
PR\827924LT.doc PE445.847v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2010/2052(INI)

16.8.2010

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai
(2010/2052(INI))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Philippe Juvin



PE445.847v02-00 2/12 PR\827924LT.doc

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................8



PR\827924LT.doc 3/12 PE445.847v02-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai
(2010/2052(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje1 (direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/13/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam 
tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)3,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 
aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje“)4,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją5, ypač į jos 7 straipsnį 
(Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą) ir 8 straipsnį (Asmens duomenų apsauga),

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo6,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje7,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje8,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos9,
– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų 

suvestinės10,
– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl 
                                               
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
3 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
4 OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
5 OL C 83, 2010 3 30, p. 389.
6 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
7 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
8 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
9 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0046.
10 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0051.
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nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl rinkodaros ir reklamos įtakos 
moterų ir vyrų lygybei3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatą „Vartotojams teikiamos 
bendrosios rinkos naudos stebėsena. Antrasis Vartotojų rinkų suvestinės leidimas“4 ir į 
kartu pateiktą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Antrasis vartotojų rinkų rezultatų 
suvestinės leidimas“5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Vartotojų 
rinkų rezultatų suvestinė. Nacionalinė vartotojų vidaus rinka. Mažmeninės vidaus rinkos 
integracijos stebėsena ir vartotojų padėties valstybėse narėse palyginimas“6,

– atsižvelgdamas į ataskaitą dėl vartotojų apsaugos vidaus rinkoje, kurią Komisija 
2008 m. spalio mėn. paskelbė specialioje „Eurobarometro“ apklausoje Nr. 298,

– atsižvelgdamas į analitinę ataskaitą dėl požiūrio į tarpvalstybinę prekybą ir vartotojų 
apsaugą, kurią Komisija 2008 m. spalio mėn. paskelbė greitoje „Eurobarometro“ 
apklausoje Nr. 282,

– atsižvelgdamas į komunikatą „Europinis požiūris į žiniasklaidos priemonių naudojimo 
raštingumą skaitmeninėje aplinkoje“7,

– atsižvelgdamas į Komisijos gaires dėl direktyvos dėl nesąžiningos komercinės veiklos 
taikymo8,

– atsižvelgdamas į 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2010 m. birželio 22 d. 
priimtą nuomonę 2/2010 dėl elgesiu grindžiamos reklamos internete,

– atsižvelgdamas į 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2009 m. birželio 12 d. 
priimtą nuomonę 5/2009 dėl duomenų apsaugos,

– atsižvelgdamas į Prancūzijos nacionalinės informatikos ir laisvių komisijos (pranc. 
CNIL) 2009 m. vasario 5 d. komunikatą „Tikslinė reklama internete“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Moterų 
teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi reklama padeda skatinti konkurenciją ir konkurencingumą, kovą su 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir inovacijas vidaus rinkoje ir todėl ji daro 

                                               
1 OL C 46 E, 2010 2 24, p. 26.
2 OL C 16, E, 2010 2 22, p. 5.
3 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 43.
4 COM(2009)0025.
5 SEC(2009)0076.
6 SEC(2010)0385.
7 COM(2007)0833.
8 SEC(2009)1666.
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teigiamą poveikį vartotojams,
B. kadangi ji visgi gali turėti ir neigiamo poveikio vidaus rinkai ir vartotojams (nesąžininga 

veikla, brovimasis į viešąją ir privačiąją erdves, tikslinė auditorija, įėjimo į rinką kliūtys 
ir vidaus rinkos iškraipymas),

C. kadangi reklamos srityje pasitaiko daug nesąžiningos komercinės veiklos atvejų,
D. kadangi reklamos srityje svarbus komunikacijos priemonių raidos poveikis,

E. kadangi kuriama tikslinė reklama (kontekstinė, pritaikytoji, elgesiu grindžiama), kartais 
grindžiama asmenų veiksmų internete sekimu (slapukai, asmens charakteristikos 
sudarymas, geografinės vietos nustatymas), kuri turėtų būti pritaikyta interneto vartotojų 
interesams,

F. kadangi ypač pažeidžiamų kategorijų asmenys, kurie laikomi tokiais dėl jų protinės ar 
fizinės negalios, amžiaus ar patiklumo, turi būti ypač saugomi,

Esamų teisės aktų ir ne teisės aktų įvertinimas
1. mano, kad direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos – tai tinkamas teisinis kovos 

su apgaulinga ir agresyvia reklama pagrindas, nors kol kas ir nėra įmanoma atlikti 
išsamaus vertinimo; 

2. pabrėžia, kad dėl skirtingo šios direktyvos aiškinimo ir įgyvendinimo valstybėse narėse 
nepasiektas norimas teisės aktų suderinimo lygis;

3. ragina Komisiją nuolat atnaujinti gaires dėl direktyvos dėl nesąžiningos komercinės 
veiklos taikymo; skatina valstybes nares kuo labiau į jas atsižvelgti;

4. palankiai vertina valstybių narių koordinuotus tikrinimo veiksmus (angl. „Sweep“); 
ragina pakartotinai atlikti tokio pobūdžio veiksmus ir išplėsti jų taikymo sritį;

5. ragina valstybes nares suteikti savo kompetentingoms institucijoms priemonių ir lėšų, 
kurių reikia jų veiklai;

6. skatina savireguliavimą, kuriuo dinamiškai, lanksčiai ir atsakingai papildomi esami 
teisės aktai; ragina valstybes nares, kurios dar neturi savireguliavimo institucijų, 
palengvinti jų įsteigimą ir (arba) jas oficialiai pripažinti; 

7. pabrėžia savireguliavimo, kuris negali pakeisti teisės aktų (pvz., nuobaudų klausimu), 
ribas;

8. skatina bendrą reguliavimą, kuris apjungtų įvairius subjektus, dalyvaujančius teisėkūros 
procese;

9. ragina valstybes nares, kurios neįgyvendino Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos, tai padaryti nedelsiant; susidomėjęs laukia, kada Komisija paskelbs 
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo ataskaitą, ir pabrėžia, kad 
būtina atsižvelgti į naujų technologijų (pvz., televizijos, naudojančios IP adresą) 
naudojimą;

Problemos, kurios atsirado dėl interneto ir naujų technologijų plėtros
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10. apgailestauja, kad internete plėtojama paslėpta reklama, kuri nenumatyta direktyvoje dėl 
nesąžiningos komercinės veiklos (vartotojų tarpusavio bendravimas): socialiniuose 
tinkluose, forumuose ar interneto dienoraščiuose skleidžiami komentarai, kuriuos pagal 
turinį sunku atskirti nuo paprastos nuomonės;

11. siūlo valstybėms narėms skatinti, kad forumuose būtų stebėtojai ar moderatoriai, kurie 
būtų atitinkamai parengti reaguoti iškilus paslėptos reklamos rizikai;

12. nerimauja dėl to, kad elgesiu grindžiama reklama ir įkyrios reklamos plėtra (el. laiškų 
turinio skaitymas, socialinių tinklų naudojimas ir geografinės vietos nustatymas, 
reklamos nukreipimas) tampa įprasta praktika;

13. pabrėžia, kad įmonės, kurios sykiu ir teikia turinį, ir vykdo reklamos veiklą, kelia riziką 
(duomenų, surinktų vykdant šių dviejų rūšių veiklą, galimas susimaišymas), ir ragina 
Komisiją užtikrinti, kad būtų atskiriami įvairiais lygmenimis surinkti duomenys;

14. pabrėžia, kad vartotojai privalo būti aiškiai, įskaitomai ir glaustai informuojami apie jų 
duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą;

15. pabrėžia, kad vartotojas turi būti išsamiai informuojamas, kai jis priima reklamą, o 
vietoj to jam keičiama kaina taikant elgesiu grindžiamus metodus;

16. ragina Komisiją:
– atlikti išsamų tyrimą dėl naujos reklaminės veiklos, vykdomos internete ir per 
mobiliuosius telefonus;
– uždrausti nuolat be atrankos siųsti reklamines žinutes į mobiliuosius telefonus visiems 
naudotojams, esantiems reklamų, kuriose naudojama Bluetooth technologija, zonoje, be 
išankstinio jų sutikimo;

– uždrausti tretiesiems asmens skaityti privačių elektroninių laiškų turinį reklamos 
tikslais;

– užtikrinti, kad elektroniniu paštu siunčiamoje reklamoje būtinai būtų pateikiama 
nuoroda, kuri leistų automatiškai atsisakyti bet kokios tolesnės reklamos;

– taikyti metodus, pagal kuriuos asmens veiksmų internete sekimo reklamos tikslais 
slapukus, kuriems reikia privalomo išankstinio, savanoriško ir aiškaus sutikimo, būtų 
galima atskirti nuo kitų slapukų;
– skatinti, kad informacinių sistemų, parduodamų visuomenei, ir socialinių tinklų 
kūrimo paslaugų numatytieji parametrai būtų nustatomi pagal griežčiausius duomenų 
apsaugos kriterijus;

– pagal Europos privatumo apsaugos projekto pavyzdį sukurti Bendrijos interneto 
svetainių ženklinimo sistemą, pagal kurią būtų patvirtinama interneto svetainių kokybė 
duomenų apsaugos klausimu;
– internetinę alkoholio reklamą teikti tik sektoriaus prekybininkų, savivaldybių ar 
turizmo biurų interneto svetainėse ir jose visiškai uždrausti įkyrią reklamą;
– persvarstyti informacinės visuomenės paslaugų ribotos atsakomybės tvarką siekiant 
užtikrinti, kad parduodant prekės ženklo, pateikto kaip raktinis žodis paieškos sistemoje 
reklamos tikslais, pavadinimą būtų reikalingas išankstinis prekės ženklo savininko 
sutikimas;
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Pažeidžiamų asmenų grupių apsauga

17. ragina Komisiją parengti išsamią apgaulingos ir agresyvios reklamos poveikio 
pažeidžiamiems vartotojams, ypač vaikams ir paaugliams, analizę;

18. ragina nenaudoti specialių vaikų pomėgių tikslinei reklamai;

Įvairių subjektų ugdymas ir informavimas

19. pabrėžia, kad skaidrumas ir vartotojų informavimas apie reklamą yra labai svarbūs ir 
kad būtina skatinti vartotojus kritiškai žiūrėti į žiniasklaidą turint mintyje turinio 
kokybę;

20. ragina Komisiją:
– į vartotojų rinkų rezultatų suvestinę įtraukti su reklama susijusius rodiklius;

– parengti informavimo kampanijas apie vartotojų teises reklamos srityje, ypač jų 
asmens duomenų naudojimo klausimu, ir plėtoti pedagogines priemones, kuriomis 
vartotojai būtų informuojami apie privatumo apsaugos internete būdus;
– parengti vaikams skirtą Sąjungos mokymo programą apie reklamos priemonę pagal 
Didžiosios Britanijos iniciatyvos Media Smart pavyzdį;
– į atitinkamas reklamas internete įtraukti įrašą „elgesiu grindžiama reklama“ ir 
informacinį langą, kuriame būtų nurodoma reikiama informacija apie šią reklamą;

21. ragina valstybes nares skatinti nacionalines valdžios institucijas ir (arba) 
savireguliavimo institucijas rengti informavimo kampanijas, kad MVĮ būtų 
supažindintos su teisės aktuose numatytomis pareigomis reklamos klausimu;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame pranešime kalbama apie nesąžiningą komercinę veiklą reklamos srityje, numatytą 
direktyvoje dėl nesąžiningos komercinės veiklos, ir sutelkiamas dėmesys į problemas, 
susijusias su naujų reklamos technologijų ir veiklos plėtojimu. Jame nenagrinėjamas įmonių 
tarpusavio bendravimas, kuriam taikoma Direktyva 2006/114/EB.

Pranešėjas, norėdamas išvengti socialinio ir filosofinio požiūrio į šią temą, pirmenybę teikė 
specialiam ir tiksliniam požiūriui. 

Reklama – tai priemonė, naudinga tiek vidaus rinkai, nes yra tarsi ekonominės veiklos kuras 
(skatina konkurenciją, konkurencingumą, naujoves ir kūrybiškumą), tiek vartotojams 
(pasirinkimo įvairovė, kainų mažėjimas). Ji yra didelis ūkio sektorius, o vien tik reklama 
internete sudaro daugiau kaip 14 mlrd. eurų Europos rinkoje.

Tačiau nereikėtų jos idealizuoti: nesąžininga veikla, brovimasis į viešąją (pvz., reklaminiai 
stendai) ir privačiąją (pvz., elektroniniai laiškai to nepageidaujant) erdves, reklama 
pažeidžiamiems asmenims (pvz., vaikams, didelių skolų turintiems asmenims), įėjimo į 
vidaus rinką galimų kliūčių sudarymas (kai pernelyg didelės reklamos būtinosios išlaidos), 
vidaus rinkos iškraipymas (perkamos prekės arba paslaugos, kurių paprastai vartotojai nebūtų 
pirkę).

Galiojančių teisės aktų įvertinimas

Pranešėjas pabrėžia direktyvos dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo 
problemas ir ragina:

– valstybes nares suteikti nacionalinėms valdžios institucijoms reikiamų žmogiškųjų, 
finansinių ir technologinių išteklių;

– Komisiją nuolat atnaujinti savo gaires dėl direktyvos dėl nesąžiningos komercinės veiklos 
taikymo.

Svarbu sustiprinti europinį bendradarbiavimą kovos su nesąžininga veikla internetinės 
reklamos srityje, kaip liudija sėkmingi nuolatiniai ir vienu metu valstybių narių atliekami 
interneto svetainių tikrinimai („Sweep“), kurie šiuo metu taikomi tik trijuose sektoriuose 
(lėktuvo bilietai, mobiliųjų telefonų skambučiai ir elektroniniai prietaisai). Pranešėjas siūlo 
išplėsti šių tikrinimų taikymo sritį ir padidinti jų reguliarumą. 

Pranešėjas taip pat skatina bendrą reguliavimą, kuris apjungtų įvairius subjektus, 
dalyvaujančius teisėkūros procese, ir kuris pagerintų priemonių veiksmingumą ir taikomumą.

Pranešėjas pabrėžia, kad šiuo metu garso ir vaizdo sektoriuje 12 valstybių narių vis dar nėra 
įgyvendinusios Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos. Jo manymu, reikėtų į 
būsimą pranešimą dėl šios direktyvos taikymo įtraukti naujų technologijų (pvz., televizijos, 
naudojančios IP adresą) poveikio tyrimą.
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Savireguliavimo taikymas

Savireguliavimas labai populiarus reklamos srityje, nors jo svarba priklauso nuo valstybėse 
narėse susiklosčiusių tradicijų. Tai dinamiškas ir lankstus būdas, kai greitai reaguojama į 
reklamos sektoriaus pokyčius; jis orientuotas į subjektų atsakomybę ir gerosios patirties 
sklaidą. Tarptautiniai prekybos rūmai (angl. International Chamber of Commerce) yra 
parengę tarptautinį elgesio kodeksą, kuriame nustatyti pagrindiniai principai (pvz., 
padorumas). Šį kodeksą papildo specialūs kodeksai (pvz., alkoholio) ir jį valstybėse narėse 
yra pritaikiusios nacionalinės savireguliavimo institucijos. 

Pranešėjas nori paskatinti savireguliavimą, kad būtų įtvirtinta savidrausmės ir atsakingo 
bendravimo tradicija, tačiau reikia suvokti jo esmines ribas (pvz., pajėgumai skirti 
nuobaudas). Savireguliavimas papildo teisės aktus, bet jų nepakeičia.

Problemos, atsiradusios dėl naujų technologijų naudojimo

Dėl naujų reklamos technologijų ir veiklos plėtros įvyko didelių pokyčių (internetas, 
socialiniai tinklai, forumai, interneto dienoraščiai, vis didesnis naudotojų judumas, 
skaitmeninių produktų klestėjimo metas). 

Internetas iš esmės skiriasi nuo kitų komunikacijos priemonių (anonimiškumas, greitas 
bendravimas, labai platus sklaidos laukas, teksto, vaizdo, muzikos ir kt. derinimas, 
nacionalinėms valdžios institucijoms sunku kontroliuoti) ir yra tapęs pagrindiniu reklamos 
kanalu. 

Pranešėjas mano, kad reikia išsamiai apsvarstyti reklamos internete ir mobiliuosiuose 
telefonuose klausimą, ir ragina Komisija parengti šios naujos veiklos tyrimą.

Pranešėjas pabrėžia, kad egzistuoja tikslinga reklama, kuri gali būti kelių formų: 

– kontekstinė reklama, susijusi su turiniu, kuris iš karto pateikiamas internautams, ir su 
naudojamais raktiniais žodžiais;

– pritaikytoji reklama, susijusi su žinomomis internauto savybėmis, pvz., amžiumi, lytimi, 
vieta ir kt.;

– elgesiu grindžiama reklama, susijusi su internauto elgsenos analize per tam tikrą laiką 
(lankomos interneto svetainės, internetu pirktos prekės ir kt.).

Nors reklamos pritaikymas asmenims pats savaime nėra problema (siūlomos prekės arba 
paslaugos atitinka vartotojo pomėgius ir kt.), tačiau tuo neturėtų būti skatinama rengti įkyrią 
reklamą, kuri grindžiama vartotojų veiksmų internete sekimu ir kuria pažeidžiami duomenų ir 
privatumo apsaugos principai. 

Taigi pranešėjas siūlo šias priemones vartotojams apsaugoti:

– uždrausti naudojant Bluetooth technologiją be atrankos siųsti reklamines žinutes, jei jų 
nebuvo pageidauta, į mobiliuosius telefonus be išankstinio vartotojų sutikimo;
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– aiškiai, įskaitomai ir glaustai informuoti vartotojus apie jų duomenų rinkimą, tvarkymą ir 
naudojimą;

– reklamos, siunčiamos elektroniniu paštu, atveju – palengvinti galimybes atsisakyti bet 
kokios vėlesnės reklamos nurodant tiesioginę ir realią internetinę nuorodą;

– uždrausti skaityti privačių elektroninių laiškų turinį reklamos tikslais (ši veikla, kuri 
grindžiama metodu, panašiu į brukalų filtrus, visgi skiriasi nuo jų savo tikslu);

– užtikrinti, kad būtų atskiriami duomenys, surinkti teikiant paslaugas (pvz., elektroninis 
paštas), ir duomenys, surinkti vykdant reklaminę veiklą;

– užtikrinti, kad vartotojai būtų informuojami apie diskriminacinę veiklą, kuri kartais 
atsiranda dėl elgesiu grindžiamos reklamos (pvz., kaina keičiama atsižvelgiant į internauto 
charakteristiką): veiklos skaidrumas, realios kainos patikslinimas prieš keitimą ir kt.;

– atskirti reklaminius slapukus, kuriems reikia išankstinio vartotojų sutikimo, nuo kitų;

– skatinti nustatyti privatumo internete apsaugos sistemų numatytuosius parametrus pagal 
aukščiausius standartus (angl. „privacy by design“);

– įdiegti interneto svetainių, atitinkančių ES duomenų apsaugos teisės aktus, Bendrijos ženklą 
pagal Europos privatumo apsaugos projekto pavyzdį (tai tarpvalstybinis savanoriškas 
ženklas, kuriuo patvirtinama, kad informatikos prekės ar paslaugos atitinka ES duomenų 
apsaugos teisės aktus, ir kurį remia kai kurios įvairių valstybių narių nacionalinės ir 
regioninės organizacijos);

– apriboti internetinę alkoholio reklamą;

– persvarstyti informacinės visuomenės paslaugų ribotos atsakomybės tvarką, kai 
parduodamas prekės ženklo, pateikiamo kaip raktinis žodis paieškos sistemoje reklamos 
tikslais, pavadinimas, ir numatyti išankstinį prekės ženklo savininko sutikimą (pvz., 
interneto svetainės, kuriose raktinis žodis nukreipia vartotojus į padirbinėjančias interneto 
svetaines).

Kitas reklamos internete aspektas – tai paslėptos reklamos formos, kai dalyvauja tik 
vartotojai, kurie teikia komentarus apie tam tikrą prekę ar paslaugą forumuose (pvz., interneto 
svetainė „Trip Advisor“). Šie komentarai gali vienu pelės spustelėjimu sugriauti įmonės 
reputaciją ir suklaidinti vartotojus. 

Direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos apima reklamą internete, kai kalbama apie 
įmonių (kurios skelbia, kad yra įmonės, arba apsimeta vartotojais) ir vartotojų santykius, bet 
neapima vartotojų tarpusavio bendravimo. Nors sunku atskirti asmeninį komentarą apie 
reklamą ir sudėtinga tai patikrinti, nes bendraujama anonimiškai, ši melaginga reklama veikia 
ir vartotojus, ir atitinkamas įmones. Be to, dėl internetinių aukcionų svetainių kūrimo atsirado 
naujos formos reklama tarp vartotojų, kuri neįeina į direktyvos dėl nesąžiningos komercinės 
veiklos taikymo sritį, nei patenka į įprastą reklamos apibrėžtį.

Todėl pranešėjas siūlo sudaryti palankias sąlygas, kad forumuose būtų stebėtojai ar 
moderatoriai, kurie būtų susipažinę su paslėptos reklamos rizika ir kurie galėtų greitai 
reaguoti į komentarą, kuris jiems atrodo abejotinas. Tačiau svarbu rasti pusiausvyrą tarp 
interneto vartotojo apsaugos ir išraiškos laisvės.
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Pabaigoje pranešėjas paliečia reklamos metodų per socialinius tinklus klausimą. Socialiniai 
tinklai užima vis svarbesnę vietą visuomenėje, ypač tarp jauniausių vartotojų: poreikis 
bendrauti („Facebook“), darbo paieška („LinkedIn“). Šiose interneto svetainėse gana didelė 
dalis informacijos, kuria keičiamasi „tarp draugų“, dažnai naudojama reklamos tikslais (pvz., 
socialinio tinklo „Facebook“ komanda „Patinka“: pasirinktas produktas, prekės ženklas ir kt. 
išsiunčiama sąraše esantiems „draugams“ spustelėjus mygtuką „Patinka“, esantį socialinio 
tinklo „Facebook“ prekybos partnerio interneto svetainėje).

Pažeidžiamų asmenų grupių apsauga

Labiausiai pažeidžiami asmenys (vaikai, paaugliai, pagyvenę asmens ir kt.) turi būti ypač 
saugomi. Todėl pranešėjas ragina Komisiją atlikti apgaulingos ir agresyvios reklamos 
poveikio pažeidžiamiems vartotojams tyrimą ir primena, kad vaikams neturi būti skiriama 
specialioji reklama dėl jų didelio imlumo ir smalsumo, silpnos laisvos valios ir galimybės juos 
paveikti.

Įvairių subjektų ugdymas, informavimas ir mokymas

Pranešėjas pabrėžia, kad trūksta informacijos apie vartotojų teises reklamos srityje, ir 
todėl siūlo sudaryti sąlygas lengviau gauti informaciją ir padidinti skaidrumą (pvz., 
atitinkamuose reklaminiuose skelbimuose turėtų būti įrašas „elgesiu grindžiama reklama“; 
paaiškinami teisinių sąlygų įrašai).

Kadangi dažnai visuomenė nesuvokia problemų, susijusių su asmens duomenų naudojimu, 
nei jiems skirtų priemonių, kad galėtų kovoti su tomis problemomis, pranešėjas siūlo rengti 
informavimo kampanijas apie vartotojų teises reklamos srityje, ypač jų asmens duomenų 
naudojimo klausimu, nesvarbu, ar tie duomenys pateikiami savanoriškai ar surenkami 
automatiškai. Taip pat pranešėjas siūlo diegti internautams skirtas pedagogines priemones, 
kuriomis jie būtų informuojami apie jų „pėdsakų“, paliktų žiniatinklyje, valdymo 
technologijas ir apie privatumo apsaugos priemones.

Be to, būtina skatinti vartotojus kritiškai žiūrėti į žiniasklaidą turint mintyje turinio kokybę. 
Gerai informuotas vartotojas – tai stipresnis vartotojas. Dėl to, kad trūksta žinių apie 
reklamos metodus, pranešėjas siūlo parengti ES pedagoginę programą pagal Didžiosios
Britanijos iniciatyvos Media Smart, pradėtą įgyvendinti 2002 m. ir perimtą kai kurių valstybių 
narių, pavyzdį. Tai mokomoji ne pelno programa, skirta 6–11 metų vaikams, taikoma 
mokykloje kartu bendradarbiaujant su šeimomis. Jos tikslas – padėti vaikams geriau suprasti, 
interpretuoti ir valdyti reklaminę priemonę.

Pranešėjas pabrėžia, kad dėl interneto ir skaitmeninių technologijų plėtros pasidarė lengviau 
ir susidarė demokratiškesnės sąlygos naudotis reklamos metodais (pvz., programa 
„AdSense“), tačiau šie metodai dažnai naudojami nežinant šioje srityje galiojančių taisyklių. 
Todėl pranešėjas pabrėžia, kad būtina šviesti MVĮ (jų vis daugiau ir daugiau skleidžia 
reklamą internete) žiniasklaidos klausimu ir siūlo valstybėms narėms skatinti nacionalinės 
valdžios institucijas ir (arba) savireguliavimo institucijas rengti informavimo kampanijas, kad 
MVĮ būtų supažindintos šia tema.
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