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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu reklamy na zachowanie konsumentów
(2010/2052(INI))

Parlament Europejski,
– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 

2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym1,

– uwzględniając dyrektywę 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 
marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych)3,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów (rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów)4,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej5, w szczególności art. 7 
(poszanowanie prywatności) i art. 8 (ochrona danych osobowych),

– uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych6,

– uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej7,

– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony 
konsumentów9,

                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Dz.U. L 376 z 27.12.06, s. 21.
3 Dz.U. L 95 z 15.04.10, s. 1.
4 Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
5 Dz.U. C 83 z 30.3.2010, s. 389.
6 Dz.U. L 281 z 23.11.95, s. 31.
7 Dz.U. L 201 z 31.07.02, s. 37.
8 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w 
błąd i reklamy porównawczej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie tablicy wyników 
dla rynków konsumenckich3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu 
i reklamy na równość kobiet i mężczyzn4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. zatytułowany 
„Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na jednolitym rynku – Drugie 
wydanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich”5 oraz towarzyszący mu 
dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Drugie wydanie tablicy wyników dla 
rynków konsumenckich”6,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zatytułowany 
„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”7,

– uwzględniając sprawozdanie dotyczące ochrony konsumentów na rynku wewnętrznym, 
opublikowane przez Komisję w październiku 2008 r. w specjalnym wydaniu 
Eurobarometru nr 298,

– uwzględniając sprawozdanie analityczne dotyczące postaw wobec sprzedaży 
transgranicznej i ochrony konsumentów, opublikowane przez Komisję w marcu 2010 r. 
w wydaniu Eurobarometru Flash nr 282,

– uwzględniając europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w 
środowisku cyfrowym8,

– uwzględniając wytyczne Komisji dotyczące stosowania dyrektywy dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych9,

– uwzględniając opinię 2/2010 w sprawie reklamy behawioralnej on line, przyjętą w dniu 
22 czerwca 2010 r. przez grupę roboczą ds. ochrony danych ustanowioną na mocy art. 
29,

– uwzględniając opinię 5/2009 w sprawie sieci społecznościowych on line, przyjętą w 
dniu 12 czerwca 2009 r. przez grupę roboczą ds. ochrony danych ustanowioną na mocy 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0051.
2 Dz.U. C 46 E z 24.02.10, s. 26.
3 Dz.U. C 16 E z 22.02.10, s. 5.
4 Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 43.
5 COM(2009) 25.
6 SEC(2009) 76.
7 SEC(2010) 385.
8 COM(2007) 833.
9 SEC(2009) 1666.
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art. 29,
– uwzględniając komunikat francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL)

z dnia 5 lutego 2009 r., zatytułowany „Reklama ukierunkowana on line”,
– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że reklama pobudza konkurencję i konkurencyjność, zwalcza 
nadużywanie pozycji dominującej i zachęca do innowacyjności na rynku wewnętrznym, 
a zatem przynosi skutki pozytywne dla konsumentów,

B. mając na uwadze, że reklama może jednak mieć negatywny wpływ na rynek 
wewnętrzny i konsumentów (nieuczciwe praktyki, zalew reklamy w przestrzeni 
publicznej i prywatnej, ukierunkowanie na konkretne osoby, bariery przy wchodzeniu 
na rynek wewnętrzny i zakłócenia na tym rynku),

C. mając na uwadze, że w dziedzinie reklamy nadal licznie występują nieuczciwe praktyki 
handlowe,

D. mając na uwadze duży wpływ rozwoju środków komunikacji w dziedzinie reklamy,

E. mając na uwadze rozwój reklamy ukierunkowanej (kontekstowej, zindywidualizowanej, 
behawioralnej), która z założenia ma być dostosowana do zainteresowań internautów, a 
czasami opiera się na śledzeniu poszczególnych osób (pliki typu cookie, tworzenie 
profili, geolokalizacja),

F. mając na uwadze konieczność specjalnej ochrony grup osób szczególnie podatnych na 
zagrożenia, uznawanych za takie ze względu na niepełnosprawność umysłową lub 
fizyczną, wiek lub łatwowierność,

Ocena istniejących ram legislacyjnych i nielegislacyjnych
1. uważa, że dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych tworzy odpowiednie 

ramy prawne do walki z wprowadzającą w błąd i agresywną reklamą, chociaż 
wyczerpująca ocena nie jest jeszcze możliwa;

2. podkreśla, że różnice w interpretacji i wdrażaniu na szczeblu krajowym sprawiły, że nie 
doszło do pożądanego ujednolicenia;

3. zwraca się do Komisji o regularną aktualizację wytycznych dotyczących wdrażania 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych; zachęca państwa 
członkowskie do uwzględniania tych wytycznych w jak największym zakresie;

4. z zadowoleniem przyjmuje skoordynowane akcje kontrolne prowadzone przez państwa 
członkowskie (Sweep); apeluje o powtarzanie tego typu akcji i o rozszerzanie zakresu 
ich stosowania;

5. wzywa państwa członkowskie, by dostarczały swoim właściwym organom środków i 
zasobów niezbędnych do prowadzenia powierzonych im działań;

6. zachęca do stosowania samoregulacji, która w dynamiczny, elastyczny i 
odpowiedzialny sposób uzupełnia obowiązujące ramy prawne; wzywa państwa 
członkowskie, które nie mają jeszcze organów samoregulacyjnych, do ułatwienia ich 
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utworzenia lub do ich formalnego uznania;
7. podkreśla ograniczenia samoregulacji, która nie może zastąpić prawodawstwa (np. jeśli 

chodzi o sankcje);
8. zachęca do współregulacji, która włącza poszczególne zainteresowane strony we 

wprowadzanie zmian w przepisach;
9. wzywa państwa członkowskie, które nie wdrożyły jeszcze dyrektywy o medialnych 

usługach audiowizualnych, by zrobiły to bez zwłoki; z zainteresowaniem oczekuje 
opublikowania przez Komisję sprawozdania dotyczącego stosowania dyrektywy o 
medialnych usługach audiowizualnych i podkreśla, że należy uwzględnić korzystanie z 
nowych technologii (np. telewizja IP);

Problemy powstałe w wyniku rozwoju internetu i nowych technologii

10. ubolewa z powodu rozwoju w internecie „ukrytej” reklamy nieobjętej dyrektywą w 
sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (stosunki między konsumentami), a 
polegającej na upowszechnianiu w sieciach społecznościowych, na forach lub blogach 
komentarzy, których treść trudno jest odróżnić od zwykłych opinii;

11. sugeruje, by państwa członkowskie zachęcały do wprowadzania na fora obserwatorów 
lub moderatorów przeszkolonych z zakresu ryzyka, jakie stanowi ukryta reklama;

12. wyraża zaniepokojenie upowszechnieniem się reklamy behawioralnej oraz rozwojem 
uciążliwych praktyk reklamowych (odczytywanie treści e-maili, wykorzystywanie sieci 
społecznościowych i geolokalizacji, wielokrotne kierowanie reklam do tych samych 
osób – tzw. retargeting);

13. wskazuje na ryzyko, jakie stanowi istnienie spółek będących zarazem dostawcami treści 
i agencjami reklamowymi (potencjalne krzyżowanie się danych zbieranych w ramach 
obu rodzajów działalności), i zwraca się do Komisji o zapewnienie rozdziału danych 
zbieranych w poszczególnych systemach;

14. podkreśla, że konsumenci powinni być informowani w sposób jasny, czytelny i zwięzły 
o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu ich danych;

15. podkreśla, że konsument akceptujący reklamy w zamian za zmianę cen przy 
zastosowaniu technik behawioralnych powinien otrzymywać wszystkie stosowne 
informacje;

16. wzywa Komisję do:
– przeprowadzenia dogłębnej analizy nowych praktyk reklamowych stosowanych on 
line i za pośrednictwem urządzeń mobilnych;
– zakazania systematycznego i masowego wysyłania komunikatów reklamowych z 
wykorzystaniem technologii Bluetooth na telefony komórkowe wszystkich 
użytkowników znajdujących się w strefie objętej ogłoszeniem reklamowym bez ich 
uprzedniej zgody;
– zakazania odczytywania treści prywatnych e-maili przez osoby trzecie do celów 
reklamowych;
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– wprowadzenia obowiązku umieszczania w reklamach rozpowszechnianych pocztą 
elektroniczną linku umożliwiającego automatyczną odmowę otrzymywania 
jakichkolwiek dalszych reklam;
– stosowania technik pozwalających odróżnić pliki typu cookie służące do śledzenia 
osób do celów reklamowych, obowiązkowo wymagających uprzedniej, dobrowolnej i 
wyraźnej zgody, od pozostałych plików typu cookie;

– zachęcania do domyślnego konfigurowania systemów informatycznych dostępnych w 
powszechnej sprzedaży oraz usług sieci społecznościowych według najsurowszych 
kryteriów ochrony danych;
– ustanowienia wspólnotowego systemu znakowania stron internetowych na wzór 
projektu European Privacy Seal, poświadczającego ich jakość pod względem ochrony 
danych;

– ograniczenia reklamy alkoholu on line do branżowych stron internetowych 
podmiotów tego sektora oraz samorządów lokalnych lub biur informacji turystycznej, 
przy równoczesnym wprowadzeniu zakazu uciążliwych praktyk reklamowych na tych 
stronach;

– dokonania przeglądu systemu ograniczonej odpowiedzialności za usługi 
społeczeństwa informacyjnego w celu zagwarantowania wymogu uprzedniej zgody 
właściciela znaku handlowego w razie sprzedaży nazwy tego znaku przez 
wyszukiwarkę jako słowa kluczowego wykorzystywanego do celów reklamowych;

Ochrona grup podatnych na zagrożenia

17. wzywa Komisję do opracowania szczegółowej analizy wpływu reklamy 
wprowadzającej w błąd i agresywnej na grupy konsumentów podatne na zagrożenia, 
zwłaszcza na dzieci i młodzież;

18. apeluje, by szczególne zainteresowania dzieci nie były przedmiotem reklam 
ukierunkowanych;

Edukowanie i informowanie poszczególnych podmiotów

19. podkreśla zasadniczy charakter przejrzystości i informowania konsumentów na temat 
reklam oraz konieczność wytworzenia u konsumentów krytycznego podejścia do 
mediów, jeśli chodzi o jakość przekazywanych treści;

20. wzywa Komisję do:
– włączenia do tabeli wyników rynków konsumenckich wskaźników dotyczących 
reklamy;
– opracowania kampanii informacyjnych na temat praw konsumentów w zakresie 
reklamy, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie ich danych osobowych, oraz do 
opracowania pomocy dydaktycznych informujących konsumentów o technikach 
ochrony prywatności w internecie;
– opracowania skierowanego do dzieci programu UE mającego na celu uczenie 
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mechanizmów reklamowych, na wzór brytyjskiej inicjatywy Media Smart;
– dołączenia do odpowiednich reklam on line wzmianki „reklama behawioralna” oraz 
okienka informacyjnego, w którym zebrane będą dane niezbędne do zrozumienia tej 
praktyki reklamowej;

21. wzywa państwa członkowskie, by zachęcały organy krajowe lub organizacje 
samoregulacyjne do prowadzenia kampanii informacyjnych uświadamiających małym i 
średnim przedsiębiorstwom ich obowiązki prawne w zakresie reklamy;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie dotyczy nieuczciwych praktyk handlowych w dziedzinie reklamy, 
zdefiniowanych w dyrektywie w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, i skupia się na 
problemie powstawania nowych praktyk i technologii reklamowych. Nie dotyczy ono 
stosunków między przedsiębiorstwami, które są przedmiotem m.in. dyrektywy 2006/114/WE.

Chcąc uniknąć podejścia społeczno-filozoficznego, sprawozdawca przyjął szczególne 
podejście ukierunkowane.

Reklama to narzędzie przynoszące korzyści zarówno rynkowi wewnętrznemu jako „smar” 
działalności gospodarczej (stymulowanie konkurencji, konkurencyjności, innowacyjności i 
kreatywności) – jak i konsumentom (różnorodność wyboru, spadek cen). Stanowi ona ważny 
sektor gospodarczy, gdyż sama reklama on line generuje na rynku europejskim obroty 
przekraczające 14 miliardów EUR.

Reklamy nie należy jednak idealizować: nieuczciwe praktyki, zalew reklamy w przestrzeni 
publicznej (np. tablice reklamowe) i prywatnej (np. niechciane e-maile), działania 
ukierunkowane na osoby szczególnie podatne (np. dzieci, osoby nadmiernie zadłużone), 
tworzenie potencjalnych barier dla podmiotów wchodzących na rynek wewnętrzny (gdy 
niezbędne wydatki na reklamę są zbyt wysokie), zakłócenia na rynku wewnętrznym (zakup 
dóbr lub usług, których konsumenci nie kupiliby w normalnych warunkach).

Ocena obowiązującego prawodawstwa

Sprawozdawca podkreśla problemy związane z wdrażaniem dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych i zwraca się:

– do państw członkowskich o udostępnienie organom krajowym niezbędnych zasobów 
ludzkich, finansowych i technologicznych;

– do Komisji o regularną aktualizację wytycznych dotyczących wdrażania dyrektywy w 
sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

Należy zacieśnić współpracę europejską w walce z nieuczciwymi praktykami w dziedzinie 
reklamy on line, o czym świadczy powodzenie inicjatywy Sweep (systematyczne i 
równoczesne kontrole stron internetowych przez państwa członkowskie), ograniczonej do tej 
pory do trzech sektorów (bilety lotnicze, dzwonki do telefonów komórkowych i urządzenia 
elektroniczne). Sprawozdawca proponuje rozszerzyć zakres stosowania tych kontroli i 
zwiększyć ich regularność. 

Sprawozdawca zachęca również do współregulacji, która włącza poszczególne 
zainteresowane strony we wprowadzanie zmian w przepisach, a tym samym poprawia 
skuteczność i wykonalność przyjętych środków.

W odniesieniu do sfery audiowizualnej sprawozdawca podkreśla, że do chwili obecnej 12 
państw członkowskich nadal nie wdrożyło dyrektywy o medialnych usługach 
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audiowizualnych. Uważa za stosowne, by w przyszłym sprawozdaniu na temat stosowania tej 
dyrektywy znalazła się analiza wpływu nowych technologii (np. telewizja IP).

Korzystanie z samoregulacji

Samoregulacja jest w dziedzinie reklamy niezwykle powszechna, chociaż jej znaczenie zależy 
od tradycji krajowych. Stanowi ona dynamiczne i elastyczne podejście, będące reakcją na 
szybko zachodzące zmiany w sektorze reklamy i nastawione na podnoszenie poczucia 
odpowiedzialności u podmiotów tego sektora oraz na upowszechnianie dobrych praktyk. 
Istnieje np. międzynarodowy kodeks postępowania opracowany przez Międzynarodową Izbę 
Handlową, który ustanawia podstawowe zasady (np. zasada przyzwoitości), oraz kodeksy 
szczególne (np. dotyczący alkoholu), wprowadzane w poszczególnych państwach przez 
krajowe organizacje samoregulacji. 

Sprawozdawca chciałby zachęcić do samoregulacji, by zakorzeniła się tradycja 
samodyscypliny i odpowiedzialnej komunikacji, jest jednak świadomy jej wewnętrznych 
ograniczeń (np. jeśli chodzi o możliwość stosowania sankcji). Samoregulacja uzupełnia 
prawodawstwo, ale go nie zastępuje.

Problemy wynikające ze stosowania nowych technologii

Rozwój nowych technologii i praktyk reklamowych przyniósł ze sobą głębokie zmiany 
(internet, sieci społecznościowe, fora, blogi, rosnąca mobilność użytkowników, rozkwit 
produktów cyfrowych). 

Internet zdecydowanie różni się od pozostałych środków komunikacji (anonimowość, 
szybkość wymiany, bardzo szeroki zakres upowszechniania, połączenie elementów 
tekstowych, wideo, muzycznych itp., trudność kontroli ze strony organów krajowych), a przy 
tym stał się on najważniejszym kanałem reklamowym. 

Sprawozdawca uważa, że reklama w internecie i w urządzeniach mobilnych musi się stać 
przedmiotem pogłębionej refleksji, i zwraca się do Komisji o zbadanie tych nowych praktyk.

Sprawozdawca podkreśla przypadek reklamy ukierunkowanej, która może przybierać różne 
formy: 

– reklama kontekstowa, związana z treściami udostępnianymi internaucie i z wykorzystanymi 
słowami kluczowymi;

– reklama zindywidualizowana, związana ze znanymi cechami internauty, np. wiekiem, płcią, 
lokalizacją itp.;

– reklama behawioralna, związana z analizą zachowania internauty w czasie (odwiedzane 
strony, zakupy wykonywane w sieci itp.).

Chociaż indywidualizacja reklamy sama w sobie nie stanowi problemu (propozycje 
produktów lub usług zgodnie z gustami konsumenta itp.), to jednak nie powinna ona 
prowadzić do powstawania reklamy uciążliwej, opartej na śledzeniu konsumentów, 
naruszającej zasady ochrony danych i prywatności. 
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W związku z powyższym sprawozdawca proponuje środki mające chronić konsumentów:

– zakaz masowego wysyłania niechcianej reklamy na telefony komórkowe przy użyciu 
technologii Bluetooth bez uprzedniej zgody;

– informowanie konsumentów w sposób jasny, czytelny i zwięzły o zbieraniu, przetwarzaniu i 
wykorzystywaniu ich danych;

– w przypadku reklam wysyłanych e-mailem – ułatwianie odmowy otrzymywania wszelkich 
dalszych reklam za pomocą bezpośredniego, działającego linku;

– zakaz odczytywania treści e-maili prywatnych do celów reklamowych (chociaż praktyka ta 
bazuje na technice podobnej do techniki filtrów odrzucających spam, to jednak różni się od 
niej celem);

– gwarantowanie rozdziału między systemami danych zbieranych w ramach świadczenia 
usługi (np. poczty elektronicznej) a systemami danych zbieranych w ramach działalności 
reklamowej;

– gwarantowanie informowania konsumentów o praktykach dyskryminacyjnych 
wynikających czasami z reklamy behawioralnej (np. zmiana wysokości cen w zależności od 
profilu internauty): przejrzystość praktyki, dokładna wysokość ceny rzeczywistej przed 
modyfikacją itd.;

– odróżnianie reklamowych plików typu cookie, wymagających uprzedniej zgody 
konsumenta, od pozostałych plików tego rodzaju;

– zachęcanie do domyślnego konfigurowania systemów ochrony prywatności w internecie 
zgodnie z najwyższymi standardami („privacy by design”);

– wprowadzenie wspólnotowego znakowania stron internetowych zgodnych z 
prawodawstwem UE dotyczącym ochrony danych, na wzór European Privacy Seal 
(dobrowolny transeuropejski znak jakości potwierdzający zgodność produktów lub usług 
informatycznych z prawodawstwem UE dotyczącym ochrony danych, popierany przez 
szereg organizacji krajowych i regionalnych w różnych państwach członkowskich);

– ograniczenie reklam alkoholu on line;
– przegląd systemu ograniczonej odpowiedzialności za usługi społeczeństwa informacyjnego 

w razie sprzedaży przez wyszukiwarkę nazwy zastrzeżonego znaku handlowego jako słowa 
kluczowego do celów reklamowych i wprowadzenie wymogu uprzedniej zgody właściciela 
znaku handlowego (np. przypadek stron internetowych zawierających słowo kluczowe 
przekierowujące konsumentów na strony fałszerzy).

Inny aspekt reklamy on line obejmuje „ukryte” formy reklamy, angażujące tylko 
konsumentów, a polegające na rozpowszechnianiu na forach komentarzy dotyczących danego 
produktu lub usługi (np. Trip Advisor). Komentujący mogą jednym kliknięciem zrujnować 
renomę firmy i wprowadzić konsumentów w błąd. 

Dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych obejmuje reklamę on line w 
stosunkach między przedsiębiorstwami (deklarującymi się jako takie lub podającymi się za 
konsumentów) a konsumentami, wyklucza natomiast stosunki między konsumentami. 
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Chociaż trudno odróżnić komentarz wynikający z osobistego doświadczenia od reklamy, a 
anonimowość wymiany utrudnia kontrole, to ta forma reklamy wprowadzającej w błąd dotyka 
zarówno konsumentów, jak i firmy, których dotyczy. Ponadto rozwój stron aukcyjnych w 
internecie doprowadził do powstania nowej formy reklamy między konsumentami, której nie 
obejmuje dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych ani zwyczajowa definicja 
reklamy.

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje sprzyjanie wprowadzaniu na fora 
obserwatorów lub moderatorów wyczulonych na ryzyko ukrytej reklamy, mogących szybko 
reagować w razie pojawienia się komentarzy, które wydadzą się im wątpliwe. Należy jednak 
znaleźć odpowiednią równowagę między ochroną konsumentów on line a swobodą 
wypowiedzi.

Ponadto sprawozdawca podejmuje kwestię technik reklamy za pośrednictwem sieci 
społecznościowych. Sieci te zajmują coraz więcej miejsca w społeczeństwie, zwłaszcza wśród 
ludzi młodych: wyzwanie, jakim jest udział w społeczności (Facebook), poszukiwanie pracy 
(LinkedIn). Znaczna liczba informacji wymienianych na tych stronach między „znajomymi” 
jest często wykorzystywana do celów reklamowych (np. funkcja „Lubię to!” na Facebooku: 
wysyłanie do listy „znajomych” informacji o wybranym produkcie, marce itp. przez 
kliknięcie na ikonę „Lubię to!” umieszczoną na stronie handlowej partnera portalu Facebook).

Ochrona grup podatnych na zagrożenia

Osoby najbardziej podatne na zagrożenia (dzieci, nastolatki, osoby starsze itp.) muszą być 
szczególnie chronione. Sprawozdawca zwraca się zatem do Komisji o przeprowadzenie oceny 
wpływu reklamy wprowadzającej w błąd i agresywnej na konsumentów podatnych na 
zagrożenia i przypomina, że dzieci nie powinny być adresatem reklamy ukierunkowanej ze 
względu na ich dużą chłonność i ciekawość, niską zdolność do samodzielnej oceny i potencjał 
ulegania wpływom.

Edukowanie, informowanie i kształcenie poszczególnych podmiotów

Sprawozdawca zauważa deficyt informacji na temat praw konsumentów w dziedzinie 
reklamy i proponuje w związku z tym ułatwić dostęp do informacji i zwiększyć ich 
przejrzystość (np. wzmianka „reklama behawioralna” w odpowiednich ogłoszeniach 
reklamowych, wyjaśnienie pojęć stosowanych w informacji o warunkach prawnych).

Ponieważ szerokie grupy społeczne często nie są świadome problemów związanych z 
wykorzystaniem ich danych osobowych ani narzędzi, jakimi dysponują, by mu 
przeciwdziałać, sprawozdawca proponuje przeprowadzenie kampanii informacyjnych 
poświęconych prawom konsumentów w dziedzinie reklamy, zwłaszcza jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych osobowych, bez względu na to, czy są one przekazywane 
dobrowolnie, czy zbierane automatycznie. Proponuje również wprowadzić pomoce 
dydaktyczne dla internautów, informujące ich o technologiach zarządzania „śladami” 
pozostawionymi w sieci oraz o środkach ochrony prywatności.

Ponadto niezbędne jest wypracowanie krytycznego podejścia do mediów, jeśli chodzi o 
jakość przekazywanych treści. Dobrze poinformowany konsument to silniejszy konsument. 
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Mając na względzie nieznajomość technik reklamowych, sprawozdawca proponuje 
opracowanie programu dydaktycznego UE na wzór brytyjskiej inicjatywy Media Smart 
rozpoczętej w 2002 r. i przejętej przez niektóre państwa członkowskie. Jest to nienastawiony 
na zysk program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat, opracowany w 
środowisku szkolnym przy udziale rodzin i mający pomóc dzieciom lepiej zrozumieć, 
zinterpretować, a tym samym kontrolować mechanizmy reklamy.

Sprawozdawca zauważa, że rozwój internetu i technologii cyfrowych ułatwił i 
zdemokratyzował dostęp do technik reklamowych (np. AdSense), ale techniki te są często 
wykorzystywane bez znajomości zasad obowiązujących w tej dziedzinie. Sprawozdawca 
podkreśla zatem konieczność zapewnienia edukacji medialnej w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, które coraz częściej stosują reklamę on line, i proponuje państwom 
członkowskim, by zachęcały organy krajowe lub organizacje samoregulacyjne do 
prowadzenia kampanii informacyjnych mających wyczulać małe i średnie przedsiębiorstwa 
na tę problematykę.


