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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen
(2010/2052(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY1,

– ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY2,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)3,

– ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä)4,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan5 ja erityisesti sen 7 artiklan 
(yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen) ja 8 artiklan (henkilötietojen suoja),

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY6,

– ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY7,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY8,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajien suojelusta9,
– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 

tulostaulusta10,

                                               
1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
3 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
4 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
5 EUVL C 83, 30.3.2010, s. 389.
6 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
7 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
8 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
9 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0046.
10 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0051.
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– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta 
mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta1,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta2,

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvoon vaikuttavasta markkinoinnista ja mainonnasta3,

– ottaa huomioon komission 28. tammikuuta 2009 antaman tiedonannon 
"Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta: toinen kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulu"4 ja siihen liittyvän komission valmisteluasiakirjan "Toinen 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulu"5,

– ottaa huomioon komission yksiköiden 29. maaliskuuta 2010 laatiman 
valmisteluasiakirjan "Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu – kuluttajat kotonaan 
sisämarkkinoilla Vähittäiskaupan sisämarkkinoiden yhdentymisen seuranta ja 
jäsenvaltioiden kuluttajaympäristön vertailu"6,

– ottaa huomioon komission lokakuussa 2008 Eurobarometrin erikoisnumerossa (Special 
Eurobarometer 298) julkaiseman kertomuksen kuluttajien suojelusta sisämarkkinoilla,

– ottaa huomioon komission maaliskuussa 2010 Eurobarometrissä (Flash Eurobarometer 
282) julkaiseman analyyttisen selonteon rajatylittävää kaupankäyntiä ja kuluttajien 
suojelua koskevista asenteista,

– ottaa huomioon medialukutaitoa digitaalisessa ympäristössä koskevan eurooppalaisen 
toimintamallin7,

– ottaa huomioon komission suuntaviivat sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
soveltamisesta8,

– ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 22. kesäkuuta 2010 antaman 
lausunnon 2/2010 käyttötottumuksia seuraavasta Internet-mainonnasta,

– ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 12. kesäkuuta 2010 antaman 
lausunnon 5/2009 sähköisistä sosiaalisista verkostoista,

– ottaa huomioon Ranskan tietosuojaviranomaisen (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, CNIL) 5. helmikuuta 2009 antaman tiedonannon "La 
publicité ciblée en ligne ("Kohdennettu Internet-mainonta"),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,
                                               
1 EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
2 EUVL C 16 E, 22.2.2010, s. 5.
3 EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
4 KOM(2009)0025.
5 SEC(2009)0076.
6 SEC(2010)0385.
7 KOM(2007)0833.
8 SEC(2009)1666.
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– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. katsoo, että mainonnalla edistetään kilpailua ja parannetaan kilpailukykyä, torjutaan 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja kannustetaan innovaatioihin 
sisämarkkinoilla ja että kuluttajat näin ollen hyötyvät siitä,

B. toteaa, että mainonnalla voi kuitenkin olla kielteinen vaikutus sisämarkkinoihin ja 
kuluttajiin ja että syynä tähän ovat sopimattomat menettelyt, julkiseen tai yksityiseen 
tilaan tunkeutuminen, henkilöihin kohdennettu mainonta, sisämarkkinoille pääsyn 
estäminen ja sisämarkkinoiden vääristyminen,

C. ottaa huomioon, että sopimattomat kaupalliset menettelyt ovat edelleen yleisiä 
mainonnassa,

D. ottaa huomioon viestimien kehittymisen huomattavan vaikutuksen mainontaan,

E. ottaa huomioon (asiayhteyden, henkilöstä saatujen tietojen tai käyttötottumusten 
perusteella) kohdennetun mainonnan kehittymisen; toteaa, että tällainen mainonta on 
räätälöity Internetin käyttäjien tarpeisiin ja että se toisinaan perustuu yksittäisten 
henkilöiden seurantaan (evästeet, käyttäjäprofiilin ja asuinpaikkakunnan määrittely),

F. katsoo, että erityisesti on suojeltava henkilöitä, jotka ovat psyykkisen tai fyysisen 
vamman, iän tai herkkäuskoisuuden takia muita haavoittuvampia,

Arvio nykyisestä sääntelykehyksestä
1. katsoo, että sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista 

menettelyistä sisämarkkinoilla annettu direktiivi tarjoaa riittävät oikeudelliset puitteet 
petollisen ja aggressiivisen mainonnan torjuntaan, vaikkakaan sen toimivuutta ei vielä 
voida arvioida kattavasti;

2. korostaa, että direktiivin tulkinnassa ja täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa ilmenneiden 
erojen vuoksi ei ole saavutettu toivottua yhdenmukaisuutta;

3. kehottaa komissiota säännöllisesti ajantasaistamaan sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevia suuntaviivojaan; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan nämä suuntaviivat mahdollisimman hyvin huomioon;

4. pitää myönteisinä jäsenvaltioiden toteuttamia koordinoituja valvontatoimia ("Sweep"); 
kehottaa toteuttamaan uudelleen tämäntyyppisiä toimia ja laajentamaan niiden 
soveltamisalaa;

5. kehottaa jäsenvaltioita antamaan toimivaltaisille viranomaisilleen näiden toimien 
toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja muut voimavarat;

6. kannustaa itsesääntelyyn, koska sillä voidaan dynaamisesti, joustavasti ja vastuullisesti 
täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä; kehottaa niitä jäsenvaltioita, joilla ei vielä ole 
itsesääntelyelimiä, helpottamaan niiden perustamista ja/tai niiden virallista 
tunnustamista;

7. painottaa itsesääntelyn rajoja ja sitä, että se ei voi korvata lainsäädäntöä (esimerkiksi 
kun on kyse sanktioista);
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8. kannustaa yhteissääntelyyn, johon otetaan mukaan lainsäädännön kehittämiseen 
osallistuvia eri osapuolia;

9. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole panneet audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevaa direktiiviä täytäntöön, tekemään sen viipymättä; odottaa 
kiinnostuneena audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevan komission kertomuksen julkaisemista ja korostaa, että on otettava huomioon 
uuden tekniikan käyttö (esim. Internet-televisio);

Internetin ja uuden tekniikan kehitykseen liittyvät ongelmat

10. pitää valitettavana Internetissä lisääntyvää piilomainontaa, joka ei kuulu sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin soveltamisalaan (kuluttajien välinen kaupankäynti) 
ja joka ilmenee sosiaalisissa verkostoissa, foorumeilla ja blogeissa esitettyinä 
kommentteina, joita on vaikea erottaa tavallisista mielipiteistä;

11. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan ottamaan käyttöön tarkkailijoita/välittäjiä, jotka 
on koulutettu tunnistamaan piilomainontaan liittyvät riskit;

12. on huolestunut käyttötottumuksiin perustuvan mainonnan arkistumisesta ja tunkeilevien 
mainontakäytäntöjen (sähköpostien lukeminen, sosiaalisten verkostojen ja 
maantieteellisen sijainnin hyödyntäminen, toistuva kohdennettu mainonta) 
kehittymisestä;

13. korostaa riskiä, joka liittyy yrityksiin, jotka ovat sekä sisällön tuottajia että mainostajia 
(näissä toiminnoissa kerättyjen tietojen mahdollinen yhteiskäyttö) ja kehottaa 
komissiota varmistamaan eri toiminnoissa kerättyjen tietojen pitämisen erillään;

14. korostaa, että kuluttajille on tiedotettava selkeästi, ymmärrettävästi ja perusteellisesti 
siitä, miten heitä koskevia tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään;

15. korostaa, että kuluttajalle on annettava riittävästi tietoa, kun hän suostuu 
vastaanottamaan mainoksia käyttötottumuksiin perustuvan markkinoinnin perusteella 
annettujen hinnanalennusten vastineeksi;

16. kehottaa komissiota

– teettämään perusteellisen tutkimuksen uusista Internetissä ja kannettavissa laitteissa 
käytettävistä mainontakäytännöistä;

– kieltämään järjestelmällisen ja valikoimattoman, kaikille Bluetooth-tekniikan avulla 
saavutettavalla alueella oleville matkapuhelimen käyttäjille ilman heidän 
suostumustaan suunnatun mainonnan;

– kieltämään sen, että kolmas osapuoli lukee yksityisiä sähköpostiviestejä 
mainontatarkoituksessa;

– vaatimaan, että sähköpostitse lähetetyissä mainoksissa on aina oltava linkki, jonka 
avulla voi kieltäytyä vastaanottamasta lisää mainoksia;

– varmistamaan sellaisen tekniikan käytön, jolla on mahdollista erottaa toisistaan 
mainontaan tarkoitetut evästeet, joiden käyttöön vaaditaan etukäteen annettu 
vapaaehtoinen ja nimenomainen suostumus, ja muut evästeet;
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– kannustamaan käyttämään suurelle yleisölle myytävissä tietokonejärjestelmissä ja 
sosiaalisissa verkostoissa tietosuojaa koskevien tiukimpien määräysten mukaisia 
standardiasetuksia;

– kehittämään European Privacy Seal -hankkeen mallin mukaisen Internet-sivujen
merkintään tarkoitetun yhteisön järjestelmän, jonka avulla ilmoitetaan, kuinka 
hyvin tiedot on suojattu tietyllä sivustolla;

– rajoittamaan Internetissä tapahtuvan alkoholin mainonnan kyseisen alan sekä 
paikallisten viranomaisten ja matkailutoimistojen sivuille ja samalla kieltämään 
tunkeilevat mainontakäytännöt;

– tarkistamaan tietoyhteiskunnan palveluihin sovellettavaa rajoitettua vastuuta 
taatakseen, että rekisteröityjen merkkituotteiden käyttöön avainsanoina 
hakukoneissa kaupallisiin tarkoituksiin on saatava etukäteen merkin oikeuksien 
omistajan lupa;
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Haavoittuvien ryhmien suojelu

17. kehottaa komissiota teettämään yksityiskohtaisen tutkimuksen petollisen ja 
aggressiivisen mainonnan vaikutuksista haavoittuviin kuluttajaryhmiin ja erityisesti 
lapsiin ja nuoriin;

18. vaatii, ettei lapsiin kohdisteta heidän erityistarpeisiinsa perustuvaa mainontaa;

Eri osapuolten koulutus ja heille tiedottaminen

19. toteaa painokkaasti, että avoimuus ja kuluttajille tiedottaminen ovat ratkaisevia tekijöitä 
mainonnan alalla ja että on kehitettävä kuluttajien kykyä arvioida kriittisesti median 
sisällön laatua;

20. kehottaa komissiota

– sisällyttämään kuluttajamarkkinoiden tulostauluun mainontaa koskevia 
indikaattoreita;

– laatimaan mainontaan liittyviä kuluttajan oikeuksia ja erityisesti henkilötietojen 
käyttöä koskevia tiedotuskampanjoita ja kehittämään koulutusmateriaalia, jonka 
avulla kuluttajia opetetaan suojaamaan yksityisyyttään Internetissä;

– kehittämään unionin laajuisen lapsille tarkoitetun mainonnan lukutaito-ohjelman 
brittiläisen Media Smart -aloitteen mallin mukaisesti;

– lisäämään Internetissä tapahtuvaan käyttötottumuksiin perustuvaan mainontaan 
merkinnän "käyttötottumuksia seuraava mainonta" sekä tiedoteikkunan, jossa 
annetaan tietoa tästä käytännöstä;

21. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan kansallisia viranomaisia ja/tai itsesääntelyelimiä 
järjestämään tiedotuskampanjoita, joissa tiedotetaan pk-yrityksille niiden oikeudellisista 
mainontaan liittyvistä velvoitteista;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tässä mietinnössä käsitellään mainonnan alalla käytettäviä sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä, siten kuin ne määritellään sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä, ja keskitytään 
uusiin mainontakäytäntöihin ja -tekniikoihin liittyviin ongelmiin. Siinä ei käsitellä yritysten 
välisiä suhteita, joihin sovelletaan direktiiviä 2006/114/EY.

Esittelijä haluaa välttää aiheen sosio-filosofista käsittelyä ja käsittelee sitä siksi spesifisesti ja 
kohdennetusti.

Mainonta on väline, joka hyödyttää sekä sisämarkkinoita (taloudellisen toiminnan 
voiteluöljynä, joka edistää kilpailua ja kilpailukykyä, innovointia ja luovuutta) sekä kuluttajia 
(tarjoten näille lisää valinnanvapautta ja halvempia hintoja), Mainonta on tärkeä talouselämän 
ala; pelkästään Internetissä tapahtuvan mainonnan arvo Euroopan markkinoilla on 14 
miljardia euroa.

Mainontaa ei kuitenkaan pidä idealisoida, sillä sopimattomat menettelyt, julkiseen (esim. 
suuret tienvarsimainokset) tai yksityiseen (esim. ei-toivotut sähköpostit) tilaan 
tunkeutuminen, haavoittuviin henkilöihin (esim. lapset, ylivelkaantuneet) kohdennettu 
mainonta, mahdolliset sisämarkkinoille pääsyn esteet (vaadittu maksu on liian korkea) ja 
sisämarkkinoiden vääristyminen (sellaisten tavaroiden/palvelujen hankkiminen, joita 
kuluttajat eivät normaalisti olisi ostaneet) ovat myös osa sitä.

Arvio nykyisestä lainsäädännöstä

Esittelijä painottaa sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja 
kehottaa

– jäsenvaltioita antamaan kansallisten viranomaisten käyttöön näiden tarvitsemat inhimilliset, 
taloudelliset ja tekniset voimavarat

– kehottaa komissiota säännöllisesti ajantasaistamaan sopimattomista elinkeinonharjoittajien 
ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevia suuntaviivojaan;

On tärkeää tehostaa eurooppalaista yhteistyötä Internet-mainonnassa ilmenevien 
sopimattomien menettelyjen torjumiseksi, kuten "Sweep"-hankkeen (jäsenvaltioiden 
toteuttamien järjestelmällisten ja samanaikaisten Internetsivujen tarkastusten) onnistuminen 
osoittaa. Nämä tarkastukset on toistaiseksi rajattu kolmeen alaan (lentoliput, matkapuhelinten 
soittoäänet ja sähkölaitteet). Esittelijä ehdottaa, että tarkastusten soveltamisalaa laajennetaan 
ja että niitä tehdään säännöllisemmin.

Esittelijä kannattaa myös yhteissääntelyä, johon osallistutetaan lainsäädännön kehittämiseen 
osallistuvia eri osapuolia ja joka siten lisää toimien tehokkuutta ja helpottaa niiden 
soveltamista.
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Audiovisualisen alan osalta esittelijä korostaa, että 12 jäsenvaltiota ei ole vieläkään pannut 
täytäntöön audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä. Tämän direktiivin 
soveltamista koskevaan kertomukseen olisi sisällytettävä arvio uuden tekniikan (esim. 
Internet-TV:n) vaikutuksista.

Itsesääntely

Itsesääntely on hyvin yleistä mainonnan alalla, vaikkakin sen merkitys vaihtelee 
jäsenvaltioittain. Itsesääntely on dynaamista ja joustavaa, ja sen avulla voidaan nopeasti 
reagoida mainonnan kehitykseen. Se perustuu vastuun siirtämiseen toimijoille ja hyvien 
käytäntöjen levittämiseen. Kansainvälinen kauppakamari on laatinut kansainväliset 
menettelysäännöt, joissa vahvistetaan perusperiaatteet (esim. säädyllisyys), joita on 
täydennetty erityissäännöillä (esim. alkoholi). Kansalliset itsesääntelyelimet soveltavat näitä 
sääntöjä jäsenvaltioissa oman harkintansa mukaan.

Esittelijä kannattaa itsesääntelyä itsekurin ja vastuullisen viestinnän edistämiseksi. Hän on 
kuitenkin samalla tietoinen siihen liittyvistä rajoituksista (esim. mahdollisuudet määrätä 
sanktioita). Itsesääntely täydentää lainsäädäntöä, mutta ei korvaa sitä.

Uuden tekniikan käyttöön liittyvät ongelmat

Uuden tekniikan ja uusien mainontakäytäntöjen kehittymisestä on ollut seurauksena 
kauaskantoisia muutoksia (Internet, sosiaaliset verkostot, foorumit, blogit, käyttäjien 
lisääntynyt liikkuvuus, digitaalisten tuotteiden nopea kehitys).

Internet poikkeaa radikaalisti muista viestimistä (anonyymiys, tiedonvaihdon nopeus, käytön 
laajuus, tekstien, videoiden ja musiikin jne. yhdistäminen sekä se tosiasia, että kansallisten 
viranomaisten on vaikea valvoa sitä), ja siitä on tullut tärkeä mainonnan väline.

Esittelijä katsoo, että Internetin ja kannettavien laitteiden välityksellä tapahtuvaa mainontaa 
on pohdittava ja pyytää komissiota teettämään näitä uusia käytäntöjä koskevan tutkimuksen.

Esittelijä painottaa kohdennettua mainontaa, joka voi olla monenlaista:

– asiayhteyteen liittyvä mainontaa, joka liittyy välittömästi Internetin käyttäjän käyttöön 
annettuun sisältöön ja käytettyihin salasanoihin

– henkilökohtaisesti suunnattua mainontaa, joka perustuu Internetin käyttäjästä saatuihin 
tietoihin, kuten ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta jne.

– käyttötottumuksia seuraavaa mainontaa, joka perustuu Internetin käyttäjän 
käyttötottumusten seurantaan (sivut, joilla käyttäjä on vieraillut, online-ostokset jne.).

Vaikka henkilökohtaisesti suunnattu mainonta (esim. kuluttajan maun mukaisten tuotteiden ja 
palvelujen tarjoaminen) ei sinänsä ole ongelma, se ei saa johtaa kuluttajan käyttötottumuksia 
seuraavaan tunkeilevaan mainontaan, joka loukkaa tietosuojan ja yksityisyyden suojelun 
periaatteita.
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Esittelijä ehdottaa siksi seuraavia toimenpiteitä kuluttajien suojelemiseksi:

– kielletään ei-toivottujen mainosten mielivaltainen lähettäminen matkapuhelimiin Bluetooth-
tekniikan avulla ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta;

– tiedotetaan kuluttajille selkeästi, ymmärrettävästi ja perusteellisesti siitä, miten heitä 
koskevia tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään;

– helpotetaan sähköpostitse lähetettyihin mainoksiin liittyvien lisämainosten 
vastaanottamisesta kieltäytymistä vaatimalla, että tällaisissa mainoksissa on oltava suora ja 
toimiva linkki tähän tarkoitukseen;

– kielletään yksityisten sähköpostien lukeminen mainontatarkoituksiin (vaikka tämä käytäntö 
perustuu samantapaiseen tekniikkaan, jota käytetään roskapostin suodattamiseen, se 
palvelee kuitenkin eri tarkoitusta);

– taataan palvelun tarjoamisen (esim. sähköposti) yhteydessä kerättyjen tietojen ja mainonnan 
yhteydessä kerättyjen tietojen pitäminen erillään;

– taataan, että kuluttajalle tiedotetaan käyttötottumuksia seuraavaan mainontaan toisinaan 
liittyvistä syrjivistä käytännöistä (esim. hinnan muuttaminen Internetin käyttäjän profiilin 
perusteella); tällaisten käytäntöjen on oltava avoimia, ja kuluttajalle on ilmoitettava 
todellinen hinta ennen muutoksia jne.;

– erotetaan mainontaan käytetyt evästeet, joiden käyttöön on saatava kuluttajalta etukäteen 
suostumus, muista evästeistä;

– kannustetaan käyttämään tietokonejärjestelmissä tietosuojaa koskevien tiukimpien 
määräysten mukaisia standardiasetuksia yksityisyyden suojelemiseksi Internetissä ("privacy 
by design");

– otetaan käyttöön yhteisön merkki, joka annetaan Internet-sivuille, joilla noudatetaan 
tietosuojaa koskevia EU:n säädöksiä, ja tehdään tämä European Privacy Seal -hankkeen 
(Euroopan laajuinen vapaaehtoisesti käytettävä merkki, joka takaa, että kyseiset software-
tuotteet tai palvelut ovat EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia ja jota monet kansalliset ja 
alueelliset elimet tukevat eri jäsenvaltioissa) mallin mukaisesti;

– rajoitetaan alkoholin mainontaa Internetissä;

– tarkistetaan tietoyhteiskunnan palveluihin sovellettavaa rajoitettua vastuuta, jotta taataan, 
että rekisteröityjen merkkituotteiden käyttöön avainsanoina hakukoneissa kaupallisiin 
tarkoituksiin on saatava etukäteen merkin oikeuksien omistajan lupa (esim. sivuilla, joilla 
salasana johtaa kuluttajat väärennetyille sivuille).

Internet-mainontaan sisältyy myös vain kuluttajiin vaikuttavaa "piilomainontaa", jossa 
tuotteita tai palveluja (esim. Trip Advisor) kommentoidaan eri foorumeilla. Tällaiset 
kommentit voivat yhdellä klikkauksella pilata yrityksen maineen ja johtaa kuluttajia harhaan.

Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla annettu direktiivi kattaa yritysten ja kuluttajien välisen Internet-mainonnan 
(riippumatta siitä, ilmoittavatko yritykset olevansa yrityksiä vai yrittävätkö ne antaa 
vaikutelman, että ne ovat kuluttajia). Kuluttajien väliset suhteet eivät kuulu yllä mainitun 
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direktiivin soveltamisalaan. Vaikka on vaikea erottaa henkilökohtaiseen kokemukseen 
perustuvaa kommenttia mainoksesta ja vaikka anonyymiä mielipiteiden vaihtoa on vaikea 
valvoa, tällainen harhaanjohtava mainonta vaikuttaa sekä kuluttajiin että niihin yrityksiin, 
joihin se kohdistuu. Internetiin perustetut huutokauppasivustot ovat lisäksi uudenlainen 
kuluttajien välinen mainonnan muoto, joka ei sisälly sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
soveltamisalaan eikä mainonnan tavanomaiseen määritelmään.

Esittelijä ehdottaa siksi, että otetaan käyttöön tarkkailijoita/välittäjiä, jotka on koulutettu 
tunnistamaan piilomainontaan liittyvät riskit ja jotka voivat puuttua asiaan välittömästi, jos 
jokin kommentti vaikuttaa epäilyttävältä. On kuitenkin tärkeää säilyttää online-
kuluttajansuojan ja ilmaisunvapauden välinen tasapaino.

Lopuksi esittelijä ottaa esiin kysymyksen sosiaalisissa verkostoissa käytettävistä 
mainontatekniikoista. Sosiaalisista verkostoista on tullut yhä tärkeämpiä erityisesti nuorten 
keskuudessa: yhteydenpito (Facebook), työpaikan haku (LinkedIn). Näillä sivuilla "ystävien" 
kesken vaihdettua suurta tietomäärää hyödynnetään usein mainostarkoituksiin (esim. 
Facebookin "Like"-toiminto, jolla käyttäjät voivat ilmoittaa "ystävilleen" tuotteesta tai 
merkistä jne. klikkaamalla Facebookin kaupallisten yhteistyökumppanien sivuilla olevaa 
linkkiä).

Haavoittuvien ryhmien suojelu

Haavoittuvimpia ryhmiä (lapset, nuoret, ikääntyneet jne.) on suojeltava erityisesti. Esittelijä 
pyytää siksi komissiota teettämään tutkimuksen petollisen ja aggressiivisen mainonnan 
vaikutuksesta haavoittuviin kuluttajiin ja muistuttaa, että lapsiin ei saa kohdistaa 
erityismainontaa, koska he ovat hyvin vastaanottavaisia ja uteliaita ja koska heidän 
arvostelukykynsä ei ole vielä kehittynyt ja heihin on helppo vaikuttaa.

Eri osapuolten koulutus ja heille tiedottaminen

Esittelijä toteaa, että mainontaa koskevista kuluttajan oikeuksista ei tiedoteta tarpeeksi, ja hän 
ehdottaa siksi, että tietojen saamista helpotetaan ja avoimuutta lisätään (esim. lisätään 
maininta "käyttötottumuksia seuraava mainonta" asianomaisiin mainoksiin ja selvennetään 
oikeudellisia ehtoja koskevia mainintoja).

Suuri yleisö ei useinkaan tiedä henkilötietojen käyttöön liittyvistä ongelmista eikä myöskään 
niistä keinoista, joita sillä on käytettävissään niihin puuttumiseksi. Esittelijä ehdottaa siksi, 
että järjestetään tiedotuskampanjoita, joissa tiedotetaan mainontaan liittyvistä kuluttajien 
oikeuksista ja erityisesti henkilötietojen käytöstä, riippumatta siitä, onko ne annettu 
vapaaehtoisesti vai kerätty automaattisesti. Lisäksi esittelijä ehdottaa, että laaditaan 
oppimateriaalia, jolla Internetin käyttäjiä opetetaan huolehtimaan Internetiin jättämistään 
jäljistä ja suojaamaan yksityisyyttään.

Lisäksi on kehitettävä kykyä suhtautua kriittisesti median sisältämän tiedon laatuun. 
Kuluttajalla, joka on saanut riittävästi tietoa, on paremmassa asemassa kuin kuluttaja, joka ei 
ole saanut tietoa. Mainontatekniikoiden tuntemuksen puutteen poistamiseksi esittelijä 
ehdottaa, että kehitetään unionin laajuinen opetusohjelma ja että tämä tehdään käyttäen 



PR\827924FI.doc 13/13 PE445.847v02-00

FI

mallina brittiläistä Media Smart -aloitetta, jota alettiin toteuttaa vuonna 2002 ja jota on 
ryhdytty soveltamaan joissakin jäsenvaltioissa. Kyse on 6–11-vuotiaille lapsille tarkoitetusta 
ei-kaupallisesta opetusohjelmasta, joka on kehitetty kouluissa yhdessä perheiden kanssa ja 
jolla pyritään auttamaan lapsia ymmärtämään paremmin mainontaa ja siten suhtautumaan 
siihen oikein.

Esittelijä toteaa, että Internetin ja digitaalitekniikan kehittyminen on helpottanut ja 
demokratisoinut mahdollisuuksia mainontatekniikoiden (esim. Ad Sense) käyttöön, mutta että 
näitä tekniikoita käytetään usein tuntematta riittävästi tätä alaa koskevaa lainsäädäntöä. 
Esittelijä vaatii siksi, että on taattava, että pk-yrityksille, jotka mainostavat yhä enemmän 
Internetissä, annetaan mediaa koskevaa koulutusta, ja kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
kansallisia viranomaisia ja/tai itsesääntelyelimiä järjestämään tiedotuskampanjoita, joissa 
tiedotetaan pk-yrityksille näistä kysymyksistä.


