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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Chris Slade, brit állampolgár által a House of Smocking nevében, valamint Stuart 
Johnston, brit állampolgár által benyújtott, több mint 435 aláírást tartalmazó 
0045/2006. sz. petíció a spanyol European City Guide S.L. (ECG) vállalat félrevezető 
gyakorlatairól.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy félrevezették, amikor szerződő fele lett egy, a European 
City Guide (ECG) vállalattal kötött hároméves szerződéses megállapodásnak. A petíció 
benyújtója szerint a spanyol társaság postai úton azt reklámozta, hogy ingyenes felvételt 
biztosít számára egy európai üzleti katalógusba. Ennek ellenére azonban, miután kitöltötte és 
elpostázta a társasági adatait tartalmazó formanyomtatványt, egy számlát kapott, és megtudta, 
hogy egy automatikusan megújuló szerződés szerződő felévé vált. Azt állítja, hogy az ECG 
számos vállalatot tévesztett meg, és kéri az Európai Parlamentet, hogy – a meglévő 
fogyasztóvédelmi jogszabályoknak a vállalkozások közötti ügyletekre történő kiterjesztésével 
– az ilyen típusú tevékenység megakadályozása érdekében avatkozzon be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 29. Felkérik a Bizottságot, hogy a 192. cikk (4) 
bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott válasz.

A Bizottság jól ismeri a katalógusokkal kapcsolatos átverésekből adódó problémákat. A 
parlamenti képviselőktől érkezett számos, erre a kérdésre vonatkozó levélre, szóbeli és 
írásbeli kérdésre válaszolt már, és hivatkozik az általa például az E-1374/06. sz., E-2306/06. 
sz. és 2788/06. sz. kérdésre adott válaszokra. Hivatkozik továbbá a 1010/2005. sz. petícióval 
kapcsolatban a Bizottság által adott válaszra. 

A vállalkozások közötti kapcsolatokra vonatkozó, megtévesztő reklámon alapuló gyakorlatok 
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a 97/55/EK parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a megtévesztő és az összehasonlító 
reklámról szóló 84/450/EGK tanácsi irányelv formájában tartoznak a közösségi jogszabályok 
hatálya alá, függetlenül attól, hogy az ilyen gyakorlatok a vállalkozások egymás közötti vagy 
a vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatokat érintik. A 84/450/EGK irányelv többek 
között előírja a megtévesztő reklám további használatát tiltó, abbahagyást elrendelő végzések 
vagy egyéb bírósági eljárások igénybevételét. 

A megtévesztő reklámért felelős cégek elleni intézkedés azon tagállam közigazgatási és/vagy 
igazságszolgáltatási hatóságainak a hatáskörébe tartozik, amely tagállamban e társaságok a 
területén alkalmazandó jogszabályok – beleértve a 84/450/EGK irányelvből származó 
rendelkezéseket is – alapján működnek. Számos esetben ez szükségessé teheti bírósági 
intézkedésnek magánfelek vagy társaságok általi kezdeményezését . A katalóguscégeknek 
másrészről maguknak kellene bírósághoz fordulniuk, ha állítólagos igényeiket érvényesíteni 
akarnák, amikor is az érintett vállalkozások megfelelő védekezést nyújthatnak be az illetékes 
bírósághoz. Amint azt a petíció benyújtója is megjegyzi, valamint ahogyan azt a Bizottság is 
tudja, a kérdéses katalóguscégek rendszerint nem érvényesítik bíróság előtt állítólagos 
igényeiket. 

Az érintett közigazgatási hatóságok vagy bíróságok feladata annak meghatározása, hogy egy 
meghatározott kommunikáció megtévesztő reklámnak minősül-e vagy megsérti-e a nemzeti 
jog egyéb más rendelkezéseit. 

Néhány tagállamban a közigazgatási és igazságszolgáltatási hatóságok különböző jellegű 
intézkedéseket tettek a katalógusokkal kapcsolatos egyes átverésekkel szemben. A Bizottság 
által a spanyol hatóságoktól kapott információk szerint a katalán hatóságok 2001 óta három 
alkalommal bírságolták meg a „European City Guide”-ot, 2003-ban pedig átmeneti 
bezárásáról döntöttek. Tevékenységüknek Valenciába történő áthelyezését követően a 
valenciai hatóságok jó néhány javulást tapasztaltak e társaságnál, beleértve a szerződéses 
formával kapcsolatos változtatásokat is: ombudsman („Defensor del Cliente”) létrehozását, 
valamint a 2003 óta benyújtott 700 panasz kivizsgálását. A Bizottságnak arról is tudomása 
van, hogy 2003 szeptemberében a gazdasági ügyekért felelős svájci államügyészség kéréseket 
nyújtott be az érintett kanton hatóságainak a NovaChannel AG és svájci székhelyű 
adósságbehajtó társaságok ellen, tisztességtelen üzleti gyakorlatok kivizsgálása céljából. Az 
ilyen rendszerekkel és az ezek elleni küzdelemre vonatkozó különféle kezdeményezésekkel 
kapcsolatos általános információhoz például a Johnston úr által említett honlapokon keresztül 
lehet hozzáférni. A különböző tagállamokban lévő hatóságok és szervezetek szintén 
figyelmeztettek az ilyen rendszerekkel kapcsolatban.

A katalógustársaságok sikere jelentős mértékben függ attól, hogy a nem kívánt levél 
címzettjei miként reagálnak az ilyen levelek kézhezvételekor és egy szerződés esetleges 
gyanútlan aláírását követően. 

Jelenleg nincsenek tervek olyan jogszabályok iránti javaslatokról, amelyek kiterjesztenék más 
fogyasztóvédelmi irányelvek hatályát a vállalkozások egymás közötti helyzeteire. Ennek 
egyik oka az, hogy a legtöbb tagállam nem rendelkezik a fogyasztóvédelemmel és a 
tisztességtelen versennyel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó integrált rendszerrel, lévén, hogy 
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a két rendszer általában eléggé különválik a vonatkozó rendelkezések és végrehajtási 
rendszerek vonatkozásában.


