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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. изразява дълбока загриженост по повод отрицателното въздействие на 
подвеждащите практики в рекламата върху икономическия растеж, особено при 
малките и средните предприятия, както и върху лоялната конкуренция на 
вътрешния пазар;

2. подчертава факта, че различните нива на защита и различните механизми за 
правоприлагане между държавите членки водят до значителна правна и оперативна 
несигурност за предприятията;

3. настоятелно призовава държавите членки да създадат ad hoc мрежа от национални 
органи с цел подобряване на практиките за правоприлагане и обмен на необходима 
информация; за целта препоръчва на Комисията да изготви за националните органи 
насоки за преследването и разследването;

4. призовава държавите членки да създадат централни национални звена за връзка, 
където предприятията да могат да сигнализират за подвеждащи практики или да 
получат експертна консултация по въпроса;

5. изразява силна подкрепа за процедура за по-тясно сътрудничество при 
трансгранични случаи на подвеждащи рекламни практики; поради това подчертава 
необходимостта от специални разпоредби относно взаимопомощта между 
съответните национални органи;

6. приветства намерението на Комисията да представи по-ясно определение за 
„подвеждащи практики в рекламата“; в тази връзка призовава Комисията да въведе 
допълнителни определения за практиките, свързани с твърдения за 
екологосъобразност;

7. насърчава Комисията да продължи да обмисля предложение за изменение на 
Директива 2006/114/ЕО с оглед на включването в нея на черен списък с практики, 
които да бъдат считани за подвеждащи при всякакви обстоятелства; счита, че това 
би било за предпочитане пред разширяването на обхвата на Директивата за 
нелоялните търговски практики, така че тя да обхваща и практиките в отношенията 
между предприятия, поради различната степен на уязвимост и необходимост от 
защита в отношенията между предприятия (B2B) и отношенията между 
потребители и предприятия (B2C);

8. призовава Комисията да анализира връзката между сравнителната реклама и някои 
права върху интелектуалната собственост, и по-специално засягащите сравненията 
между продукти с наименование за произход и продукти без такова наименование.


