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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää valitettavana komission viivyttelyä direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen 
esittämisessä;

2. korostaa direktiivin moitteettoman soveltamisen merkitystä, jotta eliminoidaan rajojen yli 
toimivien yritysten oikeudelliset ja operatiiviset epävarmuustekijät;

3. panee huolestuneena merkille, että komissio on joutunut vuosina 2011–2012 
turvautumaan EU Pilot -hankkeen konsultointijärjestelmään useiden jäsenvaltioiden 
kohdalla, koska nämä eivät olleet panneet direktiiviä moitteettomasti täytäntöön; 

4. kehottaa komissiota pikaisesti selvittämään vuonna 2011 aloitettuja kuulemisia koskevat 
vielä avoimet kysymykset joko päättämällä rikkomusmenettelyt tai viemällä ne Euroopan 
unionin tuomioistuimeen;

5. toteaa, että eräissä jäsenvaltioissa on edelleen voimassa säännöksiä, joilla säädetään 
direktiivissä 2005/29/EY säädettyjä säännöksiä tiukempia toimenpiteitä, mikä vaarantaa 
yhdenmukaisuutta koskevan tavoitteen;

6. painottaa, että verkkomainonnan nopean lisääntymisen vuoksi on luotava heikommassa 
asemassa olevien väestöryhmien, erityisesti alaikäisten, suojelua ja mainonnan kohteeksi 
joutumista koskevia asianmukaisia valvontamekanismeja;

7. on huolestunut tiettyjen talouden toimijoiden välisistä eturistiriidoista sekä siitä 
harhaanjohtavasta tavasta, jolla ne käyttävät asiakasarviointivälineitä ja 
hintavertailusivustoja; pitää tältä osin myönteisenä komission päätöstä etsiä keinoja, joilla 
voidaan selventää kuluttajille tällaisilla foorumeilla esitettyjä tietoja;

8. on huolestunut siitä, että lippujen online-myyntiä harjoittavien sivustojen käyttäjät 
esittävät yhä enemmän valituksia jouduttuaan niin kutsutun IP-seurannan uhreiksi, jonka 
avulla internetin käyttäjän saman IP-osoitteen kautta luodut yhteydet rekisteröidään ja sen 
jälkeen jonkin tuotteen hintaa nostetaan keinotekoisesti useiden samankaltaisten hakujen 
osoittaman kiinnostuksen perusteella; kehottaa komissiota tutkimaan, miten yleistä 
tällainen vilpilliseen kilpailuun johtava menettely ja käyttäjien henkilötietojen 
väärinkäyttö on, ja tarvittaessa ehdottamaan säädöksiä kuluttajien suojelemiseksi;

9. on tyytyväinen, että komissio perustaa kansallisia lainsäädäntöjä ja sopimattomiin 
kaupallisiin menettelyihin liittyvää oikeuskäytäntöä koskevan tietopankin, ja toteaa, että 
kuluttajien käyttöön tarkoitettua tietoa on lisättävä;

10. kehottaa komissiota päivittämään direktiivin täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat 
kaikki osapuolet huomioon ottavan avoimen kuulemisprosessin kautta.
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