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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da je Komisija poročilo o uporabi direktive prestavila z zamudo;

2. poudarja, da je pravilna uporaba direktive pomembna za odpravo pravnih in operativnih 
negotovosti za podjetja, ki delujejo čezmejno;

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je morala Komisija v letih 2011 in 2012 za več držav članic 
po nepravilnem prenosu direktive uporabiti sistem posvetovanja „EU Pilot“; 

4. poziva Komisijo, naj nujno razreši vsa nerešena vprašanja v zvezi s posvetovanjem, ki ga 
je začela leta 2011, tako da bodisi ustavi postopke za ugotavljanje kršitev bodisi posreduje 
zadeve Sodišču Evropske unije;

5. opozarja, da v nekaterih državah članicah še veljajo zakonske določbe, ki nalagajo strožje 
omejevalne ukrepe kot določbe Direktive 2005/29/ES ter tako ogrožajo cilj enotne 
harmonizacije;

6. opozarja, da je treba glede na hitro širjenje spletnega oglaševanja razviti ustrezne 
mehanizme za nadzor nad varstvom ranljivih skupin, zlasti otrok, in spremljanje, kako 
oglaševalci dostopajo do njih;

7. izraža zaskrbljenost glede navzkrižij interesov in glede tega, da nekateri trgovci 
zavajajoče uporabljajo instrumente nadzora za stranke in spletna mesta za primerjavo cen; 
v zvezi s tem pozitivno ocenjuje odločitev Komisije, da bo preučila, kako bi lahko bile 
informacije na teh platformah jasnejše za potrošnike;

8. je zaskrbljen zaradi naraščajočega števila pritožb uporabnikov spletnih strani za nakup 
vstopnic, ki so žrtve tako imenovanega sledenja IP-naslovom, s katerim se ugotavlja 
število povezav, ki jih internetni uporabnik vzpostavi z istega IP- naslova, da se umetno 
zviša cena izdelkov, za katere uporabnik pokaže zanimanje z več podobnimi iskanji; 
poziva Komisijo, naj razišče pogostost tega ravnanja, ki povzroča nelojalno konkurenco in 
zlorablja osebne podatke uporabnikov, in po potrebi predlaga ustrezno zakonodajo za 
zaščito uporabnikov in njihovih interesov;

9. pozdravlja, da je Komisija vzpostavila podatkovno zbirko o nacionalni zakonodaji in 
sodni praksi na področju nepoštene poslovne prakse, in priznava, da je zbirka koristna, saj 
je tako potrošnikom na voljo več informacij;

10. poziva Komisijo, naj posodobi smernice za izvajanje direktive na podlagi odprtega 
posvetovanja z vsemi zainteresiranimi strani.
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