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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je silně znepokojen negativním vlivem klamavých reklamních praktik na hospodářský 
růst, zejména pokud jde o malé a střední podniky, a na spravedlivou hospodářskou soutěž 
v rámci vnitřního trhu;

2. zdůrazňuje, že různé úrovně ochrany i veřejných donucovacích mechanismů v členských 
státech vedou k závažným právním a funkčním nejistotám v oblasti podnikání;

3. naléhá na členské státy, aby vytvořily ad hoc síť vnitrostátních orgánů ke zdokonalení 
postupů prosazování a sdílení příslušných informací; za tímto účelem doporučuje, aby 
Komise vypracovala pro vnitrostátní orgány pokyny ohledně trestního stíhání 
a vyšetřování;

4. vyzývá členské státy, aby zřídily národní kontaktní místo, kterému budou podniky moci 
nahlásit klamavé praktiky a kde získají odbornou radu k danému problému;

5. silně podporuje postup užší spolupráce pro přeshraniční případy klamavé reklamy; 
zdůrazňuje tedy potřebu zvláštního ustanovení ohledně vzájemné pomoci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány;

6. vítá záměr Komise předložit jasnější definici klamavých marketingových praktik; v tomto 
ohledu vyzývá Komisi, aby zavedla dodatečnou definici praktik u ekologických tvrzení;

7. vybízí Komisi k dalšímu zvážení návrhu na změnu směrnice 2006/114/ES včleněním 
černé listiny praktik, které mají být za všech okolností považovány za klamavé; domnívá 
se, že by bylo vhodnější rozšířit působnost směrnice o nekalých obchodních praktikách 
o praktiky mezi podniky vzhledem k tomu, že zranitelnost a potřeba ochrany se liší 
v případě vztahů mezi podniky a v případě vztahů mezi podniky a spotřebiteli;

8. vyzývá Komisi, aby zanalyzovala vztah mezi srovnávací reklamou a určitými právy 
duševního vlastnictví, zvláště v případě srovnávání produktů s označením původu 
s produkty bez tohoto označení. 


