
PR\935428HU.doc PE510.678v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2013/0000(INI)

8.5.2013

JELENTÉSTERVEZET
„A vállalkozások védelme a megtévesztõ marketinggyakorlatokkal szemben és 
a jogszabályok hatékony végrehajtásának biztosítása – A megtévesztõ és 
összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv felülvizsgálata” címû 
dokumentumról
(2013/0000(INI))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Cornelis de Jong



PE510.678v01-00 2/9 PR\935428HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................8



PR\935428HU.doc 3/9 PE510.678v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„A vállalkozások védelme a megtévesztõ marketinggyakorlatokkal szemben és a 
jogszabályok hatékony végrehajtásának biztosítása – A megtévesztõ és összehasonlító 
reklámról szóló 2006/114/EK irányelv felülvizsgálata” címû dokumentumról

(2013/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A vállalkozások védelme a 
megtévesztõ marketinggyakorlatokkal szemben és a jogszabályok hatékony 
végrehajtásának biztosítása” címû közleményére (COM(2012)0702),

– tekintettel a megtévesztõ és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált változat)1,

– tekintettel a belsõ 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”)2,

– tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok 
közötti együttmûködésrõl szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttmûködésrõl”)3,

– tekintettel a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló 
eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a megtévesztõ szakmai címjegyzékekrõl szóló, 2011. június 9-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a belsõ piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a 
megtévesztõ és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetésérõl, 
végrehajtásáról és érvényesítésérõl szóló, 2009. január 13-i állásfoglalására6,

– tekintettel a szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztõ reklámja elleni 
küzdelemrõl szóló, 2008. december 16-i állásfoglalására7,

                                               
1 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.
2 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
3 HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
4 HL L 166., 1998.6.11., 51. o.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0269.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0008.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0608.
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– tekintettel a Belsõ Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által megrendelt „A szakmai 
címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztõ gyakorlata a fogyasztók és kkv-k 
védelmére irányuló jelenlegi és jövõbeni belsõ piaci jogalkotás összefüggésében” címû 
tanulmányra1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. április 19-i 
véleménytervezetére a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A vállalkozások 
védelme a megtévesztõ marketinggyakorlatokkal szemben és a jogszabályok hatékony 
végrehajtásának biztosítása – A megtévesztõ és összehasonlító reklámról szóló 
2006/114/EK irányelv felülvizsgálata” címû közleményérõl (COM(2012)0702)2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belsõ Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági 
és Monetáris Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Jogi Bizottság és a 
Petíciós Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a megtévesztõ marketinggyakorlatok számos formát ölthetnek, amelyek közül a 
legjellemzõbbek a megtévesztõ szakmai címjegyzékprogramok, amelyekben csalárd 
módon mûködõ társaságok ûrlapokat küldenek ki, és megkérik a vállalkozásokat, hogy –
látszólag ingyenesen – adják meg vagy frissítsék vállalkozásuk nevét és kapcsolattartási 
adataikat; mivel az aláírók számára késõbb derül ki, hogy valójában szándékukon kívül a 
szakmai címjegyzékbe való szereplésrõl szóló – általában legalább hároméves –
szerzõdést írtak alá akár 1000 euró vagy még magasabb éves díjért;

B. mivel az Unióban a megtévesztõ marketinggyakorlatok következtében elszenvedett 
pénzügyi veszteség mértéke nem ismert, de bizonyos nemzeti statisztikák alapján évente 
több milliárd euróra tehetõ; 

C. mivel a kkv-k és különösen a kis- és mikrovállalkozások a megtévesztõ 
marketinggyakorlatok legfõbb áldozatai; mivel az iskolák, egyházak, kórházak, nem 
kormányzati szervezetek, önkormányzatok és egyéb hatóságok is a célpontok között 
vannak;

D. mivel a megtévesztõ marketinggyakorlatok áldozatai gyakran szégyellik, hogy áldozattá 
váltak, és nem jelentik ezeket a gyakorlatokat a végrehajtó hatóságoknak; mivel ennek 
fényében rendkívül fontos, hogy a hatóságok megkönnyítsék a bejelentést, és kellõ 
elsõbbséget biztosítsanak az ilyen eseteknek;

E. mivel a tagállamok igen eltérõ szintû védelmet biztosítanak vállalkozásaiknak, és csak 
Ausztria és Belgium foglalta jogszabályba a megtévesztõ marketinggyakorlatok tilalmát, 
míg Hollandiában jelenleg folyamatban van az erre vonatkozó jogszabály kidolgozása;

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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F. mivel alapvetõen fontos olyan koherens megközelítést alkalmazni, amely biztosítja a 
megelõzés és a büntetés közötti egyensúlyt; mivel a végrehajtó hatóságok továbbra sem 
fognak határozottan fellépni, amíg nincsenek a probléma megoldását célzó egyértelmû 
jogi rendelkezések;

G. mivel a csalárd módon mûködõ kereskedõket jelenleg igen nehéz felkutatni, ugyanis a 
számlákat egyik országból a másikba küldik, bankszámlájuk pedig egy harmadik 
országban van, így az átutalásokat is nehéz nyomon követni;

1. üdvözli a Bizottság közleményét, azonban hangsúlyozza, hogy további erõfeszítésekre van 
szükség, különösen a jogszabályok végrehajtása terén;

Megelõzés és tájékoztatás

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamok között jobb információcserére van szükség; felszólítja a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre vagy jelöljenek ki nemzeti tájékoztatási központokat, 
ahol a vállalkozások és a megtévesztõ gyakorlatok egyéb áldozatai bejelenthetik ezeket az 
eseteket, illetve segítséget és szaktanácsot kaphatnak a csalás különbözõ formáinak 
megelõzésével és kezelésével kapcsolatban; úgy véli, hogy a tájékoztatási központoknak 
fenn kell tartaniuk egy adatbázist, amely tartalmazza a megtévesztõ marketinggyakorlatok 
valamennyi típusát és könnyen érthetõ példákat foglal magában; felszólítja a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a nemzeti adatbázisok adatainak zavartalan és összehangolt cseréjét, és e 
célból többek között segítse elõ az új gyakorlatok azonosítására szolgáló riasztási rendszer 
létrehozását;

3. úgy véli, hogy a nemzeti tájékoztatási pontoknak aktív szerepet kell játszaniuk a 
hatóságok, polgárok és vállalkozások közötti információmegosztásban, és együtt kell 
mûködniük annak érdekében, hogy figyelmeztessék egymást az új megtévesztõ 
gyakorlatokra, és segítséget nyújtsanak a kkv-knak a határokon átnyúló viták 
rendezésében azáltal, hogy a becsapott vállalkozásokat a legmegfelelõbb jogi 
mechanizmusokhoz irányítják;

4. felhívja a nemzeti vállalkozói szervezeteket, különösen a kkv-k szervezeteit, hogy 
szorosan mûködjenek együtt a nemzeti tájékoztatási központokkal; e tekintetben szintén 
üdvözli az állami és a magánszféra közötti együttmûködést;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet – jóváhagyott kritériumok 
alapján – bevezetni egy, a csalárd társaságokat tartalmazó, egész Európára kiterjedõ 
feketelistát annak érdekében, hogy ezek a társaságok ne terjeszthessék ki gyakorlataikat 
más tagállamokra;

6. felszólítja az Europolt, hogy a megtévesztõ marketinggyakorlatok határokon átnyúló 
formáira vonatkozó információk gyûjtésével és az elkövetõ társaságok mögötti struktúrák 
feltérképezésével játsszon aktívabb szerepet az ilyenfajta csalások visszaszorításában, 
továbbá biztosítson mechanizmusokat az ilyen gyakorlatokkal és struktúrákkal 
kapcsolatos naprakész információk nemzeti végrehajtó hatóságok közötti gyors 
cseréjéhez;

7. hangsúlyozza, hogy a csalárd társaságok mûködésének megakadályozása érdekében a 
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nemzeti végrehajtó hatóságoknak szorosabban együtt kell mûködniük a megtévesztõ 
marketinggyakorlatok folytatásához felhasználható intézményekkel, így a bankokkal, 
távközlési társaságokkal, postai szolgáltatókkal és behajtó cégekkel;

A jogszabályok végrehajtása és büntetõeljárás

8. aggodalommal állapítja meg, hogy a nyomozó hatóságok több tagállamban szerfelett 
vonakodnak attól, hogy foglalkozzanak a megtévesztõ marketinggyakorlatok eseteivel, és 
azzal érvelnek, hogy nem bíznak abban, hogy elegendõ bizonyítékot lehet felmutatni; 
hangsúlyozza, hogy a kormányoknak proaktív módon kell küzdeniük a pénzügyi és 
gazdasági bûnözés ellen;

9. hangsúlyozza, hogy javítani kell a megtévesztõ marketinggyakorlatokkal szembeni 
nyomozást és büntetõeljárásokat; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy a nemzeti végrehajtó 
szerveknek adjon iránymutatást a legjobb gyakorlatokra vonatkozóan, kiemelve a 
nyomozás és a büntetõeljárások prioritásait; felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák az 
illetékes nyomozó és bírói hatóságok kapacitását és szakértelmét;

10. hangsúlyozza, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejû büntetéseket kell alkalmazni, és 
emlékeztet arra, hogy a büntetõjogi szankcióknak megelõzõ hatásuk is lehet;

11. sajnálja, hogy a Bizottság mindeddig nem vette figyelembe a Parlament ajánlását, 
miszerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv hatályát 
részlegesen ki kellene bõvíteni az I. melléklet (a feketelista) vállalkozások közötti (B2B) 
szerzõdésekre történõ kiterjesztése által; úgy véli, hogy ezen irányelv módosítása – a 
2006/114/EK irányelv helyett – koherensebb megközelítést eredményez, mivel a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, a feketelistával együtt, a vállalkozások 
közötti kapcsolatokra is kiterjeszti; hangsúlyozza, hogy ez kiváltja a megtévesztõ reklám 
fogalmának kibõvítését, amire a megtévesztõ gyakorlatok valamennyi formájának 
lefedése érdekében van szükség;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy prioritásként vizsgálja meg, hogy a megtévesztõ 
marketinggyakorlatok folytatásában vétkesnek talált vállalkozásokat ki lehet-e zárni 
legalább öt évre az uniós közbeszerzési eljárásokból és/vagy az uniós támogatásokból;

13. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy adóhatóságaik szorosan mûködjenek 
együtt a nemzeti tájékoztatási központokkal, és vessék alapos vizsgálat alá azokat a 
társaságokat, amelyek bejelentések szerint megtévesztõ marketingtechnikákat 
alkalmaznak;

14. hangsúlyozza, hogy a gyanús vállalati magatartások kiszûrése és a csalárd gyakorlatok 
megelõzése céljából a társaságokat nyilvántartó szervezeteknek, például a kereskedelmi 
kamaráknak, proaktívabb szerepet kell vállalniuk;

15. különösen felhívja a figyelmet a csalárd adósságbehajtó cégek szerepére, amelyek 
fenntartás nélkül kényszerítik a vállalkozásokat az olyan számlák kifizetésére, amelyekrõl 
a behajtók tudják vagy tudhatnák, hogy hamisak; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek javaslatokat arra, miként lehet az ilyen cégeket – hivatalos 
megalapításuk elõtt és után – hatékonyabban ellenõrizni;
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16. aggodalommal állapítja meg, hogy a vitarendezési eljárások hatástalannak, 
hosszadalmasnak és költségesnek bizonyultak, és nem nyújtanak garanciát az okozott 
károk megfelelõ és idõben történõ megtérítésére; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elõ javaslatot, amely a megtévesztõ marketinggyakorlatok áldozatai számára lehetõvé 
teszi a csalárd társaságokkal szembeni közös fellépést; hangsúlyozza, hogy az áldozatok 
számára lehetõséget kell biztosítani arra, hogy kijelölt szervezetek, például a nemzeti 
vállalkozói szervezetek képviseljék õket; felszólít arra, hogy az áldozatoknak 
biztosítsanak hatékony jogorvoslatot, beleértve az érintett szerzõdések megszüntetését;

Nemzetközi együttmûködés az EU-n kívül

17. hangsúlyozza, hogy a megtévesztõ marketinggyakorlatok nemzetközi problémát 
jelentenek, amely semmiképpen nem marad a tagállamok határain belül; felszólítja ezért a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassanak e tárgyban nemzetközi együttmûködést a 
harmadik országokkal és az illetékes nemzetközi szervezetekkel;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza részvételét a tömegmarketinggel foglalkozó 
nemzetközi munkacsoportban, amelyben az Egyesült Államok, Ausztrália, Belgium, 
Kanada, Hollandia, Nigéria és az Egyesült Királyság bûnüldözõ, szabályozó és 
fogyasztóvédelmi szervei, valamint az Europol mûködnek közre.

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A megtévesztõ marketinggyakorlatok számos formát ölthetnek, amelyek közül a 
legjellemzõbbek a megtévesztõ szakmai címjegyzékprogramok, amelyekben csalárd 
társaságok ûrlapokat küldenek ki, és megkérik a vállalkozásokat, hogy – látszólag ingyenesen 
– adják meg vagy frissítsék vállalkozásuk nevét és kapcsolattartási adataikat. Az aláírók 
számára késõbb derül ki, hogy valójában szándékukon kívül a szakmai címjegyzékbe való 
szereplésrõl szóló – általában legalább hároméves – szerzõdést írtak alá akár 1000 euró vagy 
még magasabb éves díjért.

Az egyéb megtévesztõ marketinggyakorlatok közé tartoznak a vállalkozás által állítólagosan 
már megrendelt, valójában azonban nem megrendelt szolgáltatásért kiállított számlának 
álcázott, megtévesztõ fizetési ûrlapok; az internetes domainnevek kiterjesztésére adott 
ajánlatok, amikor egy csalárd kereskedõ hamis adatokat ad meg, és a vállalkozást pszichikai 
nyomásgyakorlással olyan szerzõdés aláírására bírja, amely a regisztrációért sokkal magasabb 
árat határoz meg, mint egy hivatalos szolgáltató; valamint a védjegyek védelmének más 
országokra való kiterjesztésére tett ajánlatok, jóllehet ilyen védelmet csak hivatalos szervek 
nyújthatnak.

A tagállamok igen eltérõ szintû védelmet biztosítanak vállalkozásaiknak. Csak Ausztria és 
Belgium foglalta jogszabályba a megtévesztõ marketinggyakorlatok tilalmát. Az Ausztriában 
alkalmazott, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvény 28. szakasza 
kimondja: „Az üzleti tevékenység vagy a verseny keretében tilos reklámozni a 
címjegyzékekben, például sárga oldalakban, telefonkönyvekben vagy hasonló címlistákba 
való nyilvántartásba vételt fizetési utalvány, fizetési megbízás, számla ellenében, illetve 
helyesbítést vagy más hasonlót kínálni, vagy egyéb nyilvántartásba vételt felajánlani anélkül, 
hogy egyértelmûen közölnék és grafikailag is jól láthatóan feltüntetnék, hogy az ilyen reklám 
kizárólag a szerzõdésre való ajánlattétel.” Belgiumban a piaci gyakorlatokról és a 
fogyasztóvédelemrõl szóló törvény 97. cikkének (1) bekezdése kimondja: „Valamennyi 
vállalkozás számára tilos a hirdetõket akár közvetlenül, akár fizetési ûrlapok, 
megrendelõlapok, számlák, ajánlatok, általános szerzõdési feltételek, helyesbítési ajánlatok 
vagy bármely más hasonló dokumentum útján megkeresni abból a célból, hogy 
regisztráljanak címtárakba, címjegyzékfájlokba, telefonkönyvekbe vagy hasonló jegyzékekbe 
vagy fájlokba, anélkül, hogy a vállalkozás kifejezetten jelezné, hogy a felmérés egyben 
szerzõdési ajánlat, és a dokumentumban – az ott használt legnagyobb méretû, félkövér 
betûkkel – megjelölné a szerzõdés idõtartamát és az ahhoz kapcsolódó árat.” Hollandiában a 
holland Szocialista Párt és a holland Liberális Párt parlamenti képviselõi jelenleg az erre 
vonatkozó jogszabály elkészítésén dolgoznak. 

Az elõadó üdvözli a Bizottságnak a vállalkozások megtévesztõ marketinggyakorlatokkal 
szembeni védelmérõl és a jogszabályok hatékony végrehajtásának biztosításáról szóló 
közleményét, azonban meggyõzõdése, hogy további erõfeszítésekre van szükség. Ezért az 
elõadó e jelentéstervezetben további intézkedéseket javasol a megelõzés és a tájékoztatás, 
valamint a jogszabályok végrehajtása és a büntetõeljárások területén. A megtévesztõ 
marketinggyakorlatok nem számítanak pusztán európai jelenségnek. Az elõadó ezért 
hangsúlyozza a nemzetközi együttmûködés fontosságát e gyakorlatok leküzdésében. 
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