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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta, že správa Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 sa osobitne zameriava 
na dosiahnutie maximálnej spokojnosti spotrebiteľov; 

2. zdôrazňuje potrebu zaviesť jasné a prísne pravidlá hospodárskej súťaže priaznivé pre malé 
a stredné podniky, ktoré budú vychádzať zo zásady „najskôr myslieť v malom“ 
ustanovenej v iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu;

3. nabáda Komisiu, aby pri identifikovaní problémov a presadzovaní priorít v oblasti 
hospodárskej súťaže zabezpečila náležitý dialóg so spotrebiteľmi; požaduje úplnú správu 
o činnostiach útvaru pre styk so spotrebiteľmi GR pre hospodársku súťaž;

4. zdôrazňuje potrebu efektívneho kompenzačného mechanizmu pre jednotlivcov, ktorí sa 
stali obeťami porušení protimonopolných právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby 
v súvislosti s pravidlami o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu v súvislosti 
s právnymi predpismi v oblasti hospodárskej súťaže a s všeobecným rámcom ochrany 
spotrebiteľov uplatňovala konzistentný prístup;

5. zdôrazňuje, že je treba efektívne spolupracovať s Parlamentom, spotrebiteľmi a 
organizáciami malých podnikov v súvislosti so všetkými zmenami a doplneniami 
nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré sa uplatňuje na vertikálne dohody; 
zdôrazňuje, že regulačný rámec, ktorý podporuje súdržný postup rôznych subjektov na 
trhu, je najlepším spôsobom, ako riešiť potenciálne poškodenia spotrebiteľov spôsobené 
neexistenciou možnosti výberu;

6. pripomína požiadavku uskutočniť náležité preskúmanie návrhu nariadenia o skupinových 
výnimkách pre motorové vozidlá, ktorý predložila Komisia, a návrhu doplnkových 
usmernení vrátane uskutočnenia parlamentného vypočutia organizácií koncových 
používateľov; žiada Komisiu, aby zabezpečila prijatie nadčasových pravidiel 
od 1. júna 2010;

7. víta v tejto súvislosti návrh Komisie zaviesť prísnejší regulačný rámec v oblasti 
popredajných služieb s cieľom znížiť vysoké náklady spotrebiteľov na opravu a údržbu 
zapríčinené postupmi, ktoré narušujú hospodársku súťaž, napríklad vylúčenie nezávislých 
poskytovateľov služieb.


