
PA\941086NL.doc PE514.684v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

2013/2122(INI)

21.6.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake misleidende reclamepraktijken
(2013/2122(INI))

Rapporteur voor advies: Raffaele Baldassarre



PE514.684v01-00 2/3 PA\941086NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\941086NL.doc 3/3 PE514.684v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ernstig verontrust over de negatieve gevolgen van misleidende marketingpraktijken 
voor de economische groei, met name van het MKB, en voor de eerlijke concurrentie op 
de interne markt;

2. benadrukt het feit dat de uiteenlopende niveaus van de mechanismen voor bescherming en 
handhaving door de overheid tussen de lidstaten tot grote operationele en 
rechtsonzekerheid voor bedrijven leiden;

3. dringt er bij de lidstaten op aan een ad-hocnetwerk van nationale autoriteiten op te richten 
om de handhavingsmethodes te verbeteren en relevante informatie uit te wisselen; beveelt 
hiertoe aan dat de Commissie ten behoeve van de nationale autoriteiten richtsnoeren 
inzake vervolging en onderzoek opstelt;

4. dringt er bij de lidstaten op aan een nationaal contactpunt op te zetten waar bedrijven 
aangifte kunnen doen van misleidende praktijken en waar zij met betrekking hiertoe 
deskundig advies kunnen krijgen;

5. is een groot voorstander van een nauwere samenwerkingsprocedure bij 
grensoverschrijdende gevallen van misleidende reclame; benadrukt dan ook de noodzaak 
van specifieke bepalingen inzake wederzijdse bijstand tussen de desbetreffende nationale 
autoriteiten;

6. is ingenomen met het streven van de Commissie om een duidelijkere definitie van 
misleidende marketingpraktijken te ontwikkelen; dringt er in dit opzicht bij de Commissie 
op aan bijkomende definities voor praktijken in verband met beweringen omtrent 
milieuvriendelijkheid in te voeren;

7. moedigt de Commissie aan verder na te denken over een voorstel voor een wijziging van 
Richtlijn 2006/114/EG teneinde een zwarte lijst op te nemen van praktijken die onder alle 
omstandigheden als misleidend worden beschouwd; is van mening dat dit de voorkeur 
verdient boven uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken tot B2B-praktijken, aangezien de kwetsbaarheid en de behoefte aan 
bescherming in B2C- en B2B-betrekkingen verschillend zijn;

8. verzoekt de Commissie de verhouding tussen vergelijkende reclame en bepaalde 
intellectuele-eigendomsrechten te onderzoeken, met name wat betreft vergelijkingen 
tussen producten met en zonder oorsprongsbenaming.


