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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0028/2012, внесена от Antonio Cassano, Cristina Rai, Francesco 
Castiglione Morelli, Livio Samueli, с италианско гражданство, относно 
заблуждаваща реклама, разпространявана от издателства на фирмени 
указатели

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се обявяват за жертви на измами, извършени от издателства, 
които предлагат заблуждаващи договори за реклама в професионални фирмени 
указатели.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 април 2012 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Петицията

През м. септември 2011 г. вносителят на петицията, който съгласно информацията, с 
която разполага Комисията, е действал за цели, свързани със стопанската му дейност, е 
получил електронно писмо с рекламна цел от компанията „EU Business Register”, със 
седалище в Люксембург. В рекламното съобщение вносителят на петицията се 
приканвал да попълни формуляр, за да бъде включен във фирмен указател. Вносителят 
на петицията бил убеден, че услугата се предоставя безплатно.
Чак след като изпратил формуляра той попаднал на съобщение на италианския орган за 
защита на конкуренцията, в което се отправяло предупреждение към стопанските 
субекти във връзка с тази заблуждаваща схема. Вносителят на петицията изпратил 
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веднага след това факс с искане за анулиране на договора, който обаче останал без 
отговор.
През м. декември 2011 г. вносителят на петицията получил сметка от дружеството „EU 
Business Services” в размер от 995 евро на основание на договора, за чието сключване се 
съобщава. След като отказал да заплати тази сума, вносителят на петицията получил 
множество напомняния и заплахи за предприемане на съдебни действия.

Вносителят на петицията счита, че такива маркетингови практики са незаконни. 
Въпреки това обаче не става ясно дали вносителят на петицията е докладвал за тази 
схема пред италианския орган за защита на конкуренцията.

Съществува законодателство на ЕС, което забранява заблуждаващите рекламни 
практики, засягащи стопанските субекти, а именно Директива 2006/114/ЕО относно 
заблуждаващата и сравнителната реклама. В частност, член 2 от директивата определя 
заблуждаващата реклама като „всяка реклама, която по какъвто и да е начин, 
включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе 
лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното 
икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на 
конкурент”; Държавите членки трябва да установят ефективни и адекватни средства за 
борба със заблуждаващата реклама.

Прилагането на това законодателство обаче е на първо място отговорност на 
компетентните национални съдилища и/или публични правоприлагащи органи, които 
следва да решават за всеки случай поотделно дали дадено търговско съобщение е 
заблуждаващо и, когато е целесъобразно, да сложат край та такава практика. Комисията 
може да се намеси единствено ако на вниманието й бъдат предоставени достатъчно 
фактически данни, които да доказват недостатък от структурно естество при 
прилагането или недобро изпълнение на правилата на ЕС от страна на националните 
правоприлагащи органи.

При все че всяка конкретна заблуждаваща рекламна практика следва да се оценява 
поотделно от националните органи, Европейската комисия споделя загрижеността на 
вносителя на петицията относно дейностите на дружества за фирмени указатели в 
Европа и е добре запозната с факта, че тези практики продължават да създават 
проблеми за редица европейски предприятия.

Заключение

Комисията е на мнение, че ако вносителят на петицията счита, че е станал жертва на 
схеми за заблуждаваща реклама, той следа да докладва тези практики на италианския 
орган за защита на конкуренцията, който носи отговорност за вземането на 
необходимите действия за правоприлагане и в частност може да потърси 
сътрудничество с държавните органи в Люксембург, където се намира седалището на 
компанията.

Както се посочва в проследяването на доклада Busuttil относно измамите с фирмени 
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указатели, Комисията възнамерява да издаде след лятото на 2012 г. съобщение във 
връзка с Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама. В 
това съобщение ще се направи преглед на актуалното прилагане на директивата в 
държавите членки, ще се откроят проблематичните въпроси, свързани с нейното 
тълкуване или прилагане и ще се проучат възможностите за евентуалното й 
преразглеждане, включително мерки за засилване на сътрудничеството между 
националните органи при прилагане на законодателството в случаите с трансграничен 
характер и укрепване на основните й разпоредби.
В частност, съобщението ще постави акцент върху проблемите, които европейските 
стопански субекти и специалисти често срещат във връзка със заблуждаващите 
рекламни практики.


