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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ανησυχεί βαθύτατα για τον αρνητικό αντίκτυπο των παραπλανητικών εμπορικών 
πρακτικών στην οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και 
στον θεμιτό ανταγωνισμό στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς·

2. τονίζει το γεγονός ότι τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας και οι διαφορετικοί δημόσιοι 
μηχανισμοί επιβολής των κρατών μελών οδηγούν σε μείζονα νομική και λειτουργική 
αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις·

3. παροτρύνει τα κράτη μέλη να συστήσουν ειδικό δίκτυο εθνικών αρχών για την βελτίωση 
των πρακτικών ελέγχου εφαρμογής και να ανταλλάξουν τις σχετικές πληροφορίες· 
συνιστά, προς τον σκοπό αυτό, στην Επιτροπή να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για 
τις εθνικές αρχές σχετικά με διώξεις και έρευνες·

4. καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν εθνικά σημεία αναφοράς στα οποία οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να αναφέρουν τις παραπλανητικές πρακτικές και όπου θα μπορούν να 
λαμβάνουν συμβουλές εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό·

5. υποστηρίζει ανεπιφύλακτα μια διαδικασία στενής συνεργασίας σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής παραπλανητικής διαφήμισης·  τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για 
ειδικές διατάξεις σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των σχετικών εθνικών 
αρχών·

6. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει σαφή ορισμό των παραπλανητικών 
εμπορικών πρακτικών·   καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εισαγάγει πρόσθετους 
ορισμούς για τους οικολογικούς ισχυρισμούς· 

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ενδεχόμενο πρότασης για 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ προκειμένου να συμπεριλάβει έναν μαύρο πίνακα 
πρακτικών που θεωρούνται παραπλανητικές υπό οιεσδήποτε συνθήκες· πιστεύει ότι αυτό 
θα ήταν προτιμότερο από την επέκταση της ακτίνας δράσης της οδηγίας για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές σε πρακτικές B2B (ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων), 
εφόσον ο ευάλωτος χαρακτήρας και η ανάγκη για προστασία διαφέρουν στις σχέσεις B2C 
(επιχείρηση προς καταναλωτή) και B2B(ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων)·  

8. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τη σχέση μεταξύ συγκριτικής διαφήμισης και ορισμένων 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και συγκεκριμένα αναφορικά με συγκρίσεις 
μεταξύ προϊόντων με ονομασία προέλευσης και εκείνων χωρίς τέτοια ονομασία.


