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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 2008. gada ziņojumā par konkurences politiku īpaša 
uzmanība ir pievērsta patērētāju labklājības līmeņa celšanai; 

2. uzsver, ka ir nepieciešami skaidri, stingri un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem labvēlīgi 
konkurences noteikumi, kuru pamatā ir Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktā 
nostiprinātais princips „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”;

3. mudina Komisiju nodrošināt pienācīgu dialogu ar patērētājiem, cenšoties noteikt 
problēmas konkurences jomā un izpildes prioritātes; prasa iesniegt izsmeļošu ziņojumu 
par Konkurences ģenerāldirektorāta Patērētāju sadarbības nodaļas darbību;

4. uzsver, ka ir nepieciešami iedarbīgi kompensēšanas mehānismi tām personām, kas 
cietušas no pretmonopola noteikumu pārkāpumiem; aicina Komisiju pieņemt vienotu 
pieeju gan noteikumiem par kolektīvo tiesisko aizsardzību konkurences tiesību jomā, gan 
vispārējiem patērētāju aizsardzības noteikumiem;

5. uzsver, ka ir jānodrošina efektīva sadarbība ar Parlamentu un ar patērētāju un mazo 
uzņēmumu organizācijām par jebkādiem grupālā atbrīvojuma regulas grozījumiem, ko 
piemēro attiecībā uz vertikālu vienošanos gadījumiem; uzsver — reglamentējoši 
noteikumi, kas veicina dažādu tirgus dalībnieku vienotu rīcību, ir vislabākais veids, kā 
novērst iespējamu izvēles trūkuma radītu kaitējumu patērētājiem;

6. atgādina prasību veikt Komisijas sagatavotā mehānisko transportlīdzekļu grupālā 
atbrīvojuma regulas priekšlikuma un papildu pamatnostādņu projekta pienācīgi rūpīgu 
pārbaudi, tostarp rīkojot tiešo lietotāju organizāciju pārstāvju uzklausīšanu Parlamentā; 
prasa Komisijai no 2010. gada 1. jūnija nodrošināt noteikumus, kas būtu efektīvi 
piemērojami arī nākotnē;

7. šajā ziņā atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu ieviest stingrākus reglamentējošos 
noteikumus, kas piemērojami garantijas remontam, lai samazinātu lielos tēriņus par 
remontu un tehnisko apkopi, kurus patērētājiem rada konkurenci ierobežojoša prakse, 
piemēram, neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju izstumšana no tirgus.


