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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu Komisji dotyczącym polityki 
konkurencji za rok 2008 położono specjalny nacisk na maksymalizowanie dobrobytu 
konsumenta; 

2. podkreśla konieczność obowiązywania jasnych, solidnych i przyjaznych dla MiŚP zasad 
konkurencji opartych na zasadzie „najpierw myśl na małą skalę” zawartej w Europejskiej 
karcie małych przedsiębiorstw;

3. zachęca Komisję do zapewnienia właściwego dialogu z konsumentami przy identyfikacji 
problemów w zakresie konkurencji i priorytetów w zakresie egzekwowania prawa; 
domaga się pełnego sprawozdania z działalności działu łącznikowego ds. konsumentów w 
DG ds. Konkurencji;

4. podkreśla potrzebę stosowania skutecznych mechanizmów odszkodowawczych wobec 
indywidualnych ofiar naruszeń prawa antymonopolowego; zwraca się do Komisji o 
przyjęcie spójnego podejścia do zasad roszczeń zbiorowych w prawie konkurencji i w 
ogólnych ramach ochrony konsumenta;

5. podkreśla potrzebę skutecznej współpracy z Parlamentem, a także z organizacjami 
konsumenckimi i stowarzyszeniami drobnych przedsiębiorców, w odniesieniu do 
wszelkich modyfikacji rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych mającego 
zastosowanie do porozumień wertykalnych; podkreśla, że ramy regulacyjne wspierające 
spójne działania różnych podmiotów rynkowych stanowią najlepszy sposób na uniknięcie 
potencjalnej szkody dla konsumenta spowodowanej brakiem wyboru;

6. ponawia wniosek o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli projektu rozporządzenia 
Komisji w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym oraz projektu 
dodatkowych wytycznych, obejmującej przesłuchanie organizacji użytkowników 
końcowych w Parlamencie; wzywa Komisję do zadbania o to, by dalekowzroczne zasady 
obowiązywały od 1 czerwca 2010 r.;

7. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie bardziej 
restrykcyjnych ram regulacyjnych w zakresie usług posprzedażnych, mający na celu 
ograniczenie wysokich wydatków konsumentów na naprawy i utrzymanie, 
spowodowanych szkodliwymi praktykami, np. wykluczeniem niezależnych 
usługodawców.


