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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja posebno pozornost, ki jo je Komisija v svojem poročilu o politiki konkurence 
za leto 2008 namenila povečanju blaginje potrošnikov; 

2. poudarja, da so potrebna jasna in trdna pravila o konkurenci, ki bodo prijazna do malih in 
srednjih podjetij in bodo temeljila na načelu „najprej pomisli na male“ iz akta za mala 
podjetja za Evropo;

3. spodbuja Komisijo, naj pri opredeljevanju težav glede konkurence in prednostnih nalog 
zagotovi ustrezen dialog s potrošniki; zahteva popolno poročilo o dejavnostih oddelka za 
odnose s potrošniki generalnega direktorata za konkurenco;

4. poudarja, da so potrebni učinkoviti mehanizmi za odškodnino za posamezne žrtve 
protimonopolnih kršitev; poziva Komisijo, naj zavzame dosleden pristop med pravili o 
skupinskih pravnih sredstvih v konkurenčnem pravu in splošnim okvirom varstva 
potrošnikov;

5. poudarja, da je v zvezi s predlogi sprememb za uredbo o skupinskih izjemah, ki se 
uporablja za vertikalne sporazume, potrebno učinkovito sodelovanje s Parlamentom ter 
združenji potrošnikov in malih podjetnikov; poudarja, da je regulativni okvir, ki spodbuja 
kolektivne ukrepe različnih udeležencev na trgu,  najboljši način za obravnavanje 
problema morebitne škode za potrošnike, ki bi jo povzročilo pomanjkanje izbire;

6. opozarja na zahtevo po ustreznem pregledu osnutka uredbe Komisije o skupinskih 
izjemah za motorna vozila in osnutka dopolnilnih smernic, vključno s predstavitvijo 
organizacij končnih uporabnikov v Parlamentu; poziva Komisijo, naj s 1. junijem 2010 
zagotovi pravila, ki bodo primerna tudi v prihodnosti;

7. v zvezi s tem pozdravlja predlog Komisije za strožji regulativni okvir za poprodajne 
storitve, da bi zmanjšali visoke stroške, ki jih imajo potrošniki s popravili in 
vzdrževanjem, povzroča pa jih izkrivljajoča praksa, kot je izključitev neodvisnih 
ponudnikov storitev.


