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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het feit dat in het verslag over het mededingingsbeleid 2008 van de 
Europese Commissie bijzondere nadruk wordt gelegd op het maximaliseren van de 
welvaart van de consument; 

2. benadrukt dat duidelijke, solide en MKB-vriendelijke mededingingsregels noodzakelijk 
zijn gebaseerd op het "denk eerst klein"-beginsel dat is vastgelegd in de "Small Business 
Act" voor Europa;

3. moedigt de Europese Commissie aan een werkelijke dialoog met de consument te 
waarborgen wanneer zij het bestaan van mededingingsproblemen constateert en 
prioriteiten bij de rechtshandhaving vaststelt; verzoekt om een volledig verslag over de 
activiteiten van het Contactpunt consumenten van DG Concurrentie;

4. benadrukt dat doeltreffende compensatieregelingen noodzakelijk zijn voor individuele 
slachtoffers van overtredingen van de antitrustwetgeving; verzoekt de Europese 
Commissie een coherente aanpak te volgen ten aanzien van de regels op het gebied van 
collectieve schadeloosstelling in het kader van het mededingingsrecht en in het algemene 
kader voor consumentenbescherming;

5. onderstreept het belang van effectieve samenwerking met het Europees Parlement en met 
consumentenorganisaties en organisaties van kleine ondernemingen bij elke wijziging van 
de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten; wijst erop dat een 
regelgevend kader dat een samenhangend optreden van de verschillende marktdeelnemers 
bevordert de beste manier is om potentiële consumentenbenadeling vanwege een gebrek 
aan keuze te bestrijden; 

6. herhaalt zijn verzoek om een nauwkeurig onderzoek, met inbegrip van een hoorzitting in 
het Europees Parlement met organisaties van eindgebruikers, naar de ontwerpverordening 
van de Europese Commissie betreffende de groepsvrijstelling voor de sector 
motorvoertuigen en het ontwerp voor aanvullende richtsnoeren; verzoekt de Europese 
Commissie toekomstbestendige regels met ingang van 1 juni 2010 te waarborgen;

7. is in dit verband verheugd over het voorstel van de Europese Commissie voor een strikter 
regelgevend kader op het gebied van klantenservice, om de hoge consumentenuitgaven 
voor reparatie en onderhoud veroorzaakt door verstorende praktijken zoals de uitsluiting 
van onafhankelijke dienstverleners, te verminderen.


