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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Manifesta a sua profunda preocupação perante o impacto negativo das práticas de 
publicidade enganosa no crescimento económico, em particular nas PME, e na 
concorrência leal no mercado interno;

2. Realça o facto de diferentes níveis de proteção e mecanismos de aplicação da lei entre os 
Estados-Membros provocarem grandes incertezas jurídicas e operacionais para as 
empresas; 

3. Insta os Estados-Membros a criarem uma rede ad hoc de autoridades nacionais a fim de 
melhorarem as modalidades de aplicação da lei e partilharem informações relevantes;  
recomenda, para esse efeito, que a Comissão elabore diretrizes para as autoridades 
nacionais em matéria de processo penal e investigação; 

4. Exorta os Estados-Membros a criarem pontos de contacto nacionais aos quais as empresas 
possam comunicar práticas enganosas e onde possam receber aconselhamento 
especializado sobre a questão; 

5. Apoia plenamente um procedimento de cooperação reforçada nos casos transfronteiriços 
de publicidade enganosa; realça, neste sentido, a necessidade de disposições específicas 
no domínio da assistência mútua entre as autoridades nacionais competentes; 

6. Aplaude a intenção da Comissão de apresentar uma definição mais clara das práticas de 
publicidade enganosa; insta, neste contexto, a Comissão a introduzir definições 
suplementares das práticas de alegações ecológicas; 

7. Incentiva a Comissão a refletir aprofundadamente sobre a proposta de uma alteração à 
Diretiva 2006/11/CE, a fim de incluir uma lista negra de práticas que devem ser 
consideradas enganosas em qualquer circunstância;  considera que tal seria preferível ao 
alargamento do âmbito da Diretiva relativa às práticas comerciais desleais ao comércio 
entre empresas (B2B), dado que a vulnerabilidade e a necessidade de proteção diferem nas 
relações comerciais entre empresas e consumidores (B2C) e entre empresas (B2B); 

8. Insta a Comissão a analisar a relação entre a publicidade comparativa e determinados 
direitos de propriedade intelectual, nomeadamente no que respeita às comparações entre 
produtos com e sem denominação de origem. 


