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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je globoko zaskrbljen zaradi negativnega vpliva zavajajočih praks oglaševanja na 
gospodarsko rast, zlasti na mala in srednja podjetja, in pošteno konkurenco na notranjem 
trgu;

2. poudarja, da razlike med državami članicami v zvezi s stopnjo varstva in mehanizmi 
uveljavljanja zakonodaje povzročajo veliko negotovosti pri poslovanju podjetij, tako s 
pravnega vidika kot z vidika njihovega delovanja;

3. poziva države članice, naj vzpostavijo ad hoc mrežo nacionalnih organov, da izboljšajo 
uveljavljanje zakonodaje in posredujejo ustrezne informacije; zato priporoča, naj Komisija 
za nacionalne organe pripravi smernice o pregonu in preiskovanju;

4. poziva države članice, naj ustanovijo nacionalno informacijsko točko, kjer lahko podjetja 
prijavijo zavajajoče prakse in dobijo strokovne nasvete v zvezi s tem vprašanjem;

5. močno podpira tesnejše sodelovanje pri čezmejnih primerih zavajajočega oglaševanja; 
zato poudarja, da so potrebne posebne določbe o medsebojni pomoči med pristojnimi 
nacionalnimi organi;

6. pozdravlja namero Komisije, da bo bolj jasno opredelila pojem „zavajajoče prakse 
oglaševanja“; v zvezi s tem Komisijo poziva, naj uvede dodatne opredelitve praks na 
področju ekološkega označevanja proizvodov;

7. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje s premislekom o predlogu spremembe Direktive 
2006/114 ES, da bi bil vanjo vključen seznam prepovedanih praks, ki bodo veljale za 
zavajajoče ne glede na okoliščine; meni, da je ta rešitev boljša, kot bi bila razširitev 
veljavnosti Direktive o nepoštenih poslovnih praksah na prakse med podjetji, saj je 
ranljivost strank in potreba po varstvu pri razmerjih med podjetji in potrošniki drugačna 
kot pri razmerjih med podjetji;

8. poziva Komisijo, naj analizira razmerje med primerjalnim oglaševanjem in pravicami 
intelektualne lastnine, zlasti glede primerjave med izdelki z označbo porekla in tistimi, ki 
te označbe nimajo.


