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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2010/2052(INI)

16.8.2010

OSNUTEK POROČILA
o vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov
(2010/2052(INI))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Philippe Juvin



PE445.847v02-00 2/11 PR\827924SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PR\827924SL.doc 3/11 PE445.847v02-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov
(2010/2052(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu1,

– ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju2,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)3,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov (uredba o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov)4,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah5, zlasti njenih 
členov 7 (spoštovanje zasebnega in družinskega življenja) in 8 (varstvo osebnih 
podatkov),

– ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov6,

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 
2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij7,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov9,
– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o pregledu stanja notranjega trga10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2009 o prenosu, izvajanju in 
izvrševanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju 

                                               
1 UL L 149, 11.6. 2005, str.22.
2 UL L 376, 27.12.2006, str. 21.
3 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
4 UL L 364, 9.12. 2004, str.1.
5 UL C 83, 30.3.2010, str. 389.
6 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
7 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
8 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0046.
10 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0051.
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do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in 
primerjalnem oglaševanju1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 o pregledu stanja potrošniških 
trgov2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o vplivu trženja in oglaševanja 
na enakost med ženskami in moškimi3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. januarja 2009 „Spremljanje rezultatov za 
potrošnike na enotnem trgu – druga izdaja pregleda stanja potrošniških trgov“4 in 
spremljajočega delovnega dokumenta služb Komisije „Drugi pregled stanja potrošniških 
trgov“5,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 29. marca 2010 z naslovom 
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 States6,

– ob upoštevanju poročila o varstvu potrošnikov na notranjem trgu, ki ga je Komisija 
objavila oktobra 2008 v posebni izdaji Eurobarometra št. 298,

– ob upoštevanju analitičnega poročila o odnosih do čezmejne prodaje in varstvu 
potrošnikov, ki ga je Komisija objavila marca 2010 v Flash Eurobarometru št. 282,

– ob upoštevanju evropskega pristopa k medijski pismenosti v digitalnem okolju7,
– ob upoštevanju smernic Komisije o izvrševanju direktive o nepoštenih poslovnih 

praksah8,
– ob upoštevanju mnenja 2/2010 o spletnem vedenjskem oglaševanju, ki ga je 22. junija 

2010 sprejela delovna skupina iz člena 29 o varstvu podatkov,
– ob upoštevanju mnenja 5/2009 o spletnih socialnih omrežjih, ki ga je 12. junija 2009 

sprejela delovna skupina iz člena 29 o varstvu podatkov,
– ob upoštevanju sporočila francoske komisije za informatiko in svoboščine (CNIL), 

sprejetega 5. februarja 2009, z naslovom Ciljano spletno oglaševanje,
– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter mnenja 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2010),

A. ker oglaševanje spodbuja konkurenco in konkurenčnost, kljubuje zlorabi prevladujočega 
položaja ter spodbuja inovativnost na notranjem trgu, zato tudi pozitivno vpliva na 
potrošnike,

B. ker pa lahko slabo vpliva na notranji trg in potrošnike (nepoštena praksa, vdiranje v 
                                               
1 UL C 46 E, 24.2.2010, str. 26.
2 UL C 16 E, 22.2.2010, str. 5.
3 UL C 295 E, 4.12.2009, str. 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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javni/zasebni prostor, izbiranje ciljnih skupin oseb, ovire pri dostopu in izkrivljanje 
notranjega trga),

C. ker je nepoštena poslovna praksa na področju oglaševanja še vedno pogosta,
D. ker razvoj sredstev komunikacije pomembno vpliva na oglaševanje,

E. ker razvoj ciljanega oglaševanja (kontekstualno, na podlagi analize osebnega profila, 
vedenjsko), ki se prilagaja interesom internetnih uporabnikov, včasih pa temelji na 
sledenju posameznikov (s pomočjo piškotkov, ustvarjanjem profilov, na podlagi 
geolociranja),

F. ker je treba zlasti zaščititi posebej ranljive skupine oseb bodisi zaradi njihove duševne 
ali telesne motnje, starosti ali lahkovernosti,

Ocena obstoječega zakonodajnega/nezakonodajnega okvira
1. meni, da direktiva o nepoštenih poslovnih praksah podjetij zagotavlja ustrezen pravni 

okvir za boj proti zavajajočemu in agresivnemu oglaševanju, čeprav še ni mogoče 
opraviti izčrpne ocene;

2. poudarja, da zaradi različne razlage in izvajanja te direktive na nacionalni ravni ni bilo 
doseženo načrtovano usklajevanje;

3. poziva Komisijo, naj redno posodablja svoje smernice o izvajanju omenjene direktive, 
in spodbuja države članice, naj jih čim dosledneje upoštevajo;

4. pozdravlja usklajene kontrolne ukrepe, ki so jih izvedle države članice (t. i. „sweep“ –
pometanje), ter poziva k ponovitvi in razširitvi področja uporabe tovrstnih ukrepov;

5. poziva države članice, naj svojim pristojnim organom v ta namen zagotovijo potrebna 
sredstva in vire;

6. spodbuja prakso samoregulacije, ki je dinamičen, fleksibilen in odgovoren način za 
dopolnjevanje obstoječega zakonodajnega okvira; poziva države članice, ki še nimajo 
samoregulativnih organov, naj spodbujajo njihovo vzpostavitev in/ali jih uradno 
priznajo;

7. poudarja, da je sistem samoregulacije omejen in da ne more nadomestiti zakonodaje (na 
primer na področju sankcioniranja);

8. spodbuja koregulacijo, ki povezuje različne interesne strani v procesu oblikovanja 
zakonodaje;

9. poziva države članice, ki ne izvajajo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, naj 
to nemudoma storijo; z zanimanjem pričakuje objavo poročila Komisije o izvrševanju te 
direktive ter poudarja, da je treba upoštevati rabo novih tehnologij (na primer televizija 
prek naslova IP);

Težave zaradi razvoja interneta/novih tehnologij

10. obžaluje pojav „prikritega“ spletnega oglaševanja, ki ni zajeto v direktivi o nepoštenih 
poslovnih praksah podjetij (odnosi med odjemalci), in sicer z objavo komentarjev na 
socialnih omrežjih, forumih ali spletnih dnevnikih, ki jih je vsebinsko težko razlikovati 
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od preprostega mnenja;
11. predlaga državam članicam, naj spodbujajo vzpostavitev opazovalcev/moderatorjev na 

forumih, ki bodo usposobljeni za tveganja, povezana s prikritim oglaševanjem;
12. izraža zaskrbljenost, ker je vedenjsko oglaševanje postalo splošen pojav in ker se 

pojavljajo vsiljujoče oblike oglaševanja (branje elektronske pošte, uporaba socialnih 
omrežij in geolociranja, ponovno vedenjsko ciljanje);

13. izpostavlja nevarnost, ki jo predstavljajo podjetja, ki istočasno ponujajo vsebine in 
oglašujejo (možnost križanja podatkov, zbranih v obeh dejavnostih), ter poziva 
Komisijo, naj zagotovi neprepustnost podatkov, pridobljenih na različnih ravneh 
zbiranja;

14. poudarja potrebo po jasnem, razumljivem in jedrnatem obveščanju potrošnikov o 
zbiranju, obdelavi in uporabi njihovih osebnih podatkov;

15. poudarja, da mora biti potrošnik popolnoma obveščen, ko se strinja, da se mu pošiljajo 
oglaševalna sporočila v zamenjavo za spremembo nakupne cene, ki izhaja iz vedenjskih 
metod;

16. poziva Komisijo, naj:

– opravi poglobljeno študijo o novih oblikah oglaševanja na spletu in preko mobilnih 
naprav;

– prepove sistematično in masovno pošiljanje oglaševalskih sporočil na mobilne 
telefone vsem uporabnikom, ki se nahajajo v območju dosega oglaševalskega plakata in 
ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, brez njihovega predhodnega soglasja;
– prepove branje zasebne elektronske pošte s strani tretjih oseb za oglaševalne namene;

– zagotovi, da bodo oglasi, poslani po elektronski pošti, obvezno vsebovali povezavo, 
preko katere bo mogoče avtomatsko zavrniti nadaljnje pošiljanje tovrstnih oglasov;

– zagotovi uporabo metod, s katerimi bo mogoče spletne piškotke, ki se uporabljajo za 
sledenje uporabnikom v oglaševalne namene in s katerimi mora uporabnik predhodno,  
prostovoljno in izrecno obvezno soglašati, ločevati od drugih piškotkov;
– spodbuja samodejne nastavitve računalniških sistemov v javni prodaji in storitev 
socialnega mreženja po najstrožjih merilih varovanja podatkov;
– vzpostavi sistem Skupnosti za označevanje spletnih strani po vzoru modela projekta 
Evropski pečat zaupnosti (European Privacy Seal), ki bo potrjeval njihovo kakovost z 
vidika varovanja podatkov;

– omeji spletno oglaševanje alkohola na spletne strani predstavnikov panoge in lokalne 
skupnosti/turistične urade ter obenem prepove vsiljive oblike oglaševanja;

– pregleda ureditev omejene odgovornosti storitev informacijske družbe za zagotovitev, 
da prodajo imena blagovne znamke prek ključne besede v iskalniku za oglaševalne 
namene predhodno odobri lastnik znamke;

Zaščita ranljivih skupin

17. poziva Komisijo, naj pripravi podrobno analizo o tem, kako zavajajoče in vsiljivo 
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oglaševanje vpliva na ranljive potrošnike, zlasti otroke/najstnike;
18. zahteva, da se v vedenjsko ciljanje ne zajame specifičnih interesov otrok;

Izobraževanje/obveščanje posameznih akterjev

19. poudarja, da sta izredno pomembna preglednost in obveščanje potrošnikov o 
oglaševanju ter da je treba razviti kritični pristop potrošnikov do kakovosti vsebin, ki jih 
ponujajo mediji;

20. poziva Komisijo, naj:
– v pregled stanja potrošniških trgov vključi kazalnike v zvezi z oglaševanjem;

– oblikuje informacijske kampanje o pravicah potrošnikov na področju oglaševanja, 
zlasti pri uporabi njihovih osebnih podatkov, in razvije pedagoška orodja, ki bodo 
potrošnike ozaveščala o metodah za zaščito njihovega zasebnega življenja na spletu;
– razvije program Unije za medijsko opismenjevanje otrok na področju komercialnega 
sporočanja po vzoru britanske pobude Media Smart;
– vključi napis „vedenjsko oglaševanje“ v tovrstne spletne oglase in sporočilno okence, 
ki bo vsebovalo osnovne informacije o tem sporočilu;

21. poziva države članice, naj spodbujajo državne organe in/ali samoregulativne organe k 
izvajanju informacijskih kampanj, da bi mala in srednja podjetja ozaveščali o njihovih 
zakonskih obveznosti na področju oglaševanja;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Poročilo obravnava nepoštene poslovne prakse na področju oglaševanja, kot so opredeljene v 
direktivi o nepoštenih poslovnih praksah, s poudarkom na problematiki pojavljanja novih 
oblik in tehnologij oglaševanja. Ne zajema odnosov med podjetji (B2B), ki jih zajema zlasti 
direktiva 2006/114/ES.

Poročevalec se je želel izogniti družbenofilozofskemu pristopu k tej temi ter je izbral 
specifičen in usmerjen pristop.

Oglaševanje je instrument, od katerega imajo koristi notranji trg, saj spodbuja gospodarsko 
dejavnost (spodbuja konkurenco, konkurenčnost, inovativnost in ustvarjalnost), pa tudi 
potrošniki (raznolikost ponudbe, znižanje cen). Gre za pomemben gospodarski sektor, saj že 
samo spletno oglaševanje na evropskem trgu ustvarja več kot 14 milijard evrov.

Pa vendar ga ne smemo idealizirati: nepoštena praksa, vdiranje v javni (npr. z oglasnimi 
panoji) in zasebni prostor (npr. prek neželene elektronske pošte), ciljanje ranljivih oseb (npr. 
otrok, prezadolženih oseb), ustvarjanje možnih ovir pri dostopu na notranji trg (ko je strošek 
pri oglaševanju previsok), izkrivljanje notranjega trga (nakup blaga/storitev, ki jih potrošniki 
drugače ne bi kupili).

Ocena obstoječe zakonodaje

Poročevalec izpostavlja težave v zvezi z izvajanjem direktive o nepoštenih poslovnih 
praksah in poziva:

– države članice, naj državnim organom zagotovijo potrebne kadrovske, finančne in  
tehnološke vire;

– Komisijo, naj redno posodablja svoje smernice za izvajanje te direktive.

Okrepiti je treba evropsko sodelovanje v boju proti nepošteni praksi na področju 
spletnega oglaševanja. Dokaz za uspešnost tovrstnega sodelovanja je pobuda „Sweep“ 
(sistematični in istočasni nadzor spletnih strani s strani držav članic), doslej omejena na tri 
sektorje (letalske vozovnice, melodije zvonjenja za mobilne telefone in elektronske naprave).
Poročevalec predlaga, da se razširi njeno področje delovanja in da se izvaja pogosteje.

Poročevalec tudi spodbuja koregulacijo, ki povezuje posamezne interesne strani v razvoju 
zakonodaje, s čimer bi se izboljšala učinkovitost in uporabnost ukrepov.

Kar zadeva avdiovizualno področje, poročevalec poudarja, da dvanajst držav članic še vedno 
ne izvaja direktive o avdiovizulanih medijskih storitvah. Zdi se mu priporočljivo, da bi v 
prihodnje poročilo o izvrševanju te direktive vključili analizo vpliva novih tehnologij (npr. 
televizija preko naslova IP).

Samoregulacija
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Samoregulacija je na področju oglaševanja zelo razširjena, čeprav ima v posameznih 
nacionalnih tradicijah različen pomen. Gre za dinamičen in fleksibilen pristop, ki se odziva na 
hiter napredek v oglaševalnem sektorju s poudarkom na prevzemanju odgovornosti akterjev in 
razširjanju dobre prakse. Obstaja mednarodni kodeks dobrega ravnanja Mednarodne 
gospodarske zbornice (International Chamber of Commerce), ki določa osnovna načela (kot 
je dostojnost), dopolnjujejo pa ga specifični kodeksi (npr. za alkohol). Nacionalni 
samoregulativni organi v posameznih državah članicah izvajajo prilagojene različice tega 
kodeksa.

Poročevalec želi spodbuditi samoregulacijo, da bi se ustalila tradicija samodiscipline in 
odgovornega komuniciranja, čeprav se zaveda omejitev tovrstnega pristopa (npr. možnost 
sankcioniranja). Samoregulacija dopolnjuje zakonodajo, vendar je ne more nadomestiti.

Težave zaradi uporabe novih tehnologij

Razvoj novih tehnologij in oblik oglaševanja je privedel do temeljitih sprememb (internet, 
socialna omrežja, forumi, spletni dnevniki, čedalje večja mobilnost uporabnikov, razmah 
digitalnih izdelkov).

Internet se bistveno razlikuje od drugih sredstev komunikacije (zaradi anonimnosti, hitrosti 
izmenjav, izredno širokega dosega, kombinacije besedila, videa, glasbe itd., državni organi pa 
ga težko nadzirajo) in je postal glavno sredstvo oglaševanja.

Poročevalec meni, da je potreben temeljit razmislek o oglaševanju na internetu in mobilnih 
telefonih, ter poziva Komisijo, naj opravi študijo o novih oblikah oglaševanja.

Poročevalec opozarja na ciljano oglaševanje, ki je lahko različnih oblik:

– kontekstualno oglaševanje, vezano na neposredno vsebino, ki je na voljo internetnemu 
uporabniku, in uporabljene ključne besede;

– oglaševanje na podlagi osebnih profilov, vezano na znane podatke o uporabniku, kot so 
starost, spol, lokacija itd.

– vedenjsko oglaševanje, vezano na analizo vedenja internetnega uporabnika v danem 
obdobju (obiskane spletne strani, spletni nakupi itd.).

Oglaševanje na podlagi specifičnih osebnih profilov samo po sebi sicer ni problematično 
(ponudba izdelkov/storitev po okusu potrošnika itd.), vendar ne sme privesti do vsiljivega 
oglaševanja na podlagi sledenja potrošnikom, saj bi bila s tem kršena načela varstva podatkov 
in zasebnega življenja.

Zato poročevalec predlaga naslednje ukrepe za zaščito potrošnikov:

– prepoved masovnega pošiljanja neželenih oglasov na mobilne telefone preko tehnologije 
Bluetooth brez predhodnega soglasja;

– obveščanje potrošnikov na jasen, razumljiv in jedrnat način o zbiranju, obdelavi in uporabi 
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njihovih osebnih podatkov;
– v primeru pošiljanja oglasov po elektronski pošti omogočiti, da ima uporabnik možnost 

zavrnitve nadaljnjega pošiljanja tovrstnih oglasov s klikom na direktno in učinkovito 
povezavo;

– prepoved branja zasebne elektronske pošte internetnih uporabnikov v oglaševalne namene 
(ta praksa temelji na metodah, podobnim filtrom za neželeno elektronsko pošto, vendar se 
razlikuje v namembnosti);

– zagotavljanje neprepustnosti podatkov, zbranih v okviru zagotavljanja storitev (npr. 
elektronski poštni predal), in tistih, ki se zbirajo v okviru oglaševalskih akcij.

– zagotavljanje obveščanja potrošnikov o diskriminatorni praksi, ki včasih izhaja iz 
vedenjskega oglaševanja (npr. sprememba cene glede na profil internetnega uporabnika):
preglednost tega početja, navedba dejanske cene pred spremembo itd.;

– razlikovanje med oglaševalskimi piškotki, za katere je potrebno predhodno soglasje 
potrošnikov, in drugimi spletnimi piškotki;

– spodbujanje samodejnih nastavitev sistemov za zaščito zasebnega življenja na internetu v 
skladu z najvišjimi standardi spoštovanja zasebnosti („privacy by design“);

– vzpostavitev oznake Skupnosti za spletne strani, ki spoštujejo zakonodajo EU o varovanju 
podatkov, po vzoru projekta Evropski pečat zaupnosti (European Privacy Seal), ki je 
prostovoljna vseevropska oznaka za skladnost računalniških proizvodov ali storitev z 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, ki ga podpirajo številni nacionalni in regionalni organi 
v različnih državah članicah;

– omejitev oglaševanja alkohola na spletu;

– pregled ureditve omejene odgovornosti storitev informacijske družbe pri prodaji imena 
blagovne znamke prek ključne besede v iskalniku za oglaševalne namene z vključitvijo 
predhodne odobritve lastnika znamke (npr. v primeru spletnih strani, ki vsebujejo ključno 
besedo, s katero se potrošnike preusmeri na spletne strani ponarejanja).

Pri spletnem oglaševanju se pojavljajo tudi „prikrite“ oblike oglaševanja, v katerega so 
vpleteni samo potrošniki, in sicer z objavami komentarjev na forumih v zvezi z določenim 
izdelkom ali storitvijo (npr. Trip Advisor). Ti komentarji lahko z enim klikom uničijo ugled 
podjetja in zavajajo potrošnike.

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah zajema spletno oglaševanje v okviru odnosov med 
podjetji (ki so kot takšna registrirana ali ki se pretvarjajo, da so potrošniki) in potrošniki ter ne 
zajema odnosov med potrošniki. Čeprav je težko razlikovati med komentarjem na podlagi 
osebne izkušnje in oglaševanjem ter je izmenjave težko nadzorovati zaradi anonimnosti, ta 
oblika lažnega oglaševanja zadeva tako potrošnike kot podjetja, na katera se komentarji 
nanašajo. Poleg tega je s pojavom spletne dražbe nastala nova oblika oglaševanja med 
potrošniki, ki ni zajeta niti v direktivi o nepoštenih poslovnih praksah niti v običajno 
opredelitev oglaševanja.

Poročevalec zato predlaga, da se spodbuja vzpostavitev opazovalcev/moderatorjev na 
forumih, ki bodo usposobljeni za prepoznavanje prikritega oglaševanja in se bodo lahko hitro 
odzvali na dubiozne komentarje. Ob tem je pomembno vzpostaviti ravnovesje med varstvom 
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potrošnikov na spletu in svobodo izražanja.

Tu je tudi vprašanje oblik oglaševanja na socialnih omrežjih, katerih priljubljenost v družbi 
čedalje bolj narašča, zlasti med mladimi, na primer za iskanje socialnih stikov (Facebook) ali 
zaposlitve (LinkedIn). Precejšnja količina izmenjanih informacij med „prijatelji“ na teh 
spletnih straneh se pogosto izkoristi v oglaševalne namene (npr. „Imam rad“ na Facebooku:  
pošiljanje izbranega izdelka, znamke itd. seznamu „prijateljev“ s klikom na gumb „Imam 
rad“, ta izdelek pa je povezan s spletno stranjo poslovnega partnerja Facebooka).

Zaščita ranljivih skupin

Najbolj ranljive osebe (otroci, najstniki, starejše osebe itd.) je treba še posebej zaščititi. Zato 
poročevalec poziva Komisijo, naj opravi raziskavo o vplivu zavajajočega in vsiljivega 
oglaševanja na ranljive skupine potrošnikov, in opozarja, da se ne sme uporabljati posebnega 
vedenjskega ciljanja na otroke, saj so zelo dovzetni, radovedni, se težko sami odločajo in so 
lahko vodljivi.

Izobraževanje, obveščanje in usposabljanje posameznih akterjev

Poročevalec opozarja na premajhno obveščanje o pravicah potrošnikov na področju 
oglaševanja in zato predlaga olajšanje dostopa do informacij in izboljšanje preglednosti (npr. 
z napisom „vedenjsko oglaševanje“ na oglasih, s pojasnitvijo napisov zakonskih zahtev).

Širša javnost se pogosto ne zaveda težav, povezanih z uporabo njihovih osebnih podatkov, 
in razpoložljivih orodij, s katerimi se lahko tem težavam izognejo, zato poročevalec predlaga 
osnovanje informacijskih kampanj za ozaveščanje potrošnikov o njihovih pravicah na 
področju oglaševanja, zlasti ob uporabi osebnih podatkov, ki jih potrošniki sami posredujejo 
ali ki so avtomatsko zbrani. Predlaga tudi vzpostavitev izobraževalnih orodij za ozaveščanje 
internetnih uporabnikov o tehnologijah za upravljanje „sledi“, ki jih pustimo na spletu, in o 
možnostih zaščite njihovega zasebnega življenja.

Oblikovati je treba kritičen pristop do kakovosti vsebin, ki jih ponujajo mediji. Dobro 
obveščen potrošnik je močnejši potrošnik. Glede na pomanjkljivo poznavanje oblik 
oglaševanja poročevalec predlaga, da se oblikuje pedagoški program EU na osnovi britanske 
pobude Media Smart, ki se izvaja od leta 2002, nekatere države članice pa so razvile njene 
različice. Gre za neprofitni izobraževalni program za otroke od 6. do 11. leta starosti, ki je bil 
razvit v učnem okolju v sodelovanju s starši, namen pa je otrokom pomagati bolje razumeti, 
razlagati in obvladovati instrument oglaševanja.

Poročevalec poudarja, da je razvoj interneta in digitalnih tehnologij olajšal in demokratiziral 
dostop do oblik oglaševanja (npr. AdSense), da pa se te metode pogosto uporabljajo brez 
poznavanja obstoječih predpisov na tem področju. Zato poudarja, da je treba zagotoviti 
medijsko pismenost malih in srednjih podjetij, saj se jih čedalje več poslužuje oglaševanja na 
spletu, in predlaga državam članicam, naj spodbudijo državne organe in/ali samoregulativne 
organe k izvajanju informacijskih kampanj za ozaveščanje malih in srednjih podjetij o tej 
tematiki.


