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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

reklaami mõju kohta tarbija käitumisele
(2010/2051(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 
2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid 
kaubandustavasid siseturul1 (ebaausate kaubandustavade direktiiv);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiv)3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise 
koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)4;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat5 ja eelkõige selle artiklit 7 (era- ja 
perekonnaelu austamine) ja artiklit 8 (isikuandmete kaitse);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta6;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris7;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul8;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni tarbijakaitse kohta9;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta10;
– võttes arvesse oma 13. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni direktiivi 2005/29/EÜ, mis 

käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul, ja direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta ülevõtmise, 

                                               
1 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
2 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.
3 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
4 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
5 ELT C 83, 30.3.2010, lk 389.
6 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
7 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
8 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
9 Sellel kuupäeval vastu võetud tekstid, P7_TA(2010)0046.
10 Sellel kuupäeval vastu võetud tekstid, P7_TA(2010)0051.
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rakendamise ja jõustamise kohta1;
– võttes arvesse oma 18. novembri 2008. aasta resolutsiooni tarbijaturgude tulemustabeli 

kohta2;
– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni turunduse ja reklaami mõju 

kohta soolisele võrdõiguslikkusele3;
– võttes arvesse komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta teatist „Ühtse turu seire tarbija 

seisukohast – Teine tarbijaturgude tulemustabel”4 ning sellele lisatud komisjoni talituste 
töödokumenti „Teine tarbijaturgude tulemustabel”5;

– võttes arvesse komisjoni talituste 29. märtsi 2010. aasta töödokumenti „Consumer 
Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal Market – Monitoring the 
integration of the retail Internal Market and Benchmarking the Consumer Environment 
in Member States”6;

– võttes arvesse aruannet tarbijakaitse kohta siseturul, mille komisjon avaldas 2008. aasta 
oktoobris Eurobaromeetri erinumbris 298;

– võttes arvesse analüüsiaruannet suhtumise kohta piiriülestesse tehingutesse ja 
tarbijakaitsesse, mille komisjon avaldas 2010. aasta märtsis Eurobaromeetri kiiruuringus 
nr 282;

– võttes arvesse Euroopa lähenemisviisi meediapädevusele digitaalkeskkonnas7;

– võttes arvesse komisjoni suuniseid ebaausate kaubandustavade direktiivi kohaldamise 
kohta8;

– võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma 22. juuni 2010. aasta 
arvamust 2/2010 käitumisharjumusi jälgiva reklaami kohta internetis;

– võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma 12. juuni 2009. aasta 
arvamust 5/2010 internetipõhiste suhtlusvõrkude kohta;

– võttes arvesse Prantsusmaa andmekaitseasutuse CNIL 5. veebruari 2009. aasta teatist 
„La publicité ciblée en ligne” (kindlale sihtrühmale suunatud reklaam internetis),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;
– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0000/2010),
A. arvestades, et reklaam tugevdab konkurentsi ja konkurentsivõimet, aitab võidelda 

valitseva seisundi kuritarvitamise vastu ning soodustab innovatsiooni siseturul, seega on 
reklaamil positiivne mõju tarbijatele;

B. arvestades, et reklaamil võib siiski olla negatiivne mõju siseturule ja tarbijatele 
(ebaausad tavad, avalikku/eraruumi tungimine, konkreetsetele isikutele suunamine, 

                                               
1 ELT C 46 E, 24.2.2010, lk 26.
2 ELT C 16 E, 22.2.2010, lk 5.
3 ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 43.
4 KOM(2009)0025.
5 SEK(2009)0076.
6 SEK(2010)0385.
7 KOM(2007)0833.
8 SEK(2009)1666.
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siseturule pääsemise tõkestamine ja siseturu moonutamine);
C. arvestades, et ebaausad kaubandustavad on reklaami valdkonnas endiselt laialt levinud;

D. arvestades, et kommunikatsioonivahendite arengul on reklaami valdkonnas suur mõju;
E. arvestades k i n d l a l e  sihtrühmale suunatud (kontekstilise, isikustatud või 

käitumisharjumusi jälgiva) reklaami arengut, mis püüab kohanduda internetikasutajate 
huvidele ja kasutab selleks mõnikord isikute jälgimist (küpsised, profiilide koostamine, 
geograafilise asukoha kindlaksmääramine);

F. arvestades, et tuleb eriti kaitsta inimrühmi, kes on eriti haavatavad kas vaimse või 
füüsilise puude, vanuse või kergeusklikkuse tõttu,

Olemasoleva seadusandliku / mitteseadusandliku raamistiku hindamine
1. on seisukohal, et ebaausate kaubandustavade direktiiv loob piisava õigusliku raamistiku 

eksitava ja agressiivse reklaami vastu võitlemiseks, kuigi sellele ei ole veel võimalik 
anda terviklikku hinnangut;

2. rõhutab, et erinevuste tõttu direktiivi tõlgendamises ja kohaldamises riiklikul tasandil ei 
ole saavutatud soovitud ühtluse taset;

3. palub komisjonil ajakohastada pidevalt suuniseid ebaausate kaubandustavade direktiivi 
kohaldamise kohta; innustab liikmesriike neid võimalikult palju arvesse võtma;

4. väljendab heameelt liikmesriikide üheaegse kontrollitegevuse üle („Sweep”); kutsub 
üles selliseid tegevusi kordama ja laiendama valdkondade ringi;

5. kutsub liikmesriike üles andma oma pädevatele asutustele tegevuseks vajalikud 
vahendid ja ressursid;

6. innustab kasutama isereguleerimist, mis täiendab dünaamiliselt, paindlikult ja 
vastutustundlikult olemasolevat õigusraamistikku; kutsub üles neid liikmesriike, kellel 
veel ei ole isereguleerimisasutusi, hõlbustama asjaomaste asutuste loomist ja/või neid 
ametlikult tunnustama;

7. rõhutab, et iseregulatsioon on piiratud, see ei saa asendada õigusakte (näiteks 
sanktsioonide osas);

8. innustab seadusandluse arengus osalevaid eri osalejaid kaasreguleerimisele;
9. kutsub üles neid liikmesriike, kes veel ei kohalda audiovisuaalmeedia teenuste 

direktiivi, hakkama seda kiiremas korras kohaldama; ootab huviga, et komisjon 
avaldaks aruande audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta, ja rõhutab, 
et on vaja võtta arvesse ka uute tehnoloogiate kasutamist (näiteks IP-televisioon);

Interneti ja uute tehnoloogiate arengust tingitud probleemid

10. avaldab kahetsust, et internetis on arenenud varjatud reklaam suhtlusvõrgustikes, 
foorumites ja veebipäevikutes kommentaaride postitamise kaudu, mida ebaausate 
kaubandustavade direktiiv ei hõlma (tarbijatevahelised suhted) ja mis oma sisu poolest 
ei erine oluliselt lihtsalt arvamusest;
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11. soovitab liikmesriikidel soodustada varjatud reklaami ohtude alal ettevalmistuse saanud 
vaatlejate/moderaatorite kasutamist foorumites;

12. väljendab muret käitumisharjumusi jälgiva reklaami üldise leviku pärast ja 
pealetükkivate reklaamimisviiside a r e n g u  pärast (elektronkirjade lugemine, 
suhtlusvõrgustike kasutamine, geograafilise asukoha kindlaksmääramine, korduv 
kindlale sihtrühmale reklaamide suunamine);

13. rõhutab ohtu, mida kujutavad endast ettevõtted, kes on samal ajal sisupakkujad ja 
reklaamivahendajad (neil on võimalik kahe tegevuse käigus kogutud andmed omavahel 
kokku viia), ja nõuab, et komisjon tagaks nende kahe andmekogumistasandi täieliku 
lahushoidmise;

14. rõhutab, et tarbijatele tuleb anda selge, arusaadav ja ülevaatlik teave selle kohta, kuidas 
nende isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse;

15. rõhutab, et tarbijad peaksid olema täielikult informeeritud, kui nad lubavad reklaamide 
saatmise käitumisharjumusi jälgiva reklaamitehnika alusel hinnasoodustuste saamiseks;

16. kutsub komisjoni üles:
– viima läbi põhjaliku uuringu uute reklaamimisviiside kohta, mida kasutatakse 
reklaamimiseks internetis ja mobiiltelefonide kaudu;
– keelama pideva ja valimatu reklaamsõnumite saatmise kõigile 
mobiiltelefoniomanikele, kes asuvad reklaamsõnumi levitamise alas, Bluetooth-
tehnoloogia abil ja ilma saaja eelneva nõusolekuta;

– keelama kolmandatel isikutel reklaami eesmärgil eraelektronkirjade lugemine;
– kindlustama, et kõik elektronposti teel saadetud reklaamid sisaldaksid linki, mille 
kaudu oleks võimalik automaatselt keelata saajale edasine reklaamide saatmine;
– kindlustama, et võetakse kasutusele tehnika, mille abil on võimalik eristada 
reklaamiküpsiseid, mille suhtes peab tingimata kehtima eelneva vabatahtliku ja 
selgesõnalise lubamise nõue, muudest küpsistest;

– edendama eraisikutele müüdavates arvutites ja suhtlusvõrguteenustes selliste 
vaikeseadete kasutamist, mis vastavad kõige rangematele andmekaitsestandarditele;

– looma Euroopa eraelu puutumatuse märgiste süsteemi (European Privacy Seal) 
eeskujul ELi veebilehtede märgistamise süsteemi, millega tõendatakse saidi 
usaldusväärsust andmekaitse alal;
– lubama internetis alkoholireklaami levitada ainult vastava sektori saitidel ning 
kohalike asutuste ja turismibüroode kodulehtedel ning keelama samas pealetükkiva 
reklaami;

– muutma infoühiskonna teenustega seotud piiratud vastutuse süsteemi, tagamaks, et 
otsingumootor saab registreeritud kaubamärginimetusi müüa reklaami märksõnadena 
ainult kõnealuse kaubamärginimetuse omaniku eelneval loal;

Haavatavate inimrühmade kaitse

17. palub komisjonil valmistada ette põhjalik mõjuanalüüs eksitava ja agressiivse reklaami 
mõju kohta haavatavatele tarbijarühmadele, eelkõige lastele ja teismelistele;
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18. nõuab, et konkreetselt laste huvialad ei oleks kindlale sihtrühmale suunatud reklaami 
objektiks;

Eri osaliste harimine ja teavitamine

19. rõhutab, et eriti oluline on läbipaistvus ja tarbijate teavitamine reklaami alal ning 
tarbijates kriitilise lähenemise väljaarendamine meedia kvaliteedi ja sisu suhtes;

20. palub komisjonil:

– lisada tarbijaturgude tulemustabelisse reklaamiga seotud näitajad;
– töötada välja teavituskampaaniad tarbijate õiguste kohta reklaami valdkonnas, 
eelkõige seoses nende isikuandmete kasutamisega, ja luua pedagoogilised vahendid, 
mille abil teavitada tarbijaid eraelu kaitsmise tehnikatest internetis;

– luua lastele suunatud reklaamialane ELi programm Suurbritannias tehtud algatuse 
Media Smart eeskujul;

– lisada vastavate internetireklaamide juurde märge „käitumisharjumusi jälgiv reklaam” 
ja teabeaken, milles on lühidalt selgitatud sellist reklaamimisviisi;

21. palub liikmesriikidel innustada riiklikke asutusi ja/või isereguleerimisorganeid viima 
läbi teabekampaaniaid, et teavitada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid nende 
seadusjärgsetest kohustustest reklaami valdkonnas;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Raportis käsitletakse ebaausaid kaubandustavasid reklaami valdkonnas, nagu need on 
määratletud ebaausate kaubandustavade direktiivis, ja keskendutakse uute reklaamimisviiside 
ja -tehnoloogiate arenguga seotud probleemidele. Raportis ei käsitleta ettevõtjatevahelisi 
suhteid, mida reguleerib eelkõige direktiiv 2006/114/EÜ.

Raportöör soovib vältida sotsiloogilis-filosoofilist lähenemist teemale ja eelistab konkreetset 
ja kindlasuunalist lähenemist.

Reklaam on vahend, mis on kasulik nii siseturule majandustegevuse soodustajana 
(konkurentsi, konkurentsivõime, innovatsiooni ja loovuse stimuleerija) kui ka tarbijatele 
(laiem valik, madalamad hinnad). Reklaam on oluline majandusharu, kusjuures ainuüksi 
internetireklaami osa Euroopa turul on rohkem kui 14 miljardit eurot.

Reklaami ei tohiks siiski idealiseerida: selles võidakse kasutada ebaausaid tavasid, see võib 
tungida avalikku ruumi (nt reklaamtulbad) ja eraellu (nt soovimatud e-kirjad), see võib olla 
suunatud haavatavatele inimrühmadele (nt lapsed, võlgadesse sattunud isikud), võib luua 
takistusi siseturule sisenemisele (kui reklaami hind on liiga kõrge), tekitab häireid siseturul 
(kaupade/teenuste ostmine, mida tarbijad tavaolukorras ei oleks ostnud).

Olemasoleva õigustiku hindamine

Raportöör rõhutab probleeme ebaausate kaubandustavade direktiivi kohaldamisel ja palub, 
et:

– liikmesriigid annaksid riiklike ametiasutuste käsutusse vajalikud inim-, finants- ja 
tehnoloogiaressursid;

– komisjon ajakohastaks pidevalt suuniseid ebaausate kaubandustavade direktiivi 
kohaldamise kohta;

Oluline on tugevdada ELis koostööd ebaausate tavade vastu võitlemisel internetireklaami 
alal, pidades silmas Sweepide (internetilehtede süstemaatiline ja samaaegne kontrollimine 
liikmesriikide poolt) edu, mis siiani on piirdunud kolme valdkonnaga (lennukipiletid, 
mobiilihelinad ja elektroonikaseadmed). Raportöör soovitab suurendada valdkondade ringi ja 
kontrollimise regulaarsust.

Raportöör innustab ka seadusandluse arengus osalevaid eri osapooli kaasreguleerimisele, et 
parandada nii meetmete tõhusust kui ka rakendatavust.

Audiovisuaalsektori osas rõhutab raportöör, et 12 riiki ei ole siiani hakanud 
audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldama. Raportöör leiab, et on asjakohane, et 
järgmine raport kõnealuse direktiivi kohaldamise kohta sisaldaks ka analüüsi uute 
tehnoloogiate (nt IP-televisioon) mõju kohta.

Isereguleerimine
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Isereguleerimine on reklaaminduses kasutusel, kuid selle osakaal on riigiti erinev.
Isereguleerimine on dünaamiline ja paindlik lähenemisviis, mis sobib kiirete arengutega 
reklaamisektoris ja keskendub osalejate vastutuse suurendamisele ja heade tavade 
levitamisele. Rahvusvaheline kaubanduskoda on koostanud rahvusvahelise käitumisjuhendi, 
milles on sätestatud aluspõhimõtted (nt sündsus), mida täiendavad erieeskirjad eri 
valdkondade osas (nt alkohol), ja liikmesriikides kohaldavad seda riiklikud 
isereguleerimisasutused.

Raportöör soovib edendada isereguleerimist, et juurutada enesedistsiplineerimise ja 
vastutustundelise suhtluse traditsiooni, olles seejuures teadlik selle piiridest (nt volitused 
sanktsioone kehtestada). Isereguleerimine täiendab õigusakte, aga ei asenda neid.

Uute tehnoloogiate kasutamisest tulenevad probleemid

Uute tehnoloogiate ja reklaamimisviiside areng on toonud kaasa suured muutused (internet, 
suhtlusvõrgud, foorumid, veebipäevikud, kasutajate üha suurem liikuvus, digitoodete levik).

Internet erineb oluliselt muudest kommunikatsioonivahenditest (anonüümsus, teabevahetuse 
kiirus, väga lai levikuala, teksti, video, muusika jne kombineerimine, riiklikel asutustel raske 
järelevalvet teostada) ja sellest on saanud peamine reklaamikanal.

Raportöör leiab, et reklaamimise lubamist internetis ja mobiiltelefonide kaudu tuleks 
põhjalikult kaaluda ja palub komisjonil viia läbi uurimus nende uute tavade kohta.

Raportöör toob esile kindlale sihtrühmale suunatud reklaami, mis võib esineda erineval 
kujul, nt:

– kontekstipõhine reklaam, mis on otseselt seotud internetikasutajale pakutud sisuga ja 
sisestatud märksõnadega;

– isikustatud reklaam, mis on seotud teadaolevate internetikasutaja omadustega, näiteks 
vanuse, soo, asukohaga jms;

– käitumisharjumusi jälgiv reklaam, mis on seotud internetikasutaja käitumise analüüsiga 
teatud ajavahemikus (külastatud lehed, internetiostud jne).

Kuigi reklaami isikustamine iseenesest ei ole probleem (toodete/teenuste pakkumine vastavalt 
tarbija maitsele jne), ei tohi see muutuda pealetükkivaks reklaamiks, mis põhineb tarbijate 
jälitamisel ja millega rikutakse isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse põhimõtet.

Raportöör teeb ettepaneku võtta tarbijate kaitsmiseks järgmisi meetmeid:

– keelata soovimatu reklaami valimatu saatmine mobiiltelefonidele Bluetooth-tehnoloogia 
abil ilma saaja eelneva nõusolekuta;

– tarbijatele tuleb anda selge, arusaadav ja ülevaatlik teave selle kohta, kuidas nende 
isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse;
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– lihtsustada elektronposti teel saadetavate reklaamide puhul edaspidi reklaami saamisest 
keeldumist tõhusa otselingi abil;

– keelata eraelektronkirjade lugemine reklaamieesmärgil (kuigi tehnika on sarnane rämpsposti 
filtriga, on sellel teistsugune eesmärk);

– tagada, et teenuse osutamisel (nt elektronpost) ja reklaamtegevuse raames saadud andmed 
hoitaks täielikult lahus;

– tagada tarbijate teavitamine diskrimineerivast tegevusest, mis võib mõnikord kaasneda 
käitumisharjumusi jälgiva reklaamiga (nt hindade muutmine vastavalt internetikasutaja 
profiilile): selline tegevus peaks olema läbipaistev ja tarbijale tuleks esitada toote täpne hind 
enne muutmist jne;

– eristada reklaamiküpsised, mille puhul on nõutav tarbija eelnev nõusolek, muudest 
küpsistest;

– soodustada internetis eraelu puutumatuse kaitseks vaikeseadete kasutamist, mis vastavad 
kõige kõrgematele standarditele (privacy by design);

– võtta kasutusele ühenduse märgistus nende internetilehtede märgistamiseks, mis on 
kooskõlas ELi andmekaitsealaste õigusaktidega, Euroopa eraelu puutumatuse märgiste 
süsteemi (European Privacy Seal – vabatahtlik üleeuroopaline sertifikaat, mis näitab, et 
informaatikatooted või -teenused on kooskõlas andmekaitsealaste ELi õigusaktidega, ja 
mida on toetanud paljud riiklikud ja piirkondlikud asutused eri liikmesriikides) eeskujul;

– piirata internetis alkoholireklaami;

– muuta infoühiskonna teenistuste vastutuse piiramise süsteemi, et tagada see, et 
otsingumootor saab registreeritud kaubamärginimetusi müüa reklaami märksõnadena ainult 
kõnealuse kaubamärgi omaniku eelneval loal (see puudutab näiteks saite, millel on 
märksõna, mis viib tarbijad piraatsaidi juurde).

Internetireklaami üks haru on ka varjatud reklaam, mis on seotud ainult tarbijatega ja levib 
foorumites (nt Trip Advisor) teatava toote või teenuse kohta postitatud kommentaaride kaudu.
Tarbijad võivad nii ühe hiireklõpsuga hävitada ettevõtte maine ja juhatada tarbijaid eksiteele.

Ebaausate kaubandustavade direktiiv hõlmab internetireklaami ettevõtjate (kes esinevad 
ettevõtjana või tarbijana) ja tarbijate suhete osas, aga jätab välja tarbijatevahelised suhted.
Kuigi on raske eristada isikliku kogemuse põhjal tehtud kommentaari reklaamist ja 
teabevahetuse anonüümsus muudab järelevalve keeruliseks, mõjutab selline eksitav reklaam 
nii tarbijaid kui ka asjassepuutuvaid ettevõtjaid. Lisaks on internetioksjonite areng toonud 
kaasa uued tarbijatevahelised reklaamimisviisid, mida ei hõlma ebaausate kaubandustavade 
direktiiv ega reklaami tavapärane määratlus.

Raportöör teeb seega ettepaneku soodustada varjatud reklaami ohtude alal ettevalmistuse 
saanud vaatlejate/moderaatorite kasutamist foorumites, et nad reageeriksid kohe, kui mõni 
kommentaar tundub kahtlane. Siiski on oluline luua tasakaal internetis tarbijakaitse ja 
sõnavabaduse vahel.

Viimaseks käsitleb raportöör suhtlusvõrgustike kaudu toimivaid reklaamitehnikaid.
Suhtlusvõrgustikel on ühiskonnas üha olulisem osa, eelkõige just noorte hulgas: sotsiaalne 
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suhtlus (Facebook), tööotsingud (LinkedIn). Suurt osa „sõprade” vahel nendel veebilehtedel 
vahetatud teavet kasutatakse reklaamieesmärgil (nt „meeldib” Facebookis, mille abil võivad 
kasutajad rääkida oma „sõpradele” teatavast tootest või kaubamärgist, klõpsates hiirega 
ruudul „meeldib”, mis asub Facebooki kaubanduspartneri saidil).

Haavatavate inimrühmade kaitse

Kõige haavatavamaid isikuid (lapsed, teismelised, vanurid jne) tuleks eriliselt kaitsta.
Raportöör palub seega, et komisjon viiks läbi uuringu ekstava ja agressiivse reklaami mõju 
kohta haavatavatele tarbijarühmadele ja tuletab meelde, et lapsed ei tohiks olla konkreetselt 
reklaami sihtrühmaks nende suure vastuvõtlikkuse ja uudishimu, nõrga isikliku arvamuse ja 
mõjutatavuse tõttu.

Eri osaliste harimine, teavitamine ja koolitamine

Raportöör leiab, et on vähe teavet tarbijate õiguste kohta reklaami valdkonnas ja teeb 
ettepaneku lihtsustada juurdepääsu teabele ja suurendada läbipaistvust (nt märge 
„käitumisharjumusi jälgiv reklaam” vastavate reklaamteadete juures ja selgem viide 
õigusnormidele).

Laiem avalikkus ei ole sageli teadlik nende isikuandmete kasutamisega seotud 
probleemidest ega ka vahenditest, mille abil neid lahendada. Raportöör teeb ettepaneku 
alustada teabekampaaniad tarbijate õiguste kohta reklaami valdkonnas, eelkõige seoses 
isikuandmete kasutamisega, sõltumata sellest, kas andmed on antud vabatahtlikult või 
kogutud automaatselt. Raportöör teeb ühtlasi ka ettepaneku võtta kasutusele pedagoogilised 
vahendid selleks, et teavitada internetikasutajaid veebi nende jäetud jälgede haldamise 
tehnoloogiatest ja oma eraelu kaitsmise vahenditest.

Lisaks tuleks arendada välja kriitiline lähenemine meedia sisu ja kvaliteedi suhtes. Hästi 
teavitatud tarbija on paremas olukorras. Puudujääkide kõrvaldamiseks reklaamitehnikate 
alastes teadmistes teeb raportöör ettepaneku töötada välja ELi haridusprogramm 
Suurbritannias 2002. aastal tehtud algatuse Media Smart eeskujul, mille mõned liikmesriigid 
üle võtsid. Tegu on kasumit mitte taotleva haridusprogrammiga, mis on mõeldud 6–11-
aastastele lastele ja on välja töötatud kooliprogrammi raames koos perekondadega, et aidata 
lastel reklaami paremini mõista, tõlgendada ja sellega õigesti ümber käia.

Raportöör leiab, et interneti ja digitehnika areng on lihtsustanud ja demokratiseerinud 
juurdepääsu reklaamitehnikale (nt AdSense), aga nende tehnikate kasutamisel ilmnevad 
sageli puudujäägid selles valdkonnas kehtivate eeskirjade osas. Raportöör rõhutab seega 
vajadust kindlustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate harimine meedia osas, sest 
sellised ettevõtjad reklaamivad üha sagedamini internetis, ja soovitab liikmesriikidel 
innustada riiklikke ametiasutusi ja/või isereguleerimisasutusi tegema teabekampaaniaid, et 
tõsta väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete teadlikkust selles valdkonnas.


