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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet är djupt oroat över den negativa inverkan som vilseledande 
marknadsföringsmetoder har på ekonomisk tillväxt, i synnerhet för små och medelstora 
företag, samt på rättvis konkurrens på den inre marknaden.

2. Europaparlamentet betonar att olika nivåer av skydd och mekanismer för offentlig 
tillämpning bland medlemsstaterna leder till stor rättslig och operativ osäkerhet för 
företag.

3. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att inrätta ett nätverk av 
nationella myndigheter för att förbättra tillämpningspraxisen och utbyta relevant 
information. Parlamentet rekommenderar i detta syfte kommissionen att ta fram riktlinjer 
om åtal och utredning för nationella myndigheter.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa en nationell kontaktpunkt dit 
företag kan anmäla vilseledande metoder och där de kan få sakkunnig rådgivning om detta 
problem.

5. Europaparlamentet är mycket positivt inställt till ett närmare samarbete vid 
gränsöverskridande fall av vilseledande marknadsföring. Parlamentet betonar därför 
behovet av särskilda bestämmelser om ömsesidigt bistånd mellan de berörda nationella 
myndigheterna.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ta fram en tydligare definition av 
vilseledande marknadsföringsmetoder. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att införa ytterligare definitioner för gröna metoder.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare överväga att i förslaget om en 
ändring av direktiv 2006/114EG inkludera en svart lista över metoder som anses vara 
vilseledande under alla omständigheter. Parlamentet anser att detta skulle vara att föredra 
framför att utvidga omfattningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder till att också 
gälla B2B-metoder, eftersom sårbarheten och behovet av skydd skiljer sig mellan B2C-
och B2B-förbindelser.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera förhållandet mellan jämförande 
reklam och vissa immateriella rättigheter, i synnerhet dem som rör jämförelser mellan 
produkter med ursprungsbeteckning och produkter som saknar sådana beteckningar.


