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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad negatívnym vplyvom klamlivých marketingových 
praktík na hospodársky rast, predovšetkým pokiaľ ide o MSP, ako aj na spravodlivú 
hospodársku súťaž na vnútornom trhu;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že rozličné úrovne ochrany a verejné mechanizmy presadzovania 
práv v členských štátoch prinášajú podnikom výrazný pocit právnej neistoty a neistoty 
pri vykonávaní ich podnikateľskej činnosti;

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zriadili ad hoc sieť vnútroštátnych orgánov na 
zlepšenie postupov presadzovania práv a na výmenu príslušných informácií; odporúča 
preto, aby Komisia vypracovala usmernenia pre vnútroštátne orgány týkajúce sa trestného 
stíhania a vyšetrovania;

4. vyzýva členské štáty, aby zriadili vnútroštátny kontaktný bod, ktorému budú môcť 
podniky nahlasovať klamlivé praktiky a ktorý bude poskytovať odborné poradenstvo 
v tejto oblasti;

5. výrazne podporuje postup bližšej spolupráce pre cezhraničné prípady klamlivých 
reklamných praktík; zdôrazňuje preto potrebu osobitnej úpravy vzájomnej pomoci medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

6. víta zámer Komisie zaviesť jasnejšiu definíciu klamlivých marketingových postupov; 
vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla dodatočné definície pre postupy v oblasti „vyhlásení 
o ekologickosti“;

7. nabáda Komisiu, aby sa ďalej zamýšľala nad možnosťou navrhnúť zmenu smernice 
2006/114/ES, do ktorej by mal byť začlenený čierny zoznam postupov, ktoré sa budú za 
každých okolností považovať za klamlivé; vyjadruje presvedčenie, že tento postup by sa 
mal uprednostniť pred rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice o nekalých obchodných 
praktikách na postupy medzi podnikmi, keďže miera zraniteľnosti a potreba ochrany vo 
vzťahu medzi podnikmi a zákazníkmi sa odlišuje od tej vo vzťahu medzi podnikmi;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala vzťah medzi porovnávacou reklamou a určitými 
právami duševného vlastníctva, predovšetkým v oblasti porovnávania medzi výrobkami s 
označením pôvodu a tými, ktoré takéto značenie nemajú.


