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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. jest głęboko zaniepokojony negatywnym wpływem nieuczciwych praktyk reklamowych 
na wzrost gospodarczy, zwłaszcza na MŚP, a także na uczciwą konkurencje na rynku 
wewnętrznym;

2. podkreśla fakt, że odmienne poziomy ochrony i mechanizmy egzekwowania prawa przez 
organy publiczne w poszczególnych państwach członkowskich prowadzą do ogromnej 
niepewności prawnej i operacyjnej przedsiębiorstw;

3. nalega, by państwa członkowskie stworzyły sieć ad hoc organów krajowych w celu 
udoskonalenia praktyk w dziedzinie egzekwowania prawa oraz dzielenia się odnośnymi 
informacjami; w tym celu zaleca, by Komisja sporządziła wytyczne dla organów 
krajowych dotyczące ścigania i prowadzenia dochodzeń;

4. wzywa państwa członkowskie do stworzenia krajowych punktów kontaktowych, w 
których przedsiębiorstwa będą mogły zgłaszać nieuczciwe praktyki oraz w których będą 
mogły uzyskać doradztwo w tej sprawie;

5. zdecydowanie popiera procedurę ściślejszej współpracy w transgranicznych przypadkach 
nieuczciwej reklamy; podkreśla zatem potrzebę specjalnych przepisów dotyczących 
wzajemnej pomocy pomiędzy odnośnymi władzami krajowymi;

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji przedstawienia jaśniejszej definicji 
nieuczciwych praktyk marketingowych; dlatego też wzywa Komisję do przedstawienia 
dodatkowych definicji praktyk w dziedzinie ekologiczności produktów;

7. zachęca Komisję do dalszej refleksji nad wnioskiem w sprawie zmiany dyrektywy 
2006/114/WE pod kątem włączenia do niej listy praktyk uznawanych za nieuczciwe 
niezależnie od okoliczności; uważa, że zalecane byłoby rozszerzenie zakresu dyrektywy w 
sprawie nieuczciwych praktyk handlowych o praktyki B2B, jako że zależności B2C i B2B 
różnią się od siebie pod względem stopnia narażenia i potrzeby ochrony;

8. wzywa Komisję do zbadania zależności pomiędzy reklamą porównawczą a pewnymi 
prawami własności intelektualnej, szczególnie dotyczącymi porównań produktów z 
oznaczeniem pochodzenia z produktami nieposiadającymi takiego oznaczenia.


