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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0045/2006 złożona przez Chrisa Slade’a (Wielka Brytania), w imieniu House of 
Smocking, i Stuarta Johnstona (Wielka Brytania), z ponad 435 podpisami, w sprawie 
wprowadzających w błąd praktyk hiszpańskiego przedsiębiorstwa European City Guide 
S.L. (ECG)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że został wprowadzony w błąd, wskutek czego stał się stroną 
trzyletniej umowy z przedsiębiorstwem European City Guide (ECG). Zdaniem składającego 
petycję hiszpańskie przedsiębiorstwo oferowało drogą pocztową bezpłatne zamieszczenie 
informacji w europejskim katalogu firm. Jednak po wypełnieniu i przesłaniu formularza z 
danymi swej firmy składający petycję otrzymał fakturę i dowiedział się, że został stroną 
samoodnawiającej się umowy. Składający petycję twierdzi, że ECG oszukało ogromną liczbę 
przedsiębiorstw, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji w celu 
zapobiegania tego rodzaju działalności poprzez rozszerzenie obowiązujących przepisów 
prawnych chroniących uczestników transakcji między firmami.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 29 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

Komisji dobrze znane są problemy wynikające z oszukańczych praktyk związanych z 
wpisami do katalogów lub książek telefonicznych. Komisja odpowiedziała na szereg pism 
kierowanych przez posłów oraz na pytania pisemne i ustne dotyczące tej kwestii, dlatego
odsyła do swoich odpowiedzi, na przykład na pytania E-1374/06, E-2306/06 i 2788/06. 
Można odwołać się również do odpowiedzi udzielonej przez Komisję w związku z petycją 
1010/2005.
Praktyki oparte na reklamie wprowadzającej w błąd w odniesieniu do stosunków między 
przedsiębiorstwami omówione zostały w prawodawstwie wspólnotowym w dyrektywie 
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84/450/EWG w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej,
zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady niezależnie od tego, czy 
praktyki takie dotyczą stosunków między przedsiębiorstwami, czy też między 
przedsiębiorstwami i konsumentami. Dyrektywa 84/450/EWG przewiduje między innymi 
zastosowanie nakazów zaprzestania reklamy wprowadzającej w błąd lub wszczęcie 
właściwego postępowania sądowego w celu nakazania zaprzestania takiej reklamy.

Podejmowanie działań przeciwko przedsiębiorstwom ponoszącym odpowiedzialność za 
reklamę wprowadzającą w błąd leży w gestii administracyjnych i/lub sądowych państw 
członkowskich, w których przedsiębiorstwa te prowadzą działalność w oparciu o przepisy 
prawa obowiązujące na terytorium danego państwa, w tym przepisy wynikające z dyrektywy 
84/450/EWG. W wielu przypadkach konieczne może okazać się wszczęcie postępowania 
sądowego przez osoby prywatne lub stowarzyszenia. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa 
oferujące wpisy do katalogów i książek telefonicznych musiałyby same wnieść powództwo, 
jeżeli chciałyby wyegzekwować swoje rzekome roszczenia, w którym to przypadku 
poszkodowane przedsiębiorstwa mogłyby przedstawić odpowiednie zarzuty procesowe w 
sądzie o stosownej właściwości. Jak zauważa składający petycję oraz zgodnie z wiedzą 
posiadaną obecnie przez Komisję, przedmiotowe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do 
katalogów i książek telefonicznych zwykle nie dochodzą sądownie swoich rzekomych 
roszczeń.
Określenie, jakiego rodzaju korespondencja jest reklamą wprowadzającą w błąd lub narusza 
inne przepisy prawa krajowego, leży w gestii właściwych organów administracyjnych lub 
sądów.

Organa administracyjne i sądowe w kilku państwach członkowskich podejmowały już 
różnego rodzaju działania wymierzone przeciwko oszustwom związanym z wpisami do 
katalogów lub książek telefonicznych. Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję 
od władz hiszpańskich, od 2001 roku władze katalońskie trzykrotnie nałożyły już na 
„European City Guide” karę grzywny, a w 2003 roku podjęły decyzję o tymczasowym 
zawieszeniu działalności tego przedsiębiorstwa. Po przeniesieniu przez przedsiębiorstwo 
działalności do Walencji, walenckim władzom udało się nakłonić je do wdrożenia kilku 
reform, w tym do wprowadzenia zmian w formularzu umowy, utworzenia funkcji rzecznika 
ds. konsumentów (Defensor del Cliente) oraz do rozpatrzenia 700 skarg wniesionych od 2003 
roku. Komisja wie również, że we wrześniu 2005 roku szwajcarski Sekretariat Spraw 
Gospodarczych (SECO) wystąpił z wnioskiem do właściwych władz na szczeblu kantonu o 
wszczęcie dochodzenia przeciwko NovaChannel AG oraz firmom windykacyjnym z siedzibą 
w Szwajcarii w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk gospodarczych. Ogólne 
informacje na temat tego typu praktyk oraz przeciwdziałających im inicjatyw dostępne są na 
przykład na stronach internetowych wskazanych przez Stuarta Johnstona. Władze i 
organizacje w różnych państwach członkowskich wystosowały również ostrzeżenia, 
przestrzegając przed takimi praktykami.
Sukces przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych zależy w 
dużej mierze od reakcji odbiorców niechcianej przesyłki pocztowej w chwili jej otrzymania 
oraz po ewentualnym podpisaniu umowy, gdy nie podejrzewali oni, jakie będą tego 
konsekwencje.
Nie planuje się, przynajmniej na razie, przyjęcia projektów aktów legislacyjnych, które 
rozszerzałyby zakres innych dyrektyw w dziedzinie ochrony konsumentów o sytuacje 
związane z transakcjami między przedsiębiorstwami. Jedną z przyczyn jest fakt, że państwa 
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członkowskie nie posiadają zintegrowanego systemu ochrony konsumentów i 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji – zwykle systemy te są zupełnie odrębne pod 
względem stosowanych przepisów i egzekwowania prawa.


