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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv alkalmazásáról 
(2013/2116(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról”)1, 

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, valamint az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz intézett, „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv alkalmazásáról szóló első jelentés” című bizottsági közleményre 
(COM(2013)0139),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, valamint az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz intézett, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2013)0138),

– tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”)2, 

– tekintettel a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló 
eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3, 

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a 
megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetéséről, 
alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló, 2009. január 13-i állásfoglalására4, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának megrendelésére készült „A 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló (2005/29/EK) irányelv és a megtévesztő 
és összehasonlító reklámról szóló (2006/114/EK) irányelv átültetése és alkalmazása” című 
tanulmányra5, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,
– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság 

véleményére (A7–0000/2013),

A. mivel a fogyasztás az Unió növekedésének egyik motorja és ezért a fogyasztók alapvető 

                                               
1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
2 HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
3 HL L 166., 1998.6.11., 51. o.
4 Elfogadott szövegek, 2009.1.13., P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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szerepet játszanak az európai gazdaságban;

B. mivel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv képezi a 
megtévesztő reklámot és az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti ügyletekben 
jelentkező egyéb tisztességtelen gyakorlatokat szabályozó uniós joganyag legfőbb részét;

C. mivel a belső piacra vonatkozó rendelkezés útján az irányelv a vállalkozások számára 
fontos jogbiztonság garantálása és a határon átnyúló kereskedelem akadályainak lebontása 
mellett az egész Unióban biztosítani kívánja a fogyasztók magas szintű védelmét;

D. mivel 2013. június 12-én véget ért azon ideiglenes eltérések alkalmazásának időszaka, 
amelyek értelmében a tagállamok továbbra is alkalmazhatták azokat a nemzeti 
rendelkezéseket, amelyek megszorítóbbak vagy szigorúbbak magánál az irányelvnél, és 
amelyek minimumharmonizációs kikötéseket tartalmazó más uniós jogszabályokat 
hajtanak végre;

E. mivel saját döntésüknek megfelelően a tagállamok a vállalkozások közötti kapcsolatokra 
is szabadon kiterjeszthetik az irányelv hatályát, és ez idáig mindössze négy tagállam 
döntött emellett;

F. mivel az Európai Bizottság bejelentette, hogy a vállalkozások közötti kapcsolatok okán a 
közeljövőben javaslatot tesz a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló
2006/114/EK irányelv felülvizsgálatára;

G. mivel a digitális gazdaság fejlődése és technológiai alkalmazásai forradalmi változást 
hoztak a vásárlási szokásokban és abban, hogy a vállalkozások miként reklámozzák és 
értékesítik a termékeket és a szolgáltatásokat;

1. hangsúlyozza az irányelvvel bevezetett jogalkotási eszköz hatékonyságát és jelentőségét a 
fogyasztók és a kereskedők belső piaci ügyletek – különösen a határokon átnyúló ügyletek 
– iránti bizalmának növelésében, valamint a fokozott jogbiztonság vállalkozások számára 
való biztosításában;

2. sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy  a vállalkozások közötti kapcsolatokban 
alkalmazott megtévesztő reklámokkal – különösen a megtévesztő szakmai 
címjegyzékekkel – kapcsolatos gyakorlatok továbbra is megfigyelhetők annak ellenére, 
hogy a 2006/114/EK irányelv rendelkezéseket tartalmaz ezek leküzdésére; tudomásul 
veszi, hogy az említett gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb küzdelem érdekében a 
Bizottság a közeljövőben javaslatot kíván tenni a vállalkozások közötti kapcsolatokkal 
foglalkozó 2006/114/EK irányelv módosítására; nem tartja célszerűnek a vállalkozások és 
a fogyasztók közötti kapcsolatokkal foglalkozó 2005/29/EK irányelv hatályának a 
vállalkozások közötti kapcsolatokra való azonnali kiterjesztését; 

3. véleménye szerint e szakaszban nem célszerű az I. mellékletben szereplő „fekete lista” 
bővítése; felszólítja ugyanakkor a Bizottságot, hogy egy ilyen irányú esetleges jövőbeli 
bővítés mérlegelése érdekében készítse el a nemzeti hatóságok által az irányelvben foglalt 
általános elvek alapján tisztességtelenként megjelölt gyakorlatok listáját;

4. emlékeztet arra, hogy 2013. június 12-e óta a tagállamok már nem tarthatják fenn az addig 
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ideiglenes eltérésként alkalmazott rendelkezéseket; felszólítja ezért a tagállamokat, hogy 
mihamarabb biztosítsák az irányelv szövegével való összhangot;

5. megerősíti az irányelv tagállamok általi maradéktalan alkalmazásának és megfelelő 
végrehajtásának jelentőségét és elengedhetetlenségét;

6. arra bátorítja a Bizottságot, hogy továbbra is kísérje szorosan figyelemmel az irányelv 
alkalmazását, és az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek megfelelően adott 
esetben indítson eljárást azon tagállamokkal szemben, amelyek az irányelvet megsértik, 
nem hajtják végre vagy nem alkalmazzák helyesen;

7. megerősíti az irányelv végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés 
megerősítésének jelentőségét; arra bátorítja e tekintetben a Bizottságot, hogy korábbi 
vállalásának megfelelően 2014 végéig végezze el a fogyasztóvédelmi együttműködésről 
szóló rendelet hatályának, hatékonyságának és működési mechanizmusainak mélyreható 
vizsgálatát;

8. kitart a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet keretében folytatott „sweep” 
ellenőrzések hasznossága mellett, és felszólítja a Bizottságot e fellépések fejlesztésére és 
megerősítésére; kéri a Bizottságot, hogy összegezze az így gyűjtött adatokat és a Bizottság 
és a tagállamok által e fellépéseket követően hozott intézkedéseket, valamint hozza 
nyilvánosságra elemzését;

9. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a légi viteldíjakra vonatkozó hatályos uniós 
jogalkotási eszköz és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet keretében 
2007-ben folytatott, a repülőjegyeket értékesítő internetes oldalakat célzó „sweep” 
ellenőrzés ellenére a fogyasztók továbbra is számos megtévesztő gyakorlat áldozatává 
válnak ebben az ágazatban; 

10. véleménye szerint az irányelv megsértése miatt kiszabott szankcióknak minden esetben 
meg kell haladniuk a tisztességtelennek vagy megtévesztőnek tartott gyakorlat révén 
szerzett nyereség összegét; emlékezteti a tagállamokat arra, hogy az irányelv értelmében a 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük; kéri a 
Bizottságot, hogy összesítse és elemezze a tagállamok által alkalmazott szankciókra 
vonatkozó adatokat;

11. elégedetten veszi tudomásul a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok Bizottság által 
készített adatbázisának létrejöttét; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez az adatbázis angol 
nyelven nem érhető el; arra kéri a Bizottságot, hogy fokozatosan emelje azon nyelvek 
számát, amelyeken az adatbázis elérhető, és különösen a gazdasági szereplők körében 
növelje az adatbázis láthatóságát;

12. hangsúlyozza a Bizottság által készített, az irányelv alkalmazását kísérő iránymutatás 
jelentőségét; üdvözli, hogy a Bizottság 2014-ig felül kívánja vizsgálni az említett 
dokumentumot;

13. kitart amellett, hogy a fogyasztók számára hatékony, gyors és alacsony költségű 
jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani; e tekintetben kéri a tagállamokat, hogy 
maradéktalanul hajtsák végre az alternatív vitarendezésről szóló irányelvet és az alternatív 
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online vitarendezésről szóló rendeletet;

14. emlékeztet a kollektív jogorvoslati mechanizmusok fogyasztók számára jelentett 
fontosságára; felszólítja a Bizottságot egy olyan jogalkotási javaslat elkészítésére, 
amelynek célja egy határokon átnyúló esetekben alkalmazandó, uniós szintű, koherens 
kollektív jogorvoslati mechanizmus létrehozása a fogyasztóvédelem terén; kitart amellett, 
hogy az Unió kollektív jogorvoslattal kapcsolatos megközelítésének elsősorban a nemzeti 
szinten megfelelően elismert szervezetek által indított csoportos perekre kell 
összpontosítania, és az előzetes belegyezés elvén kell alapulnia („opt-in”);

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A 2005/29/EK irányelv célja, hogy védje a fogyasztókat az üzleti vállalkozásoknak a 
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataitól, valamint hogy a 
vállalkozások számára biztosított nagyobb jogbiztonság mellett növelje a fogyasztók belső 
piaci ügyletek iránti bizalmát. 

Jóllehet az előadó szerint a hatályos irányelv rendelkezései kielégítőek és jelenleg nincs 
szükség a szöveg mélyreható felülvizsgálatára, alapvető fontosságúnak tartja az irányelv 
tagállamok általi maradéktalan végrehajtását és helyes alkalmazását.

Az előadó megfontolásra érdemesnek tartja az irányelv hatályának a „B2B” kapcsolatokra 
való kiterjesztése lehetőségét, különösen a megtévesztő szakmai címjegyzékek problémájának 
rendezése érdekében. Jelentésében (COM(2013)0139) az Európai Bizottság nem ezt tartotta a 
legjobb választásnak, és e véleménnyel az előadó is egyetért a következők alapján:

– a 2006/114/EK irányelv hatálya már magában foglalja az ilyen gyakorlatokkal szembeni 
küzdelem lehetőségét, és a hatályos jogszabály megerősítése érdekében a Bizottság – amely 
bejelentette e szöveg közeljövőben megvalósuló felülvizsgálatára irányuló szándékát – most 
megteheti a szükségesnek tartott pontosításokat; a Parlament ezzel kapcsolatban feltétlenül 
betölti társjogalkotói szerepét;

– ezenfelül saját döntésüknek megfelelően a tagállamok már a vállalkozások közötti 
kapcsolatokra is alkalmazhatják a 2005/29/EK irányelvet, és ez idáig mindössze négy 
tagállam döntött emellett; 

– emellett a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatokkal foglalkozó irányelv
hatályának a vállalkozások közötti kapcsolatokra való kiterjesztése ártana a hatályos jogi 
eszköz egyértelműségének, amely egyértelműen különválasztja a „B2B” és a „B2C” 
kapcsolatokat; 

– végül a 2005/29/EK irányelv hatályának a „B2B” kapcsolatokra való kiterjesztése esetén az 
alkalmazásért felelős hatóságok a „B2C” kapcsolatokon felül a „B2B” kapcsolatokat is 
kötelesek lennének kezelni, ami a gyakorlatban problémát jelenthet számukra. 

Mindezen okokból kifolyólag az előadó e szakaszban az Európai Bizottsághoz hasonlóan nem 
tartja célszerűnek a 2005/29/EK irányelv hatályának a vállalkozások közötti kapcsolatokra 
való kiterjesztését. 

Az irányelv szigorúbb alkalmazásának szükségessége tekintetében még vannak hiányosságok, 
ezért a Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie a jogszabály alkalmazását, és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződésnek megfelelően adott esetben eljárást kell 
indítania azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek az irányelvet megsértik, nem hajtják 
végre vagy nem alkalmazzák helyesen. 

Az előadó kitart továbbá amellett, hogy a nemzeti hatóságok között a fogyasztóvédelmi 
együttműködési hálózat keretében folytatott együttműködést meg kell erősíteni. Jónak tartja 
az említett hatóságoknak és az igazságügyi rendszer szereplőinek szóló képzések 
bevezetésével kapcsolatos bizottsági elképzelést, és véleménye szerint e képzéseknek 
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különösen a más tagállambeli rendszerek működésének jobb ismeretére kell irányulniuk. 

Az előadó emlékeztet a „sweep” fellépések jelentőségére, és kéri ezek megerősítését. Emellett 
kívánatosnak tartja az említett fellépések során gyűjtött adatok, valamint a fellépéseket 
követően hozott intézkedések nyilvánosságra hozatalát.

Ugyanakkor – még a tagállamok általi helyes és maradéktalan alkalmazás mellett is – csak 
abban az esetben valósulhat meg ténylegesen az irányelv vállalkozások általi maradéktalan 
betartása, ha javul a jogsértések megelőzése, és bekövetkezésük esetén egyértelmű 
szankciókat helyeznek kilátásba. Az előadó véleménye szerint nem engedhető meg, hogy a 
tisztességtelen gyakorlat alkalmazásából bárkinek nyeresége származzon: a szankcióknak 
minden esetben meg kell haladniuk az ilyen gyakorlatok révén szerzett nyereség összegét. 
Hasznosnak bizonyulhatna a nemzeti hatóságok egymás közötti, valamint az e hatóságok és 
az Európai Bizottság közötti, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató 
vállalkozásokra kiszabott szankciók kérdésében folytatott párbeszéd.

Bár az irányelv szövegét e szakaszban nem kell módosítani, célszerű lenne bizonyos 
pontosítások megtétele, ezért az előadó üdvözli, hogy az elkövetkező hónapokban az Európai 
Bizottság az irányelvet kísérő iránymutatás frissítésén kíván dolgozni. 

Ez a frissítés megfelelő alkalmat kínálna különösen a fogyasztók szempontjából fontos két 
kérdés – a szerződéskötést megelőzően az eladó által a fogyasztónak nyújtandó, garanciára 
vonatkozó tájékoztatás, valamint a légi közlekedés terén az árakra vonatkozó reklámok terén 
eltűrt gyakorlatok – pontosítására. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó adatbázis haszna széles körben 
méltatott, és az előadó elégedettségének ad hangot annak kapcsán, hogy a Bizottság 
fejleszteni kívánja az adatbázist. Ugyanakkor bizonyos kkv-k és mikrovállalkozások számára 
problémát jelenthet, hogy az adatbázis csak angolul érhető el. E tekintetben – különösen a kis-
és a mikrovállalkozások számára – hasznosnak bizonyulna, ha ez az adatbázis hozzáférhetővé 
válna az Unió különböző nyelvein. 

Végül elengedhetetlen a hatékony, gyors és alacsony költségű jogorvoslati lehetőségek 
fogyasztók számára való biztosítása. E tekintetben a tagállamoknak maradéktalanul végre kell 
hajtaniuk az alternatív vitarendezésről szóló irányelvet és az alternatív online vitarendezésről 
szóló rendeletet. 

Az előadó emlékeztet arra, hogy alacsonyabb kártérítési összeg esetén a fogyasztók 
vonakodnak érvényesíteni kártérítési követeléseiket. Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
teljes mértékben érvényesítsék a jogaikat, támogatni kell a határokon átnyúló esetekben 
alkalmazandó, uniós szintű és koherens, az előzetes beleegyezés („opt-in”) elvén alapuló 
kollektív jogorvoslati mechanizmus létrehozását a fogyasztóvédelem terén.

Végül az előadó kitart amellett, hogy fokozottan fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra, 
hogy a fogyasztóvédelmi szövetségek és az európai fogyasztóvédelmi központok hálózata 
támogatást nyújthat számukra kártérítési követeléseik érvényesítésében. 


