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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att kommissionen dröjt med att lägga fram rapporten om 
tillämpningen av direktivet.

2. Europaparlamentet betonar att en korrekt tillämpning av direktivet är mycket viktig för att 
undanröja rättslig och operativ osäkerhet för de företag som bedriver verksamhet över 
gränserna.

3. Europaparlamentet noterar med oro att kommissionen mellan 2011 och 2012 har behövt 
använda systemet ”EU Pilot” för att samråda med flera medlemsstater till följd av att 
direktivet inte införlivats korrekt. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lösa alla återstående 
frågor avseende de samråd som inleddes 2011, antingen genom att avsluta 
överträdelseförfarandena eller genom att hänvisa dem till domstolen.

5. Europaparlamentet påpekar att vissa medlemsstater fortfarande har lagstiftning som 
ålägger mer restriktiva bestämmelser än dem som finns i direktiv 2005/29/EG, vilket 
äventyrar direktivets mål om enhetlig harmonisering.

6. Europaparlamentet understryker att man, mot bakgrund av den snabba spridningen av 
reklam på internet, måste utveckla en lämplig metod för att övervaka skyddet av utsatta 
befolkningsgrupper, särskilt minderåriga, och hur dessa kan nås av reklam och annonser.

7. Europaparlamentet oroas över intressekonflikterna mellan vissa ekonomiska aktörer och 
över att aktörerna använder kundernas kontrollinstrument och webbplatser för 
prisjämförelser på ett vilseledande sätt. Parlamentet ser i det sammanhanget positivt på 
kommissionens beslut att studera lösningar som kan göra informationen på dessa 
plattformar tydligare för konsumenterna.

8. Europaparlamentet oroar sig över det ökade antalet klagomål avseende personer som köpt 
biljetter på nätet och som utsatts för det som i dagligt tal kallas IP-spårning, vilket innebär 
att man registrerar hur många gånger en person går in på samma IP-adress på internet, och 
sedan utan verkliga skäl höjer priset på den efterfrågade tjänsten utifrån det intresse 
personen visat genom flera liknande sökningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utreda hur vanligt det är med denna praxis, som leder till illojal konkurrens och innebär 
felaktigt utnyttjande av användarnas personuppgifter, och att, om det behövs, föreslå 
lämplig lagstiftning för att skydda konsumenterna.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens inrättande av en databank om nationell 
lagstiftning och rättspraxis i samband med otillbörliga affärsmetoder, och menar att detta 
är till nytta för konsumenterna som därmed kan förfoga över mer information.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera riktlinjerna om tillämpningen 
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av direktivet genom ett offentligt samråd där alla berörda parter kan delta.
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