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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. este profund îngrijorat de impactul negativ al practicilor de comercializare înșelătoare 
asupra creșterii economice, în special pentru IMM-uri, și asupra concurenței echitabile în 
cadrul pieței interne;

2. subliniază faptul că diferite niveluri de protecție și diferite mecanisme publice de aplicare 
în statele membre duc la incertitudini juridice și operaționale majore pentru întreprinderi.

3. îndeamnă statele membre să creeze o rețea ad-hoc de autorități naționale pentru a 
îmbunătăți practicile de aplicare și a face schimb de informații pertinente; în acest scop, 
recomandă Comisiei să elaboreze orientări pentru autoritățile naționale cu privire la 
urmărirea penală și anchete;

4. invită statele membre să înființeze un punct focal național unde companiile pot raporta 
practicile înșelătoare și unde pot primi consiliere de specialitate pe această temă;

5. susține în mod ferm o procedură de cooperare mai strânsă pentru cazurile transfrontaliere 
de publicitate înșelătoare; în consecință, subliniază necesitatea unor dispoziții specifice 
privind asistența reciprocă dintre autoritățile naționale competente;

6. salută intenția Comisiei de a prezenta o definiție mai clară a practicilor de comercializare  
înșelătoare; în acest sens, invită Comisia să prezinte definiții suplimentare pentru 
practicile legate de afirmații ecologice;

7. încurajează Comisia să studieze în continuare ideea unei propuneri de modificare a 
Directivei 2006/114 CE pentru a include o listă neagră de practici care să fie considerate 
înșelătoare în toate circumstanțele; consideră că acest lucru ar fi de preferat pentru 
extinderea domeniului de aplicare al Directivei privind practicile comerciale neloiale la 
practicile B2B, ținând seama de faptul că vulnerabilitatea și nevoia de protecție diferă în 
relațiile B2C și B2B;

8. invită Comisia să analizeze relația dintre publicitatea comparativă și anumite drepturi de 
proprietate intelectuală, în special în ce privește comparațiile dintre produsele cu denumire 
de origine și cele fără o astfel de denumire.


