtoti prekių įsigijimo patirtį 
tradicinėse parduotuvėse, be kita ko, teikiant daugiau paslaugų prieš įsigyjant prekes ir jas 
įsigijus, taip pat susiejant pristatymą internete su už pardavimą atsakingu darbuotoju 
tradicinėje parduotuvėje;

12. pabrėžia mažmeninės prekybos sektoriaus atsakomybę dėl tvarumo; palankiai vertina tai, 
kad prekybininkai ir tiekėjai pirmauja atsakomybės už aplinkos apsaugą srityje, ypač 
atsižvelgiant į atliekas, energijos vartojimą, transportą ir CO2 mažinimą; mano, kad šioje 
srityje reikia dėti daugiau pastangų;
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13. dar kartą primena tinkamo esamų socialinių ir darbo teisės aktų įgyvendinimo svarbą; 
apgailestauja dėl aukšto nedeklaruojamo darbo lygio, dėl kurio nuslepiama daug mokesčių 
ir negalima sudaryti vienodų sąlygų prekybininkams vidaus rinkoje;

14. išreiškia susirūpinimą dėl frančizės gavėjų teisių silpnėjimo frančizę suteikiančios įmonės 
atžvilgiu ir ragina sudaryti skaidrias ir sąžiningas sutartis; pirmiausia atkreipia Komisijos 
ir valstybių narių dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria frančizės gavėjai, norėdami 
parduoti įmonę arba pakeisti verslo formulę, bet toliau veikti tame pačiame sektoriuje; 
prašo Komisijos ištirti ilgalaikių konkurencijos išlygų, įsigijimo galimybių ir draudimo 
turėti kelias frančizes poveikį, taip pat šiuo atžvilgiu persvarstyti dabartinę susitariančioms 
šalims, kurių rinkos dalis sudaro mažiau nei 30 proc., taikomą konkurencijos taisyklių 
išimtį;

15. Pritaria Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumo ir jo 
Verslo įmonių sutarčių sudarymo praktikos klausimų ekspertų grupės veiklai; mano, kad 
Parlamentas turėtų skubiai išspręsti dar neišspręstus jo dalyvavimo šio forumo veikloje 
klausimus; pabrėžia, kad NPP vykdoma ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje, todėl 
ragina Komisiją ir verslo įmonių federacijas ištirti galimybes įsteigti naują atvirą forumą, 
kurio dėmesio centre būtų visa mažmeninė prekyba;

16. palankiai vertina gerosios patirties principus, maisto produktų tiekimo grandinės 
vertikaliųjų prekybos santykių nesąžiningos ir sąžiningos praktikos pavyzdžių sąrašą ir šių 
principų įgyvendinimo bei laikymosi užtikrinimo sistemą; pabrėžia, kad siekiant praktinio 
poveikio svarbu, kad dalyvautų visi maisto produktų tiekimo grandinės dalyviai, įskaitant 
ūkininkų organizacijas, taip pat gamybos ir didmeninio platinimo pramonės atstovus; 
ragina Komisiją per dvejus metus nuo savanoriškos iniciatyvos įsigaliojimo ištirti jos 
poveikį ir prireikus pasiūlyti papildomų veiksmų;

17. mano, kad silpnesnėms rinkos šalims dažnai sunku apskųsti NPP ir atkreipia dėmesį į 
svarbų vaidmenį, tenkantį įmonių asociacijoms, kurios turėtų galėti užtikrindamos 
konfidencialumą šių šalių vardu teikti tokius skundus ombudsmenui arba arbitrui, kuris 
turėtų įgaliojimą gavęs informacijos apie tam tikras nerimą keliančias tendencijas imtis 
veiksmų ex officio;

18. ragina Komisiją pasiūlyti ES teisės aktus, kuriais būtų siekiama maisto produktų 
sektoriuje uždrausti sąmoningai nuostolingą pardavimą, ir, siekiant užtikrinti, kad 
valstybės ir verslo bendruomenė būtų budresnės NPP atžvilgiu, pateikti ekonominės 
priklausomybės apibrėžtį;

19. ragina Komisiją užtikrinti, kad mažieji tiekėjai turėtų teisę steigti gamintojų grupes 
nebaudžiami nacionalinių konkurencijos institucijų, kurios šių grupių svarbą vertina vien 
nacionalinės gamybos atžvilgiu;

20. ragina Komisiją imantis veiksmų dėl NPP kovoti su firminių produktų gamintojų 
nustatytais teritoriniais tiekimo suvaržymais;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Mažmeninės prekybos sektoriaus svarba visuomenei

Mažmeninės prekybos sektoriaus ekonominė reikšmė didelė, nes jis sudaro 11 proc. ES BVP 
ir 15 proc. ES užimtumo. Europos Sąjungoje mažmeninei prekybai kaip vienam iš pagrindinių 
bendrosios rinkos ramsčių skiriama daug dėmesio. Didesniesiems mažmenininkams gali būti 
svarbi gerai veikiančioje vidaus rinkoje galima masto ekonomika. Todėl gaila, kad daugelis
keliose arba visose valstybėse narėse norinčių prekiauti mažmenininkų vis dar susiduria su 
bereikalingomis kliūtimis, pvz., skirtingais pakuotės bei ženklinimo reikalavimais ir 
administracinės praktikos skirtumais.

Bendroji skaitmeninė rinka gali pasiūlyti mažmenininkams daugiau galimybių, nors kol kas 
vartotojai, net pirkdami internetu, vis dar dažniausiai renkasi savo šalies tiekėjus. Tai gali būti 
susiję su tuo, kad paprasčiausiai vartotojai kitose valstybėse narėse įsisteigusių mažmenininkų 
taip gerai nepažįsta ir nėra tikri dėl savo teisių.

Mažmeninė prekyba turi ne tik didelę ekonominę, bet ir socialinę reikšmę. Pirmiausia vis 
didėjant interneto svarbai kasdieniame gyvenime ir mūsų visuomenei apskritai tampant 
kompiuterizuotai smarkiai mažėja galimybių užmegzti socialinius ryšius tiesiogiai. Žmonės 
vis daugiau laiko naudojasi stacionariais, planšetiniais kompiuteriais arba mobiliaisiais 
telefonais, todėl mūsų visuomenei kyla pavojus tapti vis virtualesnei. Tradicinės parduotuvės 
vis dar yra vieta, kurioje žmonės bendrauja tiesiogiai. Svarbu, kad jos išliktų, geriausia 
įtrauktos į platesnę socialinę aplinką, teikiant papildomų paslaugų, pvz., kad jos veiktų kaip 
bibliotekos ir kultūros bei visuomeniniai namai.

Daugelis skundžiasi, kad prekybos centrų patrauklumas sparčiai mažėja, nes juose veikia tos 
pačios parduotuvės, priklausančios nacionaliniam arba tarptautiniam parduotuvių tinklui. 
Pamažu vartotojai gali apskritai prarasti norą lankytis tuose centruose, ypač jei tuos pačius 
gaminius jie gali taip pat paprastai įsigyti internetu. Siekiant išlaikyti patrauklumą reikėtų ne 
tik nuolat persvarstyti ir gerinti paties prekių įsigijimo patirtį, bet ir skatinti parduotuvių 
įvairovę. Svarbus vaidmuo gali tekti nepriklausomiems mažmenininkams, nes 
nepriklausomos parduotuvės gali didinti vartotojo smalsumą. Prekybos centrai, kuriuose 
veikia įvairios vietinės parduotuvės, gali pagyvinti bendruomenės gyvenimą ir skatinti vietos 
identitetą, kurio daugelis žmonių vis dažniau siekia nepaisant, o galbūt kaip tik dėl 
globalizacijos.

Mažmeninės prekybos sektorius dabartinės ekonomikos krizės metu

Daugumoje valstybių narių labai sumažėjo vartotojų pasitikėjimas. Piliečiai atideda pirkimą 
arba ieško tik pigiausių kainų. Kai kuriose valstybėse narėse labai padidintas PVM, todėl 
vartotojams dar sunkiau įpirkti, o mažmenininkams – išgyventi. Apskritai padėtis ES 
mažmeninės prekybos sektoriuje kelia susirūpinimą, nors yra ir išimčių.

Iš naujausių Eurostato duomenų matyti, kad padėtis 2013 m. gegužės mėnesį, palyginti su 
balandžio mėnesiu, šiek tiek pagerėjo1. Vis dėlto euro zonoje mažmeninės prekybos padėtis, 
palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, vis dar prasta. Ne maisto prekių prekybos 

                                               
1 Eurostato pranešimas spaudai apie Europos rodiklius N. 104/2013.
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padėtis prastesnė už maisto prekių prekybos padėtį; itin pažeidžiami yra nepriklausomi 
mažmenininkai.

Komisijos mažmeninės prekybos veiksmų plane tiesiogiai neatsižvelgiama į krizės ir kai kurių 
valstybių narių įgyvendintų griežto taupymo priemonių padarinius mažmeninei prekybai. 
Todėl neatsižvelgiama į tokius klausimus, kaip mažųjų įmonių galimybės gauti finansavimą, 
bankroto prevencija ar vis daugiau nerimo kelianti vidury prekybos zonų esančių tuščių 
parduotuvių problema. Galimybės gauti finansavimą klausimu Parlamentas priėmė atskirus 
pranešimus – tik dėl to šio klausimo pranešėjas neįtraukė į šį pranešimą. Tačiau gerinti –
pirmiausia VMĮ – galimybes gauti finansavimą, labai svarbu.

Kadangi dažniausiai bankrutuoja nepriklausomi mažmenininkai, o jų rinkos dalis sparčiai 
mažėja, ypatingą dėmesį reikėtų skirti jų poreikiams. Norint, kad miestai ir miesteliai 
mažmeninės prekybos atžvilgiu visiškai nesupanašėtų, Komisija ir valstybės narės turi veikti 
dabar. Didesnės parduotuvės gali padėti mažesniosioms, nes joms taip pat svarbu išsaugoti 
gretimų parduotuvių įvairovę, kad būtų galima pritraukti daugiau vartotojų. Vienas didelis 
mažmenininkas tvirtino, kad būtų pasirengęs taikyti „parduotuvių globojimo“ principą. Pagal 
tokią programą mažosios įmonės neprarasdamos nepriklausomybės galėtų prašyti didesnių 
įmonių patarti, pvz., administraciniais arba finansų klausimais. Parduotuvės gali 
bendradarbiauti įsteigdamos vietos asociacijas, kad prekybos zonos kūrimas, glaudžiai 
bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis, taptų bendru jų reikalu. Siekiant atgaivinti 
tam tikras prekybos zonas būtų galima mažinti nuomos mokesčius ir energijos tarifus; 
siekdamos sumažinti atitinkamų zonų parduotuvių sąnaudas, vietos valdžios institucijos taip 
pat galėtų įvairinti vietos mokesčius.

Komisija teisingai pabrėžia, kad įgyvendinant erdvės planavimo politiką negalima 
diskriminuoti dėl ekonominių priežasčių. Vis dėlto gali būti pilkųjų sričių, kai vietos valdžios 
institucijos nori gerinti miestų ir miestelių centruose esančių prekybos gatvių padėtį. 
Pastebima tendencija, kad prekybos gatvėse įsigali tam tikrų tipų mažmeninės parduotuvės. 
Tokiais atvejais vietos valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti parduotuvių įvairovę, kuri 
yra labai svarbi, kad prekybos zona išliktų patraukli, turėtų turėti galimybę nustatyti 
konkrečias taisykles.

Elektroninė prekyba gali būti ne tik puiki galimybė mažmenininkams, bet ir tapti grėsme toms 
parduotuvėms, kurios tiesiog nepaiso šio reiškinio. Pranešėjas girdėjo ne vieną skundą dėl to, 
kad vartotojai teiraujasi apie produktą tradicinėje parduotuvėje, o vėliau jį nusiperka internetu 
iš kitos, pigesnės, parduotuvės. Kai kurie net svarstė, kad galbūt jie turėtų nustatyti įėjimo 
mokestį. Žinoma, toks sprendimas neįmanomas ir jį pasirinkusios parduotuvės tik dar greičiau 
žlugtų, bet tai rodo šių mažmenininkų neviltį.

Mažmenininkai turi priimti elektroninę prekybą kaip nenuginčijamą faktą. Todėl daugeliui 
parduotuvių patartina ieškoti galimybių taikyti daugiakanalio pardavimo politiką, įskaitant 
interneto ir įprastinius kanalus. Paslaugos yra vienas iš pagrindinių santykinių tradicinių 
parduotuvių pranašumų. Perkant prekes internetu vartotojui dažnai svarbu gauti gerą 
patarimą. Internetas ne visada pritaikytas vartotojams. Neaišku, kokiomis svetainėmis galima 
pasitikėti. Būtų gerai interneto parduotuvę susieti su tradicinėmis parduotuvėmis, kad 
vartotojas galėtų ieškoti informacijos ir ją gauti internetu iš tikro artimiausiame filiale 
dirbančio pardavėjo. Kitas būdas pagerinti tradicinę parduotuvę – parduotuvėje suteikti 
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potyrių. Reikia pasiūlyti kažką daugiau. Knygynai gali kviesti autorius skaityti ištraukų iš 
savo kūrinių, muzikos parduotuvėse būtų galima rengti gyvo garso koncertus, drabužių 
parduotuvėse – madų šou ir pan. Norėdamos išgyventi, tradicinės parduotuvės būtinai turi 
siūlyti paslaugas ir suteikti daugiau potyrių.

Frančizės sutartys tampa vis griežtesnės. Gaila, kad Komisija nepateikė jokių rekomendacijų 
atsižvelgdama į šiuos pokyčius, nes paprastai jie kenkia visai frančizės koncepcijai, kartu 
mažina jos patrauklumą, nors suteikiant frančizes būtų galima mažinti ekonomikos krizės 
poveikį.

Tvarumas

Kadangi pranešimo apimtis ribota, nebuvo galima išsamiai išnagrinėti mažmeninės prekybos 
vaidmens socialinei ir aplinkos politikai. Tačiau mažmeninė prekyba yra labai svarbi 
tvarumui. Parduotuvės gali turėti įtakos tam, kokio tipo produktą perka vartotojai, taigi, 
skatinti sąžiningą prekybą. Parduotuvės gali skatinti naudoti ekologiškas pakuotes ir kartu 
padėti mažinti atliekų kiekį. Jos taip pat gali veikti su maisto produktų vartojimu susijusius 
vartotojų įpročius: skatinti pirkti tik tiek maisto, kiek reikia, kad jo nereikėtų išmesti, pirkti 
daugiau organinio maisto ir pan.

Tai pasakytina ir apie socialinę politiką. Deja, mažmeninės prekybos sektoriuje pasitaiko 
socialinių ir imigracijos teisės aktų pažeidimų. Be to, dažnai už mažą darbo užmokestį 
įdarbinami jauni darbuotojai, o vėliau, jiems pabrangus, jie pakeičiami. Pirmiausia 
atsižvelgiant į tai, kad, norint išgyventi, parduotuvėms vis svarbiau teikti paslaugas ir suteikti 
potyrių, svarbu investuoti į darbuotojus. Mažmeninės prekybos sektorius puikiai tinka kaip 
sektorius, kuriame jaunimui galima siūlyti mokymo priemones, bet, siekiant pasiūlyti tinkamą 
kokybę, kartu taip pat reikėtų remtis patyrusia darbo jėga. Valstybės narės turėtų teikti 
pirmenybę darbo teisės aktų vykdymui užtikrinti. Šiuo atžvilgiu, siekiant nedelsiant ir 
veiksmingai ištirti visus pažeidimus, reikėtų skatinti glaudų mažmeninės prekybos sektoriaus 
ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

Nesąžiningos prekybos praktika (NPP)

Ūkininkams ir smulkiesiems gamintojams dažnai atrodo, kad iš tikrųjų jie neturi tikros 
sutarčių laisvės, nes produktus gali parduoti tik nedaugeliui prekybos centrų. Vis dėlto iš 
tikrųjų padėtis daug sudėtingesnė. Ne visi gamintojai yra mažosios įmonės. Pavyzdžiui, 
cukraus gamybą, kaip žinia, valdo tik kelios įmonės, kurių padėtis kai kuriose valstybėse 
narėse yra tokia įtakinga, kad jas beveik būtų galima laikyti monopolijomis. Be to, prekybos 
centrai dažnai bendrauja ne tiesiogiai su gamintojais, bet su prekybininkais platintojais. Tokie 
prekybininkai gali būti didelės daugiašalės įmonės. Jų pelno maržos dažnai daug didesnės už 
prekybos centrų pelno maržas. Svarstant, ką daryti toliau, svarbu atsižvelgti į tai, kad padėtis 
maisto produktų tiekimo grandinėje yra sudėtinga.

Prekybos centrai žaliąją knygą dažnai laiko pirmuoju žingsniu ES teisės aktų šioje srityje 
priėmimo linkme. Nors kai kurias koncepcijas, pvz., ekonominės priklausomybės koncepciją, 
būtų naudinga išaiškinti Europos teisės aktais arba gairėmis, pranešėjas nėra įsitikinęs vien 
teisėkūros požiūrio veiksmingumu. Mažesniesiems gamintojams dažnai bus sunku pradėti 
oficialų teismo procesą prieš prekybos centrus (arba prekybininkus platintojus). Pernelyg 
dažnai jie baiminasi atsakomųjų priemonių: kai kurią NPP jie galbūt ir atskleidė, bet už tai 
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prarado verslo santykius su susijusiu prekybos centru arba prekybininku platintoju.

Todėl pranešėjas pasirinko atsargos metodą. Nors ES lygmeniu galėtų būti naudinga bandyti 
susitarti uždrausti sąmoningai nuostolingą pardavimą maisto produktų sektoriuje, apskritai 
teisėkūros sprendimais būtų geriausia pernelyg nepasikliauti.

Palaikytinos savanoriškos iniciatyvos, kurias jau įgyvendina kai kurios valstybės narės, o šiuo 
metu taip pat ES lygmeniu rengia Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto 
lygio forumas. Jos gali tapti bendro atsakomybės prisiėmimo pagrindu. Vis dėlto kai kurie 
gamintojai skundžiasi, kad, netaikant tinkamų vykdymo užtikrinimo priemonių, šiomis 
savanoriškomis iniciatyvomis padėties pakeisti nepavyks. Todėl, siekiant išlaikyti spaudimą, 
reikia paskirti nepriklausomą ombudsmeną arba arbitrą, kuris galėtų priimti sprendimus 
ex officio. Prekybos centrai prieštarauja anonimiškų skundų pateikimo mechanizmams. Jie 
teigia, kad negali tinkamai apsiginti nuo tokių skundų ir gali nukentėti nuo šmeižto. 
Ieškodamas sprendimo, kuriuo būtų atsižvelgiama ir į gamintojų, ir į prekybos centrų 
interesus, pranešėjas pirmenybę teikia sistemai, pagal kurią verslo asociacijos gali atkreipti 
ombudsmeno arba arbitro dėmesį į tam tikrą praktiką, išlaikydamos konfidencialumą 
informacijos šaltinių atžvilgiu. Šią galimybę derinant su ombudsmeno arba arbitro įgaliojimu 
imtis veiksmų ex officio gali būti pasiūlytas sąžiningas sprendimas.

Pranešėjas savanoriškam mechanizmui pritaria, bet nurodo, kad jis gali būti veiksmingas tik 
jei jame dalyvaus visos susijusios šalys. Taigi įsipareigoti įgyvendinti šią iniciatyvą turi ir 
gamintojai, ir prekiautojai, ir prekybos centrai. Gamintojai kol kas dar neįsipareigojo; dar 
neaišku, kiek įsipareigos prekiautojų. Jei įgyvendinti šią iniciatyvą įsipareigos daugiausia tik 
prekybos centrai, ji nebus sėkminga.

Antra, pagal šią savanorišką iniciatyvą nenumatyta įsteigti ombudsmeno arba arbitro 
pareigybės. Užuot ją įsteigus, pasikliaujama valdančiąja grupe, sudaryta iš kiekvienos interesų 
grupės atstovų. Pranešėjas šiam požiūriui neprieštarauja, bet abejoja, ar dirbti su ja bus taip 
pat patogu kaip su nepriklausomu ombudsmenu arba arbitru.

Pagaliau pagal šią savanorišką iniciatyvą visiškai tenkinamasi „gėdos lenta“ ir „gėdos stulpu“; 
jokių kitų sankcijų nenumatyta. Būtent dėl to, kad nenumatyta sankcijų, gamintojai nesijungia 
prie iniciatyvos. Todėl, norint, kad iniciatyva būtų sėkminga, laikas apsvarstyti galimybę 
nustatyti papildomas sankcijas, pvz., baudas ir kompensaciją už nuostolius gerosios patirties 
principų pažeidimo atveju.
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