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Teema: Võitluse kiirendamine VKEdele suunatud eksitava reklaamipettuse vastu  

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on meie siseturu ja Euroopa majanduse alustala. Parlament on 
saanud üle 400 petitsiooni ärikatalooge kirjastavate ettevõtete laiaulatuslike eksitavate äritavade kohta. 
Need mõjutavad peamiselt tuhandeid väikeseid ettevõtteid ELis ja avaldavad olulist finantsmõju. 
Eksitavaid tavasid on mitut vormi, näiteks valearved, ettevõtete nimekirjad veebilehtedel või CD-ROMidel, 
ajakirjareklaamid ja domeeninime registreerimine. Valearvetel on tihti piiriülene mõõde, mis tähendab, et 
kurjategijate sihtrühmaks on teistes riikides olevad VKEd. Niisugust sageli karistuseta jäävat kuritegevust 
soodustavad liikmesriikide võimetus probleemi lahendada ning erinevused lähenemisviisides ja 
õigusraamistikus selliste pettuste lahendamisel.  

1. Euroopa Parlament väljendas eksitava kataloogiettevõtete probleemi pärast muret oma 16. detsembri 
2008. aasta1 ja 9. juuni 2011. aasta2 resolutsioonides. Kas komisjon kavatseb võtta nimetatud kuritöö 
vormi tõsiselt ning kiirendada edusamme sellega võitlemisel? 

2. Kas komisjon kavatseb tihedas koostöös liikmesriikidega koordineerida riiklike teabekeskuste loomist, 
et ettevõtted saaksid teatada eksitavatest tavadest ning saada abi ja nõu eri pettusevormide vastu 
võitlemisel? 

3. Kas komisjon kavatseb koostada parimate tavade suunised riiklikele täitevasutustele selle kohta (a) 
kuidas kõige paremini teavet vahetada ning (b) millised on uurimise ja kohtumõistmise prioriteedid, et 
tagada, et väikesed juhtumid ei jääks tähelepanuta, eelkõige kuna sarnased väikesed juhtumid 
moodustavad suurema probleemi? 

4. Kas komisjon kavatseb esitada ettepaneku määruse (EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitse seaduse 
jõustumise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta) reguleerimisala 
laiendamiseks, et lisada sellesse äriühingute vahelised tehingud? 

5. Kas komisjon kavatseb esitada ettepaneku pettusega tegelevate ettevõtete vastaste tõhusate 
meetmete tagamiseks? 

6. Kas komisjon kavatseb esitada ettepaneku direktiivi 2005/29/EÜ reguleerimisala laiendamiseks, 
keelustades eksitava reklaami tavad, sealhulgas eksitavad ärikataloogid? 

7. Kas komisjon on nõus toetama liikmesriike, VKEde organisatsioone ja teisi sidusrühmi, et toetada 
Euroopa ühiseid jõupingutusi valearvetega võitlemises, sealhulgas teabekampaaniate korraldamises, 
mustade nimekirjade koostamises ja riikide õigusraamistike ülevaadete koostamises? 
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