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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва комисията по 
икономически и парични въпроси, която е водеща, да включи в предложението за
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства специалното внимание, отделено в доклада на Комисията за политиката 
на конкуренция за 2008 г. на повишаването на благосъстоянието на потребителите 
във възможно най-голяма степен;

2. подчертава необходимостта от ясни, стабилни и благоприятни за МСП правила за 
конкуренцията, основани на принципа „Мисли първо за малките!“, залегнал в 
„Small Business Act“ за Европа;

3. насърчава Комисията да осигури истински диалог с потребителите при 
идентифицирането на свързаните с конкуренцията проблеми и определянето на 
приоритетите в правоприлагането; изисква пълен доклад за дейността на отдела за 
връзка с потребителите към ГД „Конкуренция“;

4. подчертава необходимостта от ефективни механизми за обезщетяване за отделни 
лица, потърпевши в резултат на антитръстови нарушения; призовава Комисията да 
приеме последователен подход по отношение на правилата за колективно 
обезщетяване, предвидени от конкурентното право и от общата рамка за защита на 
потребителите;

5. подчертава необходимостта от ефективно сътрудничество с Парламента, както и с 
потребителските организации и организациите на малките предприятия във връзка с 
всяко изменение на Регламента за групово освобождаване, приложим за 
вертикалните споразумения; подчертава, че най-добрият начин да се преодолеят 
потенциалните вреди за потребителите, причинени от липса на избор, е регулаторна 
рамка, която насърчава съгласувани действия от страна на различни пазарни 
оператори;

6. припомня искането за провеждане на подходящи проверки, включително 
изслушване на организациите на крайни потребители в Парламента, по отношение 
на проекта за регламент за групово освобождаване за моторните превозни средства 
и проекта за допълнителни насоки; призовава Комисията да осигури актуални за 
бъдещето правила, считано от 1 юни 2010 г.; 

7. приветства в това отношение предложението на Комисията за по-строга 
регулаторна рамка за сервизното обслужване, за да се намалят високите разходи на 
потребителите за ремонт и поддръжка, породени от практики, свързани с 
нарушаване на правилата за конкуренцията, като изключването на независимите 
доставчици на услуги.
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