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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. mély aggodalmát fejezi ki a félrevezető marketinggyakorlatok gazdasági növekedésre, 
különösen a kkv-kra, illetve a belső piacon folytatott tisztességes versenyre gyakorolt 
negatív hatása miatt;

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamok közötti különböző védelmi szintek és hatósági 
végrehajtási mechanizmusok jelentős jogi és operatív bizonytalansághoz vezetnek a 
vállalkozások számára;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy hatóságokat tömörítő ad hoc hálózatot a 
végrehajtási gyakorlatok javítása és a vonatkozó információk megosztása érdekében; e 
célból ajánlja, hogy a Bizottság dolgozzon ki a büntetőeljárásról és a kivizsgálásról szóló 
útmutatókat a nemzeti hatóságok számára;

4. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzeti kapcsolattartó pontot, ahová a 
vállalkozások bejelentést tehetnek a megtévesztő gyakorlatokról, és szakértő tanácsot 
kaphatnak e kérdéssel kapcsolatosan;

5. határozottan támogatja a megtévesztő reklámtevékenység határokon átnyúló ügyeire 
vonatkozó szorosabb együttműködési eljárás létrehozását; ennek megfelelően 
hangsúlyozza az illetékes nemzeti hatóságok közötti kölcsönös támogatásnyújtásra 
vonatkozó külön rendelkezések szükségességét;

6. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a megtévesztő marketinggyakorlatok 
világosabb meghatározását terjessze elő; e tekintetben felkéri a Bizottságot, hogy vezessen 
be további meghatározásokat a környezetbarát jellegre vonatkozó állítások tekintetében;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa a 2006/114/EK irányelv módosítására irányuló 
javaslat vizsgálatát azzal a céllal, hogy beillessze azon gyakorlatok feketelistáját, 
amelyeket minden körülmények között megtévesztőnek kell tekinteni; úgy véli, hogy 
helyénvaló lenne a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelv kiterjesztése a 
vállalkozások közötti (B2B) gyakorlatokra, mivel a vállalkozások és a fogyasztók (B2C), 
illetve a vállalkozások közötti (B2B) kapcsolatok terén eltérő a kiszolgáltatottság és a 
védelem iránti igény szintje;

8. felkéri a Bizottságot, hogy elemezze az összehasonlító reklám és bizonyos szellemi 
tulajdonjogok közötti kapcsolatot, különösen az eredetmegjelöléssel ellátott áruk és az 
eredetmegjelölés nélküli áruk közötti összehasonlítást illetően.


