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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság még mindig nem nyújtotta be az irányelv 
alkalmazásáról szóló jelentést;

2. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló módon működő vállalkozások körében a jog- és a 
működési bizonytalanság felszámolása érdekében igen fontos az irányelv helyes 
alkalmazása;

3. aggodalommal veszi tudomásul, hogy az irányelv helytelen átültetése miatt a Bizottságnak 
2011 és 2012 között egyes tagállamok kapcsán az EU Pilot konzultációs rendszerhez 
kellett folyamodnia; 

4. a. felhívja a Bizottságot, hogy a 2011-ben megkezdett konzultációkkal kapcsolatban még 
fennálló problémákat sürgősen oldja meg az eljárások megszüntetésével vagy azáltal, 
hogy kötelezettségszegési eljárást kezdeményez az Európai Bíróságnál;

5. rámutat, hogy egyes tagállamokban még mindig érvényben vannak olyan szabályok, 
amelyek a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseihez képest szigorúbb korlátozó 
intézkedéseket tesznek kötelezővé, ami kockára teszi az egységesen végrehajtandó 
harmonizáció célkitűzését;

6. hangsúlyozza, hogy az internetes hirdetések gyors terjedése miatt, megfelelő nyomon 
követési mechanizmusokat kell kialakítani a sérülékeny csoportok, és különösen a 
kiskorúak védelme és a hirdetők hozzájuk való hozzáférése tekintetében;

7. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyes gazdasági szereplők az ügyfelek 
megtévesztésére használják a véleménynyilvánítási és az árak összehasonlítására szolgáló 
weboldalakat, ami összeférhetetlenséget eredményezhet; e tekintetben örömmel üdvözli a 
Bizottságnak azt az elhatározását, hogy megoldási lehetőségeket keres annak érdekében, 
hogy az e felületeken található információk a fogyasztók számára egyértelműbbek 
legyenek;

8. aggodalmának ad hangot az online jegyértékesítést nyújtó weboldalak olyan 
felhasználóitól érkező panaszok egyre növekvő száma miatt, akik úgynevezett IP-cím 
nyomozás áldozatai lettek, ami arra szolgál, hogy kövessék az internetfelhasználó azonos 
IP-címen keresztül létrehozott kapcsolódásait, annak érdekében, hogy a többszöri 
rákeresés szerinti érdeklődéstől függően egy adott termék árát mesterségesen felvigyék; 
felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy ez a gyakorlat – amely tisztességtelen 
versenyhez vezet és visszaél a felhasználók személyes adataival – mennyire gyakori, és 
hogy adott esetben javasoljon a fogyasztók védelmére irányuló megfelelő jogszabályokat;

9. pozitív lépésnek tekinti a Bizottság részéről, hogy adatbankot hozott létre a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályokról és joggyakorlatról, és 
elismeri, hogy az igen hasznosnak bizonyulhat a fogyasztók rendelkezésére álló 
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információk körének bővítése tekintetében;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy az összes érdekelt fél bevonásával rendezett konzultáció 
révén tegye naprakésszé az irányelv végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat.
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