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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. съжаление във връзка със закъснението по отношение на представянето от страна на 
Комисията на доклада за прилагането на директивата;

2. подчертава, че правилното прилагане на директивата е от значение за премахването 
на правната и оперативната несигурност за дружествата, извършващи 
трансгранична дейност;

3. отбелязва със загриженост това, че в периода 2011–2012 г. Комисията трябваше да 
прибегне към системата за консултации „EU Pilot“ по отношение на няколко 
държави членки поради неправилното транспониране на директивата;

4. потвърждава, че в някои държави членки все още са в сила правни разпоредби, 
които налагат по-ограничителни мерки в сравнение с предвидените в Директива 
2005/29/ЕО, като така се излага на риск целта за последователно хармонизиране;

5. подчертава, че е необходимо да се отдели внимание на закрилата на уязвимите 
категории, и по-конкретно на малолетните и непълнолетните лица, с оглед на 
бързото разпространение на онлайн рекламата;

6. изразява загриженост във връзка с това, че някои икономически оператори 
използват по заблуждаващ начин инструментите за отзиви от потребители и 
уебсайтовете за сравнение на цени; в това отношение оценява положително 
решението на Комисията да проучи възможността за решения, които биха могли да 
повишат яснотата за потребителите на информацията, предлагана от такива 
платформи;

7. приветства създаването от страна на Комисията на база данни относно 
националното законодателство и съдебна практика във връзка с нелоялните 
търговски практики и признава нейната полза за увеличаването на информацията, с 
която разполагат потребителите;

8. приканва Комисията да актуализира насоките за прилагането на директивата чрез 
открита консултация с участието на всички заинтересовани страни.


