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Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 a. kehottaa komissiota käsittelemään 

viipymättä ne vaatimukset ja pyynnöt, 

joita se ei käsitellyt kertomuksessaan 

parlamentin vuonna 2010 antaman, 

mainonnan vaikutuksia kuluttajien 

käyttäytymiseen koskevan 

päätöslauselman jatkotoimista, ja 

erityisesti päätöslauselman seuraavat 

kohdat: 

 – 5 kohta, jossa parlamentti muistuttaa, 

että sopimattomista 

elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 

välisistä kaupallisista menettelyistä 

sisämarkkinoilla annetun direktiivin 

soveltamisala rajoittuu yritysten ja 

kuluttajien välisiin suhteisiin, kun taas 

harhaanjohtavasta ja vertailevasta 

mainonnasta annettu direktiivi käsittelee 

yritysten välisiä suhteita, ja painottaa, että 

tietyt yhteisöt, kuten kansalaisjärjestöt tai 

eturyhmät, eivät kuulu sopimattomista 

elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 

välisistä kaupallisista menettelyistä 

sisämarkkinoilla annetun direktiivin 

eivätkä harhaanjohtavasta ja vertailevasta 

mainonnasta annetun direktiivin 

soveltamisalaan, ja jossa parlamentti siksi 

kehottaa komissiota suorittamaan 

harhaanjohtavien mainontakäytäntöjen 

vaikutuksista erillisen arvioinnin, joka 

kohdistetaan ryhmiin, jotka eivät 

ilmeisesti kuulu kummankaan direktiivin 
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soveltamisalaan; 

 – 8 kohta, jossa parlamentti pyytää 

komissiota laatimaan tutkimuksen 

kansallisten kuluttajaviranomaisten 

velvoitteista ja valvontatehtävistä ja 

jakamaan hyviä käytäntöjä 

kuluttajaviranomaisten työn 

tehostamiseksi; 

 – 12 kohta, jossa parlamentti kehottaa 

komissiota arvioimaan viestimiin ja 

uusiin tieto- ja viestintätekniikoihin 

liittyvien kansallisten käytännesääntöjen 

täytäntöönpanoa; 

 – 17 kohta, joka koskee ongelmia, jotka 

liittyvät internetissä esiintyvään 

piilomainontaan, joka ei kuulu 

sopimattomista kaupallisista menettelyistä 

annetun direktiivin soveltamisalaan, ja 

jossa parlamentti kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan, että 

sopimattomista kaupallisista menettelyistä 

annettu direktiivi pannaan 

asianmukaisesti täytäntöön niiltä osin, 

jotka koskevat viestejä tai kommentteja, 

jotka näyttävät tulevan kuluttajilta 

itseltään, vaikka todellisuudessa kyse on 

mainoksista tai kaupallisista viesteistä; 

 – 25 kohta, jossa parlamentti pyytää 

komissiota tutkimaan erilaisia 

(lainsäädännöllisiä ja muita) keinoja sekä 

tutkimaan teknisiä mahdollisuuksia 

varmistaa, että Euroopan unionissa 

pannaan tehokkaasti täytäntöön 

seuraavat toimet: teetetään perusteellinen 

tutkimus uusista internetissä ja 

kannettavissa laitteissa käytettävistä 

mainontakäytännöistä; raportoidaan 

tutkimuksen tuloksista parlamentille; 

vaaditaan ensi tilassa, että sähköpostitse 

lähetetyissä mainoksissa on aina oltava 

linkki, jonka avulla voi kieltäytyä 

vastaanottamasta lisää mainoksia; 

varmistetaan ensi tilassa sellaisen 

tekniikan käyttö, jolla on mahdollista 

erottaa muista evästeistä mainontaan 

tarkoitetut evästeet, joiden käyttöön 
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vaaditaan etukäteen annettu 

vapaaehtoinen ja nimenomainen 

suostumus; varmistetaan, että suurelle 

yleisölle myytävissä 

tietokonejärjestelmissä ja sosiaalisissa 

verkostoissa käytetään järjestelmällisesti 

tietosuojaa koskevien tiukimpien 

määräysten mukaisia vakioasetuksia 

(sisäänrakennettu yksityisyyden suoja); 

kehitetään European Privacy Seal 

-hankkeen mallin mukainen 

internet-sivujen merkintään tarkoitettu 

yhteisön järjestelmä, jonka avulla 

ilmoitetaan, kuinka hyvin tiedot on 

suojattu tietyllä sivustolla; järjestelmään 

olisi sisällytettävä perusteellinen 

vaikutustenarviointi, ja siinä olisi 

vältettävä päällekkäisyyttä olemassa 

olevien merkintäjärjestelmien kanssa; 

 – 26 kohta, jossa parlamentti kehottaa 

komissiota teettämään vuoteen 2012 

mennessä yksityiskohtaisen tutkimuksen 

harhaanjohtavan ja aggressiivisen 

mainonnan vaikutuksista haavoittuviin 

kuluttajaryhmiin, erityisesti lapsiin ja 

nuoriin; 

 – 27 kohta, jossa parlamentti kehottaa 

komissiota toteuttamaan ensisijaisena 

hankkeena perusteellisen tutkimuksen 

mainonnan tarkoista sosio-psykologisista 

vaikutuksista ottaen huomioon uudet, 

pidemmälle kehitetyt tekniikat, joita 

ollaan ottamassa käyttöön; 

 – 34 kohta, jossa parlamentti vaatii 

komissiota edistämään jäsenvaltioissa 

kokonaisvaltaista tutkimusta ja 

dokumentointia siitä, miten nainen 

esitetään mainonnassa ja 

markkinoinnissa, jotta voidaan määrittää 

sukupuolinäkökulmat huomioon ottavan 

mainonnan hyvät käytännöt; 

 – 40 kohta, jossa parlamentti kehottaa 

komissiota laatimaan yhteiset suuntaviivat 

pk-yrityksille niiden mainontaan liittyvistä 

oikeudellisista velvoitteista; 
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Or. en 

 

 


