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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab kahetsust selle üle, et komisjon viivitab direktiivi kohaldamist käsitleva aruande 
esitamisega;

2. rõhutab, kui oluline on direktiivi nõuetekohane kohaldamine, et kaotada piiriüleselt 
tegutsevate ettevõtjate õiguslik ja toimimisalane ebakindlus;

3. märgib murelikult, et 2011. ja 2012. aastal oli komisjon sunnitud kasutama 
konsulteerimissüsteemi „EU Pilot”, sest mitu liikmesriiki ei suutnud direktiivi 
nõuetekohaselt üle võtta; 

4. nõuab, et komisjon leiaks küsimustele, mis on seoses 2011. aastal alustatud 
konsultatsioonidega endiselt lahendamata, kiiresti lahenduse, tehes seda kas 
rikkumismenetluste lõpetamise või nendega seoses Euroopa Kohtusse pöördumise teel;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et mõnedes liikmesriikides on endiselt jõus õigusnormid, 
millega nähakse ette direktiivis 2005/29/EÜ sätestatust piiravamaid meetmeid, mis seab 
ohtu direktiivi ühtse ühtlustamiseesmärgi saavutamise;

6. rõhutab, et internetireklaami kiire leviku tõttu tuleb välja töötada asjakohane meetod, 
mille abil jälgida haavatavate rühmade, eelkõige laste kaitset ja seda, kuidas 
reklaamifirmad nendeni jõuavad;

7. tunneb muret huvide konfliktide ja selle pärast, et mõned ettevõtjad kasutavad tarbijate 
ülevaateid ja hinnavõrdluse veebisaite eksitavalt; väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni otsuse üle uurida võimalusi, kuidas sellistel platvormidel esitatavat teavet 
tarbijate jaoks selgemaks muuta;

8. on mures selle pärast, et järjest rohkem on kaebusi, mis puudutavad internetist pileti 
ostnud inimesi, kes on langenud IP-aadressi jälgimise ohvriks, mida kasutatakse selleks, et 
teha kindlaks selle IP-aadressi kaudu internetikasutaja poolt loodud ühenduste arv ning 
viia hind mingi kauba vastu mitme ühesuguse otsingu kaudu üles näidatud huvi põhjal 
kunstlikult kõrgele; nõuab, et komisjon uuriks, kui levinud selline meetod on, mis 
põhjustab kõlvatut konkurentsi ja kujutab endast kasutaja isikuandmete väärkasutust, ja 
teeks vajaduse korral ettepaneku vastavate tarbijakaitseeeskirjade kohta;

9. väljendab heameelt selle üle, et komisjon on loonud andmebaasi ebaausate 
kaubandustavadega seonduvate riiklike õigusaktide ja kohtupraktika kohta, ning märgib,
et andmebaas aitab suurendada tarbijatele antavat teabehulka;

10. kutsub komisjoni ajakohastama direktiivi kohaldamist käsitlevaid suuniseid, korraldades 
avatud konsultatsioone, millesse oleks kaasatud kõik sidusrühmad.
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