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Skriftlig förklaring om utredning av och åtgärder mot det maktmissbruk som 
stormarknader med verksamhet i Europeiska unionens utövar

Europaparlamentet avger denna förklaring

– med beaktande av artikel 116 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Inom hela EU håller detaljhandelsförsäljningen på att allt mer domineras av ett litet antal 
stormarknadskedjor.

B. Dessa detaljhandlare håller snabbt på att bli ”spärrar” och ta kontrollen över jordbrukarnas 
och andra leverantörers enda verkliga väg till EU:s konsumenter.

C. Bevis från hela EU tyder på att stormarknader missbrukar sin inköpskraft för att tvinga ner 
priserna de betalar leverantörerna (baserade både inom och utanför EU) till ohållbara 
nivåer och att de påtvingar dem orättvisa villkor.

D. Sådana utövningar av påtryckningar på leverantörerna har negativa följdverkningar för 
både sysselsättningskvaliteten och miljöskyddet.

E. Konsumenterna riskerar att förlora produktmångfald, kulturarv och försäljningsställen.

F. Några EU-länder har infört nationell lagstiftning i ett försök att begränsa sådant missbruk, 
men stormarknaderna är i allt högre grad verksamma över gränserna, vilket gör det 
önskvärt med harmoniserad gemenskapslagstiftning.

1. Europaparlamentet uppmanar generaldirektoratet för konkurrens att undersöka följderna 
av koncentrationen av EU:s stormarknadssektor på småföretag, leverantörer, arbetstagare 
och konsumenter, och att i synnerhet bedöma varje slag av missbruk av köpkraften som 
kan härröra från en sådan koncentration.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder, inbegripet 
reglering, för att skydda konsumenter, arbetstagare och producenter, från varje typ av 
missbruk av dominerande ställning eller negativa effekter som framkommit under denna 
undersökning.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring med namnen på 
undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.


