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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja dėl Komisijos vėlavimo pateikti direktyvos taikymo ataskaitą;

2. pabrėžia, kad svarbu teisingai taikyti direktyvą, kad įmonės, kurios vykdo veiklą 
tarpvalstybiniu mastu, nepatirtų teisinio ir veiklos netikrumo;

3. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2011–2012 m. Komisijai dėl neteisingo direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę keleto valstybių narių atžvilgiu teko pasinaudoti 
konsultavimosi sistema „EU Pilot“; 

4. ragina Komisiją skubiai spręsti neišspręstas problemas, susijusias su 2011 m. pradėtomis 
konsultacijomis, – užbaigti pažeidimų nagrinėjimo procedūras arba jas perduoti 
Teisingumo Teismui;

5. pabrėžia, kad kai kuriose valstybėse narėse vis dar galioja teisės aktai, kuriais nustatomos 
griežtesnės priemonės nei numatoma Direktyvoje 2005/29/EB, ir keliamas pavojus 
nuoseklaus teisės aktų suderinimo tikslui;

6. pabrėžia, kad, sparčiai plintant interneto reklamai, reikia sukurti tinkamus pažeidžiamų 
grupių, visų pirma vaikų, apsaugos ir reklamuotojų prieigos prie jų stebėsenos metodus;

7. reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurie veiklos vykdytojai klaidinamai naudoja vartotojų 
atsiliepimus ir interneto svetaines, kuriose lyginamos kainos, ir dėl su tuo susijusių 
interesų konfliktų; teigiamai vertina Komisijos sprendimą apsvarstyti, kaip tokiose 
platformose pateikiamą informaciją padaryti aiškesnę vartotojams;

8. yra susirūpinęs, kad vis daugiau vartotojų, besinaudojančių interneto svetainėmis, kuriose 
perkami bilietai, pateikia skundų, nukentėję dėl vadinamosios „IP sekimo“ (angl. „IP 
tracking“) praktikos, kuria siekiama nustatyti, kiek kartų interneto vartotojas tuo pačiu IP 
adresu prisijungė prie svetainės, paskui dirbtinai padidinti kainą atsižvelgiant į 
susidomėjimą, kurį rodo kitos panašios paieškos; ragina Komisiją ištirti, kaip dažnai 
taikoma ši praktika, dėl kurios atsiranda nesąžininga konkurencija ir kuri yra 
piktnaudžiavimas vartotojų asmens duomenims, ir prireikus pasiūlyti tinkamą teisės aktą, 
kad būtų apsaugoti vartotojų interesai;

9. teigiamai vertina tai, kad Komisija įsteigė duomenų apie nacionalinės teisės aktų ir teismo 
praktikos, susijusios su nesąžininga komercine veikla, banką, ir pripažįsta, kad jis yra 
naudinga papildomos informacijos suteikimo vartotojams priemonė;

10. ragina Komisiją surengti viešas konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir 
atnaujinti direktyvos įgyvendinimo gaires.
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