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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at Kommissionen forelægger sin rapport om anvendelsen af direktivet med 
forsinkelse;

2. understreger, at det er vigtigt, at direktivet anvendes korrekt for at undgå retlig og 
operationel usikkerhed for virksomheder, der opererer hen over grænserne;

3. bemærker med bekymring, at Kommissionen mellem 2011 og 2012 har måttet benytte EU 
Pilot-systemet for at indhente oplysninger fra flere medlemsstater i forbindelse med 
ukorrekt gennemførelse af direktivet; 

4. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at løse udestående spørgsmål i forbindelse med 
de høringer, der indledtes i 2011, og enten afslutte overtrædelsesprocedurer eller indbringe 
dem for EU-Domstolen;

5. påpeger, at der i nogle lande stadig gælder lovbestemmelser, som indebærer 
foranstaltninger, der er mere restriktive end bestemmelserne i direktiv 2005/29/EF, hvilket 
er en trussel mod målsætningen om en ensartet harmonisering;

6. understreger, at det på grund af den hastige udbredelse af onlinereklame er nødvendigt at 
udvikle en passende metode til overvågning af beskyttelsen af udsatte forbrugerkategorier, 
især mindreårige, og af annoncørernes adgang til dem;

7. er bekymret over den vildledende måde, hvorpå visse økonomiske aktører udnytter 
redskaber til forbrugeranmeldelser og websteder med prissammenligninger, og over 
interessekonflikter i denne forbindelse; er på denne baggrund positivt stemt over for 
Kommissionens beslutning om at se nærmere på løsninger, der kan gøre de oplysninger, 
der findes på disse platforme, klarere for forbrugerne;

8. er foruroliget over det stigende antal klager fra brugere af websteder til online-køb af 
billetter, der er blevet ofre for IP-sporing, hvor det registreres, hvor mange gange en 
internetbruger via den samme IP-adresse er gået ind på et websted, med det formål 
automatisk at forhøje prisen på en vare i forhold til den interesse, der er udvist gennem 
flere identiske søgninger; opfordrer Europa-Kommissionen til at undersøge udbredelsen af 
denne praksis, der fører til unfair konkurrence og misbrug af brugernes personoplysninger, 
og til om relevant at foreslå en passende lovgivning for at beskytte brugernes interesser;

9. ser positivt på, at Kommissionen har oprettet en database over national lovgivning og 
retspraksis vedrørende urimelig handelspraksis, og anerkender dens nytte for optimering 
af de oplysninger, der stilles til rådighed for forbrugerne;

10. opfordrer Kommissionen til at gennemføre åbne høringer af alle interessenter med henblik 
på at ajourføre retningslinjerne for gennemførelsen af direktivet.
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