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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 45/2006, ingediend door Chris Slade (Britse nationaliteit), namens House 
of Smocking en Stuart Johnston (Britse nationaliteit), gesteund door meer dan 435 
medeondertekenaars, over misleidende praktijken door het Spaanse bedrijf European 
City Guide S.L. (ECG).

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat hij is misleid toen hij een driejarig contract aanging met de European 
City Guide (ECG). Volgens indiener adverteerde het Spaanse bedrijf via de post voor een 
gratis vermelding in een Europese zakencatalogus. Nadat hij echter het formulier met zijn 
bedrijfsgegevens had ingevuld en opgestuurd ontving hij een rekening en vernam hij dat hij 
een contract was aangegaan dat automatisch wordt verlengd. Hij beweert dat ECG een groot 
aantal bedrijven heeft bedrogen en verzoekt het Europees Parlement om in te grijpen om dit 
soort activiteiten te voorkomen door de bestaande wetgeving inzake de bescherming van 
consumenten bij business-to-business-transacties uit te breiden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006.

De Commissie is zich bewust van de problemen die worden veroorzaakt door dergelijke 
oplichtingspraktijken. Zij heeft gereageerd op een aantal brieven van leden van het Europees 
Parlement, evenals op schriftelijke en mondelinge vragen over deze kwestie en verwijst naar 
haar antwoorden op, bijvoorbeeld, vragen E-1374/06, E-2306/06 en 2788/06. De Commissie 
verwijst ook naar het antwoord dat zij heeft gegeven op verzoekschrift 1010/2005.  

Praktijken die zijn gebaseerd op misleidende advertenties met betrekking tot business-to-
business-relaties vallen in de communautaire wetgeving onder Richtlijn 84/450/EEG van de 
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Raad betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame, als gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, onafhankelijk van de vraag of dergelijke praktijken 
betrekking hebben op business-to-business- of business-to-consumer-relaties. Richtlijn 
84/450/EG biedt onder meer de mogelijkheid om een contract op te zeggen, evenals andere 
rechtsmiddelen, om het voortdurende gebruik van misleidende reclame te verbieden.

Het nemen van stappen tegen bedrijven die verantwoordelijk zijn voor misleidende reclame 
valt onder de bevoegdheid van de administratieve en/of juridische autoriteiten van de lidstaten 
van waaruit zulke bedrijven opereren, op basis van het recht dat op dat grondgebied van 
toepassing is, inclusief de bepalingen die voortvloeien uit Richtlijn 84/450/EEG. In veel 
gevallen zou dit ertoe kunnen leiden dat gerechtelijke stappen dienen te worden genomen
door particuliere partijen of verenigingen. Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de 
misleidende reclame dienen echter zelf juridische stappen te nemen als zij de vermeende 
claims willen opleggen, wat betekent dat bedrijven die schade hebben ondervonden van de 
misleidende reclame een fatsoenlijke verdediging zouden kunnen indienen bij een bevoegde 
rechtbank. Zoals door indiener wordt opgemerkt, en voor zover de Commissie hiervan op de 
hoogte is, gaan de betrokken bedrijven die verantwoordelijk zijn voor misleidende reclame 
over het algemeen niet met hun claims naar een rechtbank.

De administratieve autoriteiten of rechtbanken dienen te besluiten of mededelingen van een 
particulier bedrijf misleidende reclame zijn of dat ze andere bepalingen van het nationale 
recht schenden.

In sommige lidstaten hebben administratieve of juridische autoriteiten reeds verschillende 
stappen ondernomen om dergelijke misleidende reclame tegen te gaan. Volgens de informatie 
die de Commissie van de Spaanse autoriteiten heeft ontvangen, hebben de Catalaanse 
autoriteiten de “European City Guide” sinds 2001 op drie verschillende momenten een boete 
opgelegd en het bedrijf in 2003 tijdelijk stilgelegd. Nadat het bedrijf zich had gevestigd in 
Valencia hebben de Valenciaanse autoriteiten diverse verbeteringen bij het bedrijf 
waargenomen, inclusief veranderingen in het contractformulier, het aanstellen van een 
ombudsman (“Defensor del Cliente”) en het onderzoeken van 700 klachten die sinds 2003 
zijn ingediend. De Commissie is zich er ook van bewust dat het Zwitserse staatssecretariaat 
van Economische Zaken bij de betreffende kantonautoriteiten verzoeken tot vervolging heeft 
ingediend tegen NovaChannel AG wegens oneerlijke handelspraktijken en tegen in 
Zwitserland gevestigde incassobureaus. Algemene informatie over de verschillende 
misleidende praktijken en de initiatieven om deze tegen te gaan is bijvoorbeeld beschikbaar
via de websites waar de heer Johnston naar verwijst. Autoriteiten en organisaties in 
verschillende lidstaten hebben ook gewaarschuwd tegen dergelijke praktijken.

Het succes van de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor misleidende reclame hangt voor 
een groot deel af van hoe ontvangers van ongevraagde post reageren op het ontvangen van 
dergelijke post en nadat ze mogelijk ongewild een contract hebben getekend.

Er zijn, althans vooralsnog, geen plannen om wetsvoorstellen in te dienen waaronder, naast
andere richtlijnen op het gebied van consumentenbescherming, ook business-to-business 
situaties zouden vallen. Eén van de redenen hiervoor is dat de meeste lidstaten geen 
geïntegreerd systeem hebben voor consumentenbescherming en problemen op het gebied van 
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oneerlijke concurrentie, aangezien deze twee systemen op dit gebied over het algemeen elk 
hun eigen bepalingen en handhavingsmethoden hebben.


