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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yritysten suojaamisesta harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja direktiivin 
tehokkaasta täytäntöönpanosta – Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 
annetun direktiivin 2006/114/EY tarkistaminen
(2013/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Yritysten suojaaminen 
harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja direktiivin tehokas täytäntöönpano” 
(COM(2012)0702),

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu 
toisinto)1,

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 
kaupallisista menettelyistä (”sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi”)2,

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien 
kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä”)3,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/27/EY kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista4,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman harhaanjohtavista 
yrityshakemistoista5,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 
annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 
annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta6,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman yrityshakemistoyhtiöiden 
harhaanjohtavista käytännöistä7,

                                               
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
2 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
3 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
4 EYVL L 166, 11.6.1998, s. 51.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0269.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0008.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0608.
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– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän tutkimuksen 
yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavista käytännöistä kuluttajien ja pk-yritysten 
suojaamista koskevan nykyisen ja tulevan sisämarkkinalainsäädännön yhteydessä1,

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2013 annetun talous- ja sosiaalikomitean 
lausuntoluonnoksen komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Yritysten 
suojaaminen harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja direktiivin tehokas 
täytäntöönpano – Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 
2006/114/EY tarkistaminen” (COM(2012)0702)2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, oikeudellisten 
asioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä voi olla monenlaisia ja että 
tunnetuimpia niistä ovat harhaanjohtavat yrityshakemistokäytännöt, joissa epärehellinen 
yritys lähettää lomakkeita, joissa yrityksiä pyydetään päivittämään yritys- ja 
yhteystietonsa näennäisesti ilmaiseksi; ottaa huomioon, että myöhemmin käy ilmi, että 
yritykset ovat tahtomattaan allekirjoittaneet sopimuksen, jolla ne sitoutuvat 1 000 euron 
tai sitä suuremmasta vuosimaksusta olemaan mukana yrityshakemistossa vähintään 
kolmen vuoden ajan;

B. ottaa huomioon, että ei tiedetä kuinka suuria harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen 
EU:ssa aiheuttamat taloudelliset tappiot ovat, mutta tiettyjen kansallisten tilastojen 
perusteella ne voidaan arvioida miljardeiksi euroiksi vuosittain; 

C. ottaa huomioon, että pk-yritykset sekä erityisesti pien- ja mikroyritykset ovat 
harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen suurimpia uhreja; ottaa huomioon, että myös 
koulut, kirkot, sairaalat, kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä muut viranomaiset joutuvat 
niiden kohteeksi;

D. ottaa huomioon, että harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen uhrit tuntevat usein 
häpeää eivätkä ilmoita kyseisistä käytännöistä täytäntöönpanoviranomaisille; katsoo, että 
tämä huomioon ottaen on erittäin tärkeää, että kyseiset viranomaiset helpottavat 
ilmoittamista ja kiinnittävät riittävästi huomiota tällaisiin tapauksiin;

E. ottaa huomioon, että yritysten suojelun taso vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä 
ja vain Itävallan ja Belgian lainsäädännössä on erityinen harhaanjohtavien 
yrityshakemistokäytäntöjen kielto ja Alankomaat valmistelee parhaillaan vastaavaa lakia;

F. katsoo, että on olennaista soveltaa johdonmukaista lähestymistapaa niin, että löydetään 
tasapaino ennaltaehkäisyn ja rangaistuksen välillä; katsoo, että ellei ongelmaa käsitellä 
selvillä säännöksillä, täytäntöönpanoviranomaiset epäröivät toimia;

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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G. katsoo, että nykyisiä epärehellisiä myyjiä on hyvin vaikea jäljittää, koska he lähettävät 
usein laskuja maasta toiseen niin että pankkitili on vielä kolmannessa maassa, mikä tekee 
myös rahansiirtojen jäljittämisestä vaikeaa;

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon mutta korostaa, että tarvitaan lisätoimia 
erityisesti täytäntöönpanon alalla;

Ennaltaehkäisy ja tiedottaminen

2. korostaa, että tarvitaan entistä parempaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä; kehottaa 
jäsenvaltioita perustamaan tai osoittamaan kansallisen yhteyspisteen, jonne yritykset ja 
muut harhaanjohtavien käytäntöjen uhrit voivat ilmoittaa niistä ja josta ne saavat apua ja 
asiantuntemusta erilaisten petosten ennaltaehkäisyn ja torjunnan alalla; katsoo, että 
kussakin yhteyspisteessä olisi ylläpidettävä tietokantaa kaikentyyppisistä 
harhaanjohtavista markkinointikäytännöistä helposti ymmärrettävin esimerkein; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että sujuvaa tiedonvaihtoa kansallisista tietokannoista 
koordinoidaan muun muassa helpottamalla nopean hälytysjärjestelmän perustamista 
uusien käytäntöjen havaitsemiseksi;

3. katsoo, että kansallisten yhteyspisteiden olisi toimittava aktiivisesti tiedonjaossa 
viranomaisten, kansalaisten ja yritysten välillä ja että niiden olisi tehtävä yhteistyötä, jotta 
muita voidaan varoittaa uusista harhaanjohtavista käytännöistä ja pk-yrityksiä voidaan 
auttaa ratkaisemaan rajaylittäviä riitoja ohjaamalla petoksen uhreiksi joutuneet yritykset 
asianmukaisen oikeudellisen mekanismin puoleen;

4. kehottaa kansallisia yritysjärjestöjä sekä erityisesti pk-yritysten järjestöjä tekemään tiivistä 
yhteistyötä kansallisten yhteyspisteiden kanssa; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti 
myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön;

5. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta ottaa vahvistettujen kriteerien perusteella 
käyttöön EU:n laajuinen musta lista petoksia harjoittavista yrityksistä, jotta tällaiset 
yritykset eivät voi laajentaa käytäntöjään muihin jäsenvaltioihin;

6. kehottaa Europolia toimimaan entistä aktiivisemmin tämäntyyppisten petosten 
torjumiseksi keräämällä tietoa harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen rajatylittävistä 
muodoista ja analysoimalla petoksia harjoittavien yritysten taustarakenteita ja myös 
tarjoamalla mekanismeja nopeaan ajantasaisten tietojen vaihtoon kyseisistä käytännöistä 
ja rakenteista kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten välillä;

7. korostaa, että kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten on tehtävä entistä tiiviimmin 
yhteistyötä harhaanjohtavien markkinakäytäntöjen mahdollistajien, kuten pankkien, 
teleoperaattorien, postipalvelujen ja perintäyritysten, kanssa, jotta epärehelliset yritykset 
eivät voi toimia;

Täytäntöönpano ja syytteeseen asettaminen

8. panee huolestuneena merkille, että eri jäsenvaltioiden tutkintaviranomaiset ovat erittäin 
vastentahtoisia ottamaan käsiteltäväkseen tapauksia, jotka koskevat harhaanjohtavia 
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markkinointikäytäntöjä, ja ne väittävät yleensä etteivät luota siihen, että voidaan esittää 
riittävät perusteet; korostaa, että viranomaisten on torjuttava talousrikoksia ennakoiden;

9. korostaa, että harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen tutkintaa ja syytteeseen 
asettamista on tehostettava; kehottaa näin ollen komissiota laatimaan kansallisille 
täytäntöönpanoelimille ohjeita kansallisten täytäntöönpanoelinten parhaista käytännöistä, 
jotka koskevat tutkinnan ja syyttämisen painopisteitä; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
tutkinta- ja oikeusviranomaisten kapasiteettia ja asiantuntemusta;

10. korostaa, että on otettava käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia 
pitäen mielessä se, että rikosoikeudellisilla seuraamuksilla voi olla ennaltaehkäisevä 
vaikutus;

11. pitää valitettavana, että komissio ei hyväksynyt Euroopan parlamentin suositusta 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin soveltamisalan osittaisesta 
laajentamisesta niin, että liite I (musta lista) olisi koskenut myös yritysten välisiä 
sopimuksia; katsoo, että tämän direktiivin muuttaminen direktiivin 2006/114/EY sijasta 
tuottaa johdonmukaisemman lähestymistavan, koska se ulottaa sopimattomien 
kaupallisten menettelyjen käsitteen mustine listoineen yritysten välisiin suhteisiin; 
korostaa, että näin vältetään tarve laajentaa harhaanjohtavan mainonnan käsitettä, mikä on 
välttämätöntä kaikkien harhaanjohtavien käytäntöjen torjumiseksi;

12. kehottaa komissiota tutkimaan kiireellisesti voidaanko yritykset, jotka ovat syyllistyneet 
harhaanjohtaviin markkinointikäytäntöihin, sulkea pois EU:n hankintamenettelyistä ja/tai 
estää niiltä EU:n rahoituksen saanti vähintään viiden vuoden ajaksi;

13. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden veroviranomaiset tekevät tiiviisti 
yhteistyötä kansallisten yhteyspisteiden kanssa tarkastamalla aktiivisesti yrityksiä, joiden 
on ilmoitettu käyttävän harhaanjohtavia markkinointitekniikoita;

14. korostaa, että yhtiöiden rekisteröinnistä vastaavien organisaatioiden, kuten 
kauppakamarien, on toimittava entistä ennakoivammin, jotta epäilyttävä käyttäytyminen 
voidaan havaita ja petokset ehkäistä;

15. kiinnittää huomiota erityisesti vilpillisiin perintäyrityksiin, jotka eivät epäröi painostaa 
yrityksiä maksamaan laskuja, joiden ne tietävät tai voivat tietää olevan vilpillisiä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan keinoja, joilla perintäyrityksiä valvotaan entistä 
tehokkaammin ennen niiden virallista perustamista ja sen jälkeen;

16. panee huolestuneena merkille, että riitojenratkaisuprosessit ovat osoittautuneet 
tehottomiksi, pitkiksi ja kalliiksi ja että ne eivät usein takaa ajoissa riittävää korvausta 
aiheutuneesta vahingosta; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen, joka antaa 
harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen uhreille mahdollisuuden toimia yhdessä 
epärehellistä yritystä vastaan; korostaa, että uhreilla pitäisi olla mahdollisuus nimetä
itselleen edustajaksi järjestö, kuten yrittäjäjärjestö; vaatii uhreille tehokkaita korjaavia 
toimenpiteitä, mukaan luettuna kyseisten sopimusten peruminen;
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Kansainvälinen yhteistyö EU:n ulkopuolella

17. korostaa, että harhaanjohtavat markkinointikäytännöt ovat kansainvälinen ongelma, joka 
ei millään tavoin pysähdy jäsenvaltioiden rajoille; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään asiassa kansainväliseen yhteistyöhön kolmansien maiden ja 
toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa;

18. kehottaa komissiota tehostamaan toimintaansa International Mass Marketing Working 
Group -ryhmässä, jossa on mukana Yhdysvaltojen, Australian, Belgian, Kanadan, 
Alankomaiden, Nigerian ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvonta-, sääntely- ja 
kuluttajavirastoja ja myös Europol;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä voi olla monenlaisia ja tunnetuimpia niistä ovat 
harhaanjohtavat yrityshakemistokäytännöt, joissa epärehellinen yritys lähettää lomakkeita, 
joissa yrityksiä pyydetään päivittämään yritys- ja yhteystietonsa näennäisesti ilmaiseksi. 
Myöhemmin käy ilmi, että yritykset ovat tahtomattaan allekirjoittaneet sopimuksen, jolla ne 
sitoutuvat 1 000 euron tai sitä suuremmasta vuosimaksusta olemaan mukana 
yrityshakemistossa vähintään kolmen vuoden ajan.

Muita harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä ovat muun muassa harhaanjohtavat 
maksulomakkeet, jotka on saatu näyttämään laskuilta palveluista, jotka vastaanottaja on
oletettavasti jo tilannut vaikkei tosiasiassa olekaan, tarjoukset laajentaa internetin 
verkkotunnuksia, missä yhteydessä epärehellinen myyjä antaa vääriä tietoja ja painostaa 
psykologisesti saadakseen sopimuksen paljon korkeampaan hintaan kuin jos 
rekisteröityminen olisi tehty virallisen tarjoajan välityksellä ja tarjoukset laajentaa 
tavaramerkkien suojaa muihin maihin, vaikka vain viralliset elimet voivat myöntää tällaisen 
suojan.

Yritysten suojelun taso vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä. Vain Itävalta ja Belgia 
ovat antaneet lainsäädännössään erityisen kiellon, joka koskee harhaanjohtavia 
yrityshakemistokäytäntöjä. Itävallassa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan lain 
28 a kohdassa todetaan: ”Liiketoiminnan puitteissa ja kilpailutarkoituksessa on kiellettyä 
mainostaa rekisteröitymistä luetteloihin, esimerkiksi keltaisiin sivuihin, puhelinluetteloon ja 
vastaaviin luetteloihin, maksulomakkeilla, laskuilla, oikaisutarjouksilla tai vastaavilla tavoilla, 
tai tarjota kyseisiä rekisteröitymisiä suoraan ilman, että yksiselitteisesti ja selkeästi osoitetaan, 
että tällainen ilmoitus on itse asiassa sopimustarjous.” Belgiassa markkinakäytäntöjä ja 
kuluttajansuojaa koskevan lain 97 pykälän 1 momentissa todetaan: ”Yritys ei saa hankkia 
mainostajia, suoraan tai maksulomakkeella, tilauslomakkeella, laskulla, tarjouksella, ehdoilla 
ja edellytyksillä, oikaisutarjouksilla tai muulla vastaavalla asiakirjalla, joka koskee 
rekisteröitymistä luetteloihin, osoitetiedostoihin, puhelinluetteloihin tai vastaaviin luetteloihin 
tai tiedostoihin ilman, että yksiselitteisesti osoitetaan että kyseinen asiakirja on 
sopimustarjous, ja ilman, että asiakirjassa mainitaan lihavoidulla ja suurimmalla asiakirjassa 
käytetyllä kirjasimella sopimusehdot ja sopimuksen hinta.” Alankomaissa Alankomaiden 
sosialistista puoluetta edustavat parlamentin jäsenet valmistelevat parhaillaan vastaavaa lakia 
yhdessä Alankomaiden liberaalipuolueen kanssa. 

Esittelijä on tyytyväinen komission tiedonantoon, joka koskee yritysten suojelua 
harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja tehokasta täytäntöönpanoa, mutta on 
ehdottomasti sitä mieltä, että tarvitaan lisää ponnisteluja. Näin ollen tässä 
mietintöluonnoksessa ehdotetaan lisätoimia ennaltaehkäisyn ja tiedotuksen sekä 
täytäntöönpanon ja syyttämisen alalla. Harhaanjohtavat markkinointikäytännöt eivät ole vain 
eurooppalainen ilmiö. Sen takia esittelijä korostaa sitä kuinka tärkeää kansainvälinen 
yhteistyö on kyseisten käytäntöjen torjunnassa. 


