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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża ubolewanie z powodu opóźnień Komisji w przedstawieniu sprawozdania ze 
stosowania dyrektywy;

2. podkreśla znaczenie właściwego stosowania dyrektywy dla wyeliminowania niepewności 
prawa oraz niepewności operacyjnej, z jaką mają do czynienia przedsiębiorstwa działające 
na szczeblu transgranicznym;

3. z zaniepokojeniem odnotowuje dużą częstotliwość, z jaką Komisja musiała stosować w 
latach 2011-2012 system zasięgania opinii „EU Pilot” w odniesieniu do różnych państw 
członkowskich w następstwie niewłaściwej transpozycji dyrektywy; 

4. wzywa Komisję do pilnego rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii w związku 
z konsultacjami rozpoczętymi w 2011 r., poprzez albo zakończenie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, albo wniesienie ich do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

5. podkreśla, że w niektórych państwach członkowskich wciąż obowiązują przepisy 
nakładające większe w porównaniu do postanowień dyrektywy 2005/29/WE ograniczenia, 
co stwarza zagrożenie dla celu, jakim jest jednolita harmonizacja;

6. podkreśla, że w związku z szybkim rozpowszechnianiem się reklamy online konieczne 
jest rozwinięcie właściwego mechanizmu monitorowania ochrony zagrożonych grup 
społecznych, a szczególnie dzieci, oraz dostępu do nich reklamodawców;

7. wyraża zaniepokojenie w związku z konfliktami interesów oraz mylącym 
wykorzystywaniem przez niektórych operatorów narzędzi oceny, jakimi dysponują 
klienci, oraz stron internetowych porównujących ceny; w związku z tym pozytywnie 
ocenia decyzję Komisji w sprawie rozpatrzenia rozwiązań mogących uczynić informacje 
umieszczane na takich stronach bardziej jasnymi dla konsumentów;

8. wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą skarg użytkowników stron umożliwiających zakup 
biletów online, którzy padają ofiarą praktyki znanej powszechnie jako „śledzenie adresów 
IP”, mającej na celu rejestrowanie liczby połączeń internauty dokonywanych z tego 
samego adresu IP, a następnie sztuczne zawyżanie cen towaru w zależności od 
zainteresowania, przejawiającego się większą liczbą podobnych wyszukiwań; zwraca się 
do Komisji Europejskiej, aby zbadała, jak częsta jest ta praktyka generująca nieuczciwą 
konkurencję i stanowiąca niewłaściwe wykorzystywanie danych osobowych 
użytkowników, i w stosownym przypadku zaproponowała odpowiedni akt prawny w celu 
ochrony interesów użytkowników;

9. pozytywnie ocenia utworzenie przez Komisję banku danych na temat przepisów 
krajowych i orzecznictwa dotyczącego nieuczciwych praktykach handlowych, a także 
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uznaje jego przydatność przy rozszerzaniu informacji udostępnianych konsumentom;

10. zwraca się do Komisji o uaktualnienie wytycznych w sprawie wdrażania dyrektywy za 
pośrednictwem otwartych konsultacji, w których wzięłyby udział wszystkie 
zainteresowane strony.
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