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Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită Comisia să abordeze imediat 
aceste apeluri și solicitări care au rămas 
fără un răspuns în cadrul raportului de 
monitorizare al Comisiei adoptat pe baza 
rezoluției din 2010 referitoare la impactul 
publicității asupra comportamentului 
consumatorilor și, în special, următoarele 
puncte ale rezoluției: 

- punctul 5, în care Parlamentul 
reamintește că sfera de aplicare a 
Directivei privind practicile comerciale 
neloiale (DPCN) este limitată la relațiile 
dintre întreprinderi și consumatori, în 
timp ce Directiva privind publicitatea 
înșelătoare și comparativă (MCAD) 
tratează relațiile dintre întreprinderi; 
Parlamentul subliniază totodată că 
anumite entități nu se încadrează în sfera 
de aplicare a Directivei privind practicile 
comerciale neloiale sau a Directivei 
privind publicitatea înșelătoare și 
comparativă, spre exemplu ONG-urile sau 
grupurile de interese, și, așadar, 
Parlamentul invită Comisia să realizeze o 
analiză separată a impactului practicilor 
înșelătoare care vizează acele categorii 
aparent neacoperite de niciuna dintre 
directive; 

- punctul 8, în care Parlamentul solicită 
Comisiei să realizeze o analiză a 
obligațiilor și a funcțiilor de control ale 
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autorităților naționale de protecție a 
consumatorilor și să facă schimb de bune 
practici, astfel încât să îmbunătățească 
eficacitatea muncii lor; 

- punctul 12, în care Parlamentul invită 
Comisia și statele membre să evalueze 
aplicarea codurilor de conduită naționale 
privind mass-media și noile tehnologii de 
informare și comunicare; 

- punctul 17 referitor la problemele 
privind publicitatea pe internet 
„ascunsă”, neacoperită de DPCN, și în 
care Parlamentul invită Comisia și statele 
membre să asigure aplicarea adecvată a 
DPCN mesajelor sau comentariilor care 
par a fi din partea consumatorilor înșiși, 
dar care, în realitate, sunt mesaje de 
natură publicitară sau comercială; 

- punctul 25, în care Parlamentul îi 
solicită Comisiei să analizeze numeroase 
mijloace (legislative sau nu) și să 
confirme care sunt opțiunile tehnice la 
nivelul Uniunii Europene, pentru a pune 
în aplicare în mod eficace următoarele 
măsuri: realizarea unui studiu detaliat al 
noilor practici comerciale care implică 
dispozitive portabile sau comunicarea 
online; raportarea rezultatelor studiului 
către Parlament; impunerea, cât mai 
curând posibil, a obligației ca anunțurile 
publicitare difuzate prin poșta electronică 
să afișeze automat o legătură care să 
permită destinatarului să refuze orice noi 
mesaje publicitare; aplicarea, cât mai 
curând posibil, de tehnici care să permită 
distingerea fișierelor cookie folosite 
pentru depistarea în scopuri publicitare, 
supuse în mod obligatoriu unui 
consimțământ prealabil, liber și explicit, 
de alte fișiere cookie; garantarea faptului 
că definirea implicită a parametrilor 
sistemelor informatice comercializate 
publicului și ai serviciilor de rețele sociale 
respectă în mod sistematic cele mai stricte 
standarde de protecție a datelor 
(integrarea principiului respectării vieți 
private încă din etapa de concepție); și 
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crearea la nivelul UE a unui sistem de 
etichetare a site-urilor, după modelul 
proiectului European Privacy Seal, care 
să le certifice conformitatea cu legislația 
privind protecția datelor, fiind 
recomandabil ca această certificare să 
includă o evaluare de impact detaliată și 
să evite dublarea sistemelor de etichetare 
existente; 

- punctul 26, în care Parlamentul îi 
solicită Comisiei să realizeze, până în 
2012, o analiză detaliată a impactului 
publicității înșelătoare și agresive asupra 
consumatorilor vulnerabili, în special 
asupra copiilor și a adolescenților; 

- punctul 27, în care Parlamentul îi 
solicită Comisiei să realizeze în mod 
prioritar un studiu detaliat privind 
efectele sociopsihologice precise ale 
publicității, având în vedere noile tehnici 
îmbunătățite utilizate în prezent; 

- punctul 34, în care Parlamentul îi 
solicită Comisiei să promoveze o cercetare 
și o documentare cuprinzătoare în rândul 
statelor membre pe tema imaginii femeilor 
prezentate de conținuturile publicitare și 
de marketing și să identifice bunele 
practici în materie de publicitate 
favorabilă egalității de gen; 

- punctul 40, în care Parlamentul îi 
solicită Comisiei să elaboreze orientări 
comune pentru IMM-uri în ceea ce 
privește obligațiile lor legale referitoare la 
publicitate; 

Or. en 

 

 


