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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par Komisijas kavēšanos iesniegt ziņojumu par direktīvas piemērošanu;

2. uzskata, ka ir jānodrošina direktīvas pareiza piemērošana, lai novērstu juridiskās un 
funkcionālās neskaidrības no to uzņēmumu viedokļa, kas darbojas pārrobežu līmenī;

3. ar bažām konstatē, ka Komisijai 2011. un 2012. gadā nācās izmantot apspriešanās sistēmu 
EU Pilot, jo vairākas dalībvalstis direktīvu nebija transponējušas pareizi; 

4. aicina Komisiju steidzami atrisināt 2011. gadā sāktajās apspriedēs nenoskaidrotos 
jautājumus vai nu pienākuma neizpildes procedūras izbeidzot, vai nu Eiropas Savienības 
Tiesā vēršoties ar prasību par pienākumu neizpildi;

5. norāda, ka dažās dalībvalstīs joprojām spēkā ir likumdošanas normas, kurās ir paredzēti 
ierobežojošāki pasākumi salīdzinājumā ar Direktīvas 2005/29/EK regulējumu un kuras 
apdraud direktīvas vienādošanas mērķa sasniegšanu;

6. uzskata, ka, ņemot vērā reklāmas ātro izplatību tiešsaistē, ir jāizstrādā piemērota metode, 
lai uzraudzītu neaizsargāto personu grupu aizsardzību, jo īpaši ņemot vērā nepilngadīgos, 
un pārraudzītu to, kā reklāmdevēji uzrunā šīs personas;

7. pauž bažas par izveidojušos interešu konfliktu un to, ka daži uzņēmumi klientiem 
paredzētus atsauksmju instrumentus un cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes izmanto 
krāpnieciskā nolūkā; atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu noskaidrot veidu, kā šādās 
platformās pieejamo informāciju padarīt patērētājiem saprotamāku;

8. ir nobažījies par pieaugošo tādu sūdzību skaitu, kuras iesniedz pircēji, kas tiešsaistē pērk 
biļetes un tiek manipulēti, izmantojot tā saucamo IP-izsekošanu, — tā ir paņēmiens, kura 
mērķis ir noskaidrot kādas personas veikto interneta apmeklējumu skaitu, izmantojot 
vienu un to pašu IP-adresi, lai mākslīgi palielinātu cenu atkarībā no intereses līmeņa, ko 
apliecina citas līdzīgas meklēšanas darbības; aicina Komisiju izmeklēt, cik bieži tiek 
lietots šis paņēmiens, kurš kropļo konkurenci un ir uzskatāms par lietotāju personas datu 
ļaunprātīgu izmantošanu, un vajadzības gadījumā ierosināt atbilstošu tiesisko regulējumu, 
lai aizsargātu lietotāju intereses;

9. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir izveidojusi datubāzi, kurā ir apkopoti valstu likumdošanas 
akti un tiesu spriedumi par negodīgu komercpraksi, un atzīst tās lietderību, lai papildinātu 
patērētājiem pieejamās informācijas apjomu;

10. aicina Komisiju atjaunināt vadlīnijas par direktīvas īstenošanu, rīkojot atklātu 
apspriešanos, kurā piedalītos visi ieinteresētie dalībnieki.
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