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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že zpráva Komise o politice hospodářské soutěže za rok 2008 klade 
zvláštní důraz na zajištění co nejvyššího prospěchu spotřebitelů; 

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí jednoznačných a pevných pravidel, která by byla příznivá pro 
malé a střední podniky a která by byla založena na zásadě „mysli nejdříve v malém“, jež 
je zakotvena v iniciativě „Small Business Act“ pro Evropu;

3. vyzývá Komisi, aby při definování problémů v oblasti hospodářské soutěže a určování 
priorit zajistila řádný dialog se spotřebiteli; požaduje úplnou zprávu o činnosti jednotky 
pro styk se spotřebiteli působící v rámci GŘ pro hospodářskou soutěž;

4. zdůrazňuje, že je zapotřebí účinných kompenzačních mechanismů pro jednotlivce, kteří se 
stali oběťmi porušení antimonopolních pravidel; vyzývá Komisi, aby zaujímala jednotný 
přístup k pravidlům pro skupinové žaloby v rámci právních předpisů o hospodářské 
soutěži i v obecném rámci pro ochranu spotřebitele;

5. upozorňuje na potřebu účinné spolupráce s Parlamentem a se spotřebitelskými 
organizacemi a organizacemi sdružujícími drobné podnikatele, pokud jde o veškeré 
změny nařízení o blokové výjimce vztahující se na vertikální dohody; zdůrazňuje, že 
regulační rámec, jenž podporuje jednotný postup různých tržních hospodářských subjektů, 
je nejlepší možnou odpovědí na eventuální poškozování spotřebitelů, které vyplývá 
z nedostatečné možnosti volby;

6. připomíná požadavek řádného dohledu organizací koncových uživatelů, a to včetně 
slyšení v Parlamentu, pokud jde o návrh nařízení Komise o blokové výjimce pro motorová 
vozidla a návrh doplňkových pokynů; žádá Komisi, aby zajistila přijetí nadčasových 
pravidel počínaje 1. červnem 2010;

7. vítá v tomto ohledu návrh Komise na přijetí přísnějšího regulačního rámce pro oblast 
služeb poskytovaných po zakoupení výrobků, čímž by se snížily vysoké výdaje 
spotřebitelů na opravy a údržbu, jež vyplývají z postupů narušujících hospodářskou 
soutěž, jako je např. vyloučení nezávislých poskytovatelů služeb.


