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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-attenzjoni kkonċentrata speċjali li hemm fir-Rapport tal-
Kummissjoni dwar il-Politika dwar il-Kompetizzjoni 2008 fuq il-kisba tal-ogħla benessri 
tal-konsumatur; 

2. Jenfasizza l-bżonn ta' regoli tal-kompetizzjoni ċari, robusti u li jirrispettaw lill-SMEs 
ibbażati fuq il-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" li hu msejjes fl-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar għall-Ewropa;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura djalogu xieraq mal-konsumaturi meta tkun qed 
tidentifika problemi li jikkonċernaw il-kompetizzjoni u l-prijoritajiet tal-infurzar; jitlob 
rapport sħiħ dwar l-attivitajiet tal-Unità tal-Kollegament mal-Konsumatur tad-Direttorat-
Ġenerali għall-Kompetizzjoni;

4. Jenfasizza l-bżonn ta' mekkaniżmi ta' kumpens effettiv għall-vittmi individwali tal-ksur 
tal-antitrust. jistieden lill-Kummissjoni biex taddotta approċċ konsistenti bejn ir-regoli tar-
rimedju kollettiv fil-liġi tal-kompetizzjoni u fil-qafas ġenerali tal-ħarsien tal-konsumatur;

5. Jenfasizza l-bżonn ta' kooperazzjoni effettiva mal-Parlament, kif ukoll mal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tan-negozji ż-żgħar, li tikkonċerna kwalunkwe 
emenda tar-Regolament għall-Eżenzjoni Skont il-Kategorija applikabbli għall-Ftehimiet 
Vertikali; jenfasizza li qafas regolatorju li jinkoraġġixxi azzjoni koeżiva minn diversi 
operaturi tas-suq huwa l-aħjar mod biex jiġi indirizzat id-detriment potenzjali lill-
konsumaturi kkawżat minn nuqqas ta' għażla;

6. Ifakkar fit-talba li jsir skrutinju xieraq, inkluż seduta ta' smigħ fil-Parlament tal-
organizzazzjonijiet tal-utenti finali, tal-Abbozz ta’ Regolament tal-Kummissjoni dwar 
Eżenzjoni Skont il-Kategorija għall-Vetturi bil-Mutur u l-Linji Gwida tal-Abbozz 
Preliminari; jitlob lill-Kummisjoni biex tiżgura regoli ta' evidenza ġejjiena mill-1 ta' 
Ġunju 2010 ’il quddiem;

7. Jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan ir-rigward, il-proposta tal-Kummissjoni għal qafas regolatorju 
aktar strett għas-servizzi ta' wara x-xiri, sabiex jintnaqqas il-livell għoli tan-nefqa tal-
konsumatur fuq it-tiswija u l-manutenzjoni kkawżat minn prattiki li jikkawżaw id-
distorzjoni bħalma huma l-esklużjoni ta' fornituri tas-servizz indipendenti.


