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 28a. wzywa Komisję, by niezwłocznie 
odniosła się do apeli i postulatów, które 
zostały pominięte w jej sprawozdaniu 
dotyczącym działań podjętych w 
następstwie rezolucji z 2010 r. w sprawie 
wpływu reklamy na zachowanie 
konsumentów, a zwłaszcza do 
następujących ustępów tej rezolucji: 

- ust. 5, w którym Parlament przypomina, 
Ŝe zakres dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych jest 
ograniczony do relacji między 
przedsiębiorstwami a klientami, podczas 
gdy dyrektywa dotycząca reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej zajmuje się relacjami 
między przedsiębiorstwami; ponadto 
podkreśla, Ŝe niektóre jednostki – takie jak 
organizacje pozarządowe czy grupy 
interesu – nie wchodzą w zakres ani 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych, ani dyrektywy 
dotyczącej reklamy wprowadzającej w 
błąd i reklamy porównawczej, w związku z 
czym Parlament wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oddzielnej analizy 
wpływu wprowadzających w błąd praktyk 
w dziedzinie reklamy, biorąc za cel te 
kategorie najwyraźniej nieobjęte Ŝadną z 
tych dyrektyw; 

- ust. 8, w którym Parlament zwraca się do 
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Komisji o przygotowanie analizy 
dotyczącej zobowiązań i funkcji 
kontrolnych organów krajowych ds. 
ochrony konsumentów oraz o dokonanie 
wymiany najlepszych praktyk, by 
poprawić skuteczność pracy tych 
organów; 

- ust. 12, w którym Parlament wzywa 
Komisję do dokonania oceny wdraŜania 
krajowych kodeksów postępowania w 
zakresie środków przekazu oraz nowych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 

- ust. 17 dotyczącego problemów 
związanych z „ukrytą” reklamą 
internetową nieobjętą dyrektywą w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych, w którym to ustępie 
Parlament wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia właściwego 
stosowania dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych do 
wiadomości lub komentarzy, które wydają 
się pochodzić od konsumentów, podczas 
gdy w rzeczywistości są to wiadomości 
reklamowe lub handlowe; 

- ust. 25, w którym Parlament wzywa 
Komisję do przeanalizowania róŜnych 
środków (legislacyjnych lub innych) oraz 
sprawdzenia technicznych moŜliwości 
skutecznego wdroŜenia na poziomie Unii 
Europejskiej następujących działań: 
przeprowadzenia dogłębnej analizy 
nowych praktyk reklamowych, w których 
wykorzystywana jest komunikacja online 
lub urządzenia mobilne; składania 
Parlamentowi sprawozdań z wyników 
analizy; jak najszybszego wprowadzenia 
obowiązku umieszczania w reklamach 
rozpowszechnianych pocztą elektroniczną 
linku umoŜliwiającego automatyczną 
odmowę otrzymywania jakichkolwiek 
dalszych reklam; jak najszybszego 
wprowadzenia technik pozwalających 
odróŜnić pliki typu cookie słuŜące do 
śledzenia osób do celów reklamowych, w 
których przypadku wymagana jest 
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obowiązkowo uprzednia, dobrowolna 
i wyraźna zgoda, od pozostałych plików 
typu cookie; domyślnego konfigurowania 
w sposób systematyczny systemów 
informatycznych dostępnych 
w powszechnej sprzedaŜy oraz usług sieci 
społecznościowych według najsurowszych 
kryteriów ochrony danych („privacy by 
design”); ustanowienia unijnego systemu 
znakowania stron internetowych, na wzór 
europejskiej marki ochrony danych 
osobowych, poświadczającego zgodność 
strony internetowej z prawem w zakresie 
ochrony danych, który to system zdaniem 
Parlamentu powinien obejmować 
obszerną analizę skutków i unikać 
powielania istniejących systemów 
znakowania; 

- ust. 26, w którym Parlament wzywa 
Komisję do przeprowadzenia do 2012 r. 
szczegółowej analizy wpływu agresywnej i 
wprowadzającej w błąd reklamy na grupy 
konsumentów podatne na zagroŜenia, 
zwłaszcza na dzieci i młodzieŜ; 

- ust. 27, w którym Parlament wzywa 
Komisję do przeprowadzenia, jako 
działania o charakterze priorytetowym, 
dogłębnej analizy konkretnych społeczno-
psychologicznych skutków reklamy celem 
opracowania nowych udoskonalonych 
technik, które będą stosowane; 

- ust. 34, w którym Parlament apeluje do 
Komisji, aby propagowała wśród państw 
członkowskich prowadzenie badań 
porównawczych i dokumentacji 
porównawczej, związanych z wizerunkiem 
kobiety prezentowanym w treściach 
reklamowych i marketingowych oraz by 
wyróŜniała godne naśladowania praktyki 
w zakresie skutecznej reklamy 
uwzględniającej kwestie 
równouprawnienia; 

- ust. 40, w którym Parlament wzywa 
Komisję do opracowania projektu 
wspólnych wytycznych dla MŚP w 
odniesieniu do ich prawnych obowiązków 
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w zakresie reklamy; 

Or. en 

 

 


