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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er dybt bekymret over den negative indvirkning, som vildledende markedsføringsmetoder 
har på økonomisk vækst, navnlig for SMV'er, og fair konkurrence på det indre marked;

2. understreger, at de forskellige beskyttelsesniveauer og offentlige 
håndhævelsesmekanismer i medlemsstaterne medfører stor retlig og driftsmæssig 
usikkerhed for virksomhederne;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at etablere et ad hoc-netværk af nationale 
myndigheder med henblik på at forbedre håndhævelsespraksis og udveksle relevante 
oplysninger; anbefaler derfor Kommissionen at udarbejde retningslinjer for de nationale 
myndigheder vedrørende retsforfølgning og undersøgelse;

4. opfordrer medlemsstaterne til at etablere nationale kontaktpunkter, som virksomheder kan 
indberette vildledende praksis til, og hvor de kan få ekspertrådgivning om dette 
spørgsmål;

5. går stærkt ind for en procedure for tættere samarbejde i forbindelse med 
grænseoverskridende sager om vildledende reklame; fremhæver følgelig behovet for 
specifikke bestemmelser om gensidig bistand mellem de relevante nationale myndigheder;

6. glæder sig over Kommissionens planer om at udarbejde en tydeligere definition på 
vildledende reklamepraksis; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at indføre 
yderligere definitioner på miljøanprisningsmetoder; 

7. opfordrer Kommissionen til yderligere at overveje et forslag til ændring af direktiv 
2006/114/EF med henblik på at indføre en sortliste over metoder, der i alle tilfælde skal 
anses for at være vildledende; mener, at dette vil være at foretrække frem for en udvidelse 
af anvendelsesområdet for direktivet om urimelig handelspraksis til også at omfatte 
B2B-praksisser, idet sårbarheden og beskyttelsesbehovet er forskelligt i B2C- og i 
B2B-forbindelser;

8. opfordrer Kommissionen til at undersøge forholdet mellem sammenlignende reklamer og 
bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig i forbindelse med sammenligninger 
af produkter med oprindelsesbetegnelse og produkter uden en sådan betegnelse. 


