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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a versenypolitikáról szóló 2008. évi bizottsági jelentés különös hangsúlyt 
fektet a fogyasztói jólét maximalizálására; 

2. hangsúlyozza, hogy világos, szilárd és kkv-barát versenyszabályokra van szükség, 
amelyek az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban rögzített „gondolkozz először 
kicsiben” („Think Small First”) elven alapulnak;

3. ösztönzi a Bizottságot, hogy a versennyel kapcsolatos problémák és a jogérvényesítési 
prioritások azonosításakor biztosítson megfelelő párbeszédet a fogyasztókkal; átfogó 
jelentést kér a Versenypolitikai Főigazgatóság fogyasztói kapcsolattartó egységének 
tevékenységéről;

4. hangsúlyozza, hogy hatékony kompenzációs mechanizmusokra van szükség a 
trösztellenes jogszabályok megsértésének egyéni áldozatai érdekében; felhívja a 
Bizottságot, hogy fogadjon el ellentmondásmentes megközelítést a kollektív jogorvoslat 
szabályairól a versenyjogra és a fogyasztóvédelem általános keretében meghatározott 
szabályokra tekintettel;

5. rámutat, hogy hatékony együttműködést kell folytatni a Parlamenttel és a fogyasztói és 
kisvállalkozói szervezetekkel a vertikális megállapodásokra alkalmazandó 
csoportmentességi rendelet bármely módosításáról; hangsúlyozza, hogy a különböző piaci 
szereplők összehangolt fellépését ösztönző szabályozási keret a legjobb módja azon károk 
elhárításának, amelyek a választási lehetőség hiánya miatt a fogyasztókat érhetik;

6. emlékeztet azon kérésére, hogy végezzenek megfelelő vizsgálatot a gépjárművekre 
vonatkozó csoportmentességi rendeletre irányuló bizottsági tervezetről és a kiegészítő 
iránymutatások tervezetéről, és ennek részeként kerüljön sor a végfelhasználói 
szervezetek parlamenti meghallgatására; felhívja a Bizottságot, hogy 2010. június 1-jétől 
biztosítson időtálló szabályozást;

7. e tekintetben üdvözli a Bizottság javaslatát az értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó 
szigorúbb szabályozási kerettel kapcsolatban, amelynek célja a fogyasztók magas javítási 
és karbantartási kiadásainak csökkentése, amelyek az olyan versenytorzító gyakorlatokból 
erednek, mint a független szolgáltatók kizárása.


