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2.5. A környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások 
 
2.5.1. Bevezetés / Meghatározás 
 

A „környezetbarát jellegre utaló állítások” vagy a „zöld termékmegjelölésekre vonatkozó 
állítások” kifejezés arra a gyakorlatra utal, amely azt sugallja, vagy más módon azt a 
benyomást kelti (a kereskedelmi közlemények, a marketing vagy a reklám segítségével), hogy 
egy termék vagy szolgáltatás környezetbarát (azaz pozitív hatást gyakorol a környezetre) vagy 
kevésbé megterhelő a környezet számára, mint a versengő áruk vagy szolgáltatások. Ezt a 
benyomást keltheti például összetétele, előállítási vagy termelési módja, ártalmatlanítási 
módja, továbbá az energia vagy a szennyezés csökkenése is, ami felhasználásából adódik. 
Amikor ezen állítások nem igazak vagy nem ellenőrizhetők, e gyakorlat „zöldre mosásként” 
(green washing) írható le. 

 
A fogyasztók termékeik megvásárlásakor környezetvédelmi megfontolásokat is 
mérlegelhetnek. A kereskedők reklám- és marketingkampányaik megtervezése során ezeket a 
tényezőket is egyre inkább figyelembe veszik, és a környezetbarát jellegre utaló állítások 
erőteljes marketingeszközzé váltak. Annak érdekében azonban, hogy a környezetbarát jellegre 
utaló állítások elegendő információval szolgáljanak a fogyasztók számára és eredményesek 
legyenek a környezetre kisebb hatást kifejtő áruk és szolgáltatások ösztönzésében, 
elengedhetetlenül fontos, hogy ezen állítások egyértelműek, valódiak, helytállóak és nem 
félrevezetőek legyenek. Ezért nem szabad csupán egy, a környezetet érintő kérdést taglalniuk, 
és nem szabad elrejteniük a kompromisszumokat vagy a környezetre gyakorolt negatív 
hatásokat. A környezetbarát jellegre utaló valós állítások alkalmazása azért is lényeges, hogy 
meg lehessen védeni a valós tényeket közlő kereskedőket a környezetbarát jelleget alaptalanul 
hangoztató kereskedők tisztességtelen versenyétől50. 
 
Nem létezik olyan uniós jogszabály, amely kifejezetten a környezetvédelmi marketing 
összehangolásával foglalkozik. A környezetbarát jellegre utaló állításokkal részben a 
termékek egy kategóriájának környezeti teljesítményét szabályozó és az erre a különleges 
jogszabályra vonatkozó állítások, a logó vagy a címke félrevezető használatát megtiltó 
különleges közösségi jogszabályok foglalkoznak. E jogszabályok különleges rendelkezéseket 
írnak elő, amelyek a fenti 1.9. szakaszban foglaltaknak megfelelően elsőbbséget élveznek az 
irányelv szélesebb körű rendelkezéseivel szemben. Az efféle jogszabályokra a lenti 2.5.2. 
szakaszban találhatunk példát. 
 

                                                 
50 Lásd például a közelmúltban a Consumer Focus által készített felmérést: „Környezetbarát elvárások – A 
környezetbarát jellegre utaló állítások a fogyasztók szemszögéből a reklámozás terén”, amelyből kiderül, hogy a 
megkérdezett fogyasztók 85%-a véli úgy, hogy számos vállalat csak azért színleli az ökotudatosságot, hogy 
magasabb árakon dolgozhasson. A felmérés a következő internetcímen érhető el: 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx 



A konkrét uniós jogszabályok által érintett szempontokon kívül az irányelv általános 
rendelkezéseit a környezetbarát jellegre utaló állítások értékelésekor és annak 
megállapításakor kell alkalmazni, hogy egy állítás tartalmát vagy a fogyasztók számára 
megjelenített módját illetően félrevezető-e vagy sem. 
Ez került előtérbe, amikor 2008. december 4-én a Környezetvédelmi Tanács elfogadta a 
fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv 
következtetéseit. A következtetések 18. pontja szerint a Tanács „FELKÉRI a tagállamokat a 
környezetbarát jellegre utaló állítások tekintetében tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv teljes körű végrehajtására; FELKÉRI a Bizottságot arra, hogy a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel összefüggő bármely jövőbeli 
iránymutatásba vegye fel a környezetbarát jellegre utaló állításokat”. 
 
2.5.2. A környezetbarát jellegre utaló állításokra vonatkozó különleges uniós jogszabályok 
áttekintése 
 
a) A biogazdálkodásra utaló címkéket a 834/2007/EK rendelet51 határozza meg és 
szabályozza, amely kifejezések és rövidítések (például „bio” vagy „öko”) olyan jegyzékét is 
tartalmazza, amelyek az említett rendeletben megállapított követelményeket teljesítő 
termékek címkézésén, reklámanyagokban vagy kereskedelmi okmányokban használhatók. 
 
E címkék félrevezető használatát tiltja a rendelet 23. cikke: 
 
„2. Az (1) bekezdésben említett kifejezéseket nem lehet a Közösség egészében és bármely 
közösségi nyelven használni olyan termék címkézésére, reklámozására és olyan termékkel 
összefüggő kereskedelmi anyagban, amely nem tesz eleget az e rendeletben megfogalmazott 
követelményeknek, kivéve ha a kifejezések nem élelmiszerben vagy takarmányban található 
mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, vagy egyértelmű módon nem hozhatók összefüggésbe 
az ökológiai termeléssel. 
 
Nem használhatók továbbá a címkézésen vagy reklámban alkalmazott olyan kifejezések – 
beleértve a védjegyekben használt kifejezéseket is – vagy gyakorlatok, amelyek azt a látszatot 
keltve, hogy egy termék vagy annak összetevői eleget tesznek az e rendeletben megfogalmazott 
követelményeknek, a fogyasztót vagy a felhasználót félrevezethetik.  
 
3. Az (1) bekezdésben említett kifejezések nem használhatók olyan termék esetében, amelynek 
a címkézésén vagy reklámjában a közösségi rendelkezések értelmében fel kell tüntetni, hogy 
GMO-kat tartalmaz, GMO-kból áll vagy GMO-kból állították elő.” 
 
A rendelet a feldolgozott élelmiszerre és a kötelező megjelölésekre és logókra vonatkozó 
szabályokat is előír. 
 
b) A 92/75/EGK irányelv52 szabályozza az energiafogyasztás címkézését. Az értékesítésre, 
bérlésre vagy részletvásárlásra kínált háztartási készülékeket olyan adatlapnak vagy címkének 
kell kísérnie, amely tartalmazza az energiafogyasztásukkal (elektromos vagy egyéb) vagy 
egyéb lényeges forrásokkal kapcsolatos információkat. 

                                                 
51 A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1–23. o.). 
52 A Tanács 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK irányelve a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-
fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról (HL L 297, 1992.10.13., 16–
19. o.). 



Az ilyen címkék félrevezető használatát tiltja az irányelv 7. cikkének b) pontja: 
 
„tilos minden egyéb energiafogyasztásra vonatkozó, ezen irányelvnek és a vonatkozó 
végrehajtási irányelvek követelményeinek nem megfelelő címke, jelzés, szimbólum vagy felirat 
használata, ha az félrevezető vagy megtévesztő hatású. Ez a tiltás nem vonatkozik a közösségi 
és nemzeti környezetvédelmi címkézési rendszerekre”53.A gumiabroncsok címkézését a 
gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő 
címkézéséről szóló rendelet54 fogja szabályozni, amelynek értelmében a gumiabroncs-
gyártóknak nyilatkozniuk kell a C1, C2 és C3 gumiabroncsok (azaz a személygépkocsikra, 
könnyű és nehéz tehergépjárművekre szerelt gumiabroncsok) üzemanyag-hatékonyságáról, 
nedves tapadásáról és külső gördülési zajteljesítményéről. 2012. november 1-jétől e 
teljesítményeket az értékesítési ponton nyomtatott formában egy címkén fel kell tüntetni a 
gumiabroncsok közvetlen közelében, vagy az abroncs futófelületére ragasztott matricán. A 
rendelet 4. és 5. cikke szerint a gumiabroncs teljesítményét fel kell tüntetni a végső 
felhasználónak kiállított számlán vagy az azt kísérő dokumentumon abroncs vásárlásakor, 
valamint az írott műszaki reklámanyagokon, például katalógusokon, szórólapokon vagy 
internetes marketingkiadványokon. 
 
d) Üzemanyag és CO2-címkézés: az 1999/94/EK irányelv55 értelmében tüzelőanyag-
fogyasztási címkét kell feltüntetni az értékesítési pontokon lévő valamennyi új 
személygépkocsi mellett. E címke legyen jól látható és tegyen eleget az I. mellékletben 
meghatározott egyes követelményeknek, azaz szerepelnie kell rajta az üzemanyag-
fogyasztással összefüggő hivatalos adatoknak: 100 km/l vagy km/l (vagy mérföld/gallon) 
formában kifejezve, a CO2-kibocsátás adata pedig g/km-ben legyen megadva. 
 
A 7. cikk értelmében „A tagállamok megtiltják a 3., 4., 5. és 6. cikkben említett címkéken, 
útmutatókban, plakátokon, illetve az írott reklámanyagokban és egyéb reklámanyagokban a 
tüzelőanyag-fogyasztásra, illetve a CO2-kibocsátásra vonatkozó bármely más, az irányelvben 
szereplő követelményeknek nem megfelelő jelzés, szimbólum vagy felirat alkalmazását, amely 
megtévesztheti az új személygépkocsik lehetséges vásárlóit.” 
 

                                                 
53 A 92/75/EGK irányelv átdolgozására vonatkozó javaslat jelenleg a jogszabály-alkotási folyamat végső 
szakaszában van. Hatálybalépésekor az irányelv felhatalmazást ad a Bizottság számára, hogy a címkézésére 
vonatkozóan intézkedéseket fogadjon el bizonyos termékeket illetően. A címkézésről szóló irányelv alkalmazási 
köre ki fog terjedni valamennyi energiával kapcsolatos termékre, amelyet ha értékesítésre, bérlésre vagy 
részletfizetésre kínálnak, egy olyan adatlapnak vagy címkének kell kísérnie, amely tartalmazza a termék 
energiafogyasztásával és adott esetben egyéb forrásokkal kapcsolatos információkat. 
A jól ismert A–G skála (a hűtőszekrények esetében A+ és A++ osztályok) továbbra is használatban marad azzal 
a lehetőséggel, hogy a skála A+/A++/A+++ osztállyal bővül ki és a fogyasztók minden esetben értesülnek a 
piacon elérhető legjobb osztályról, mivel az irányelv elő fogja írni, hogy a sötétzöld szín mindig a legjobb 
osztályt jelölje. Tilos lesz a címke jogosulatlan felhasználása és a tagállamok az irányelv végrehajtásakor 
különböző szankciókat szabhatnak ki erre az esetre. Az új irányelv a 765/2008/EK rendelettel összhangban 
azokat a piacfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket is megerősíti, amelyek célja, hogy minimálisra csökkentsék 
a szabályok be nem tartását. Az átdolgozás egyik új eleme a kötelező reklámozás bevezetése: „az ezen irányelv 
szerinti, végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos termékek egy konkrét modelljére 
vonatkozó hirdetésben – az energiával vagy a vételárral kapcsolatos információ közlése esetén – szerepeljen a 
termék energiahatékonysági osztálya is” (4. cikk c) pont). 
54 A rendeletet 2009. november 25-én fogadták el. 2010. január elején kell a Hivatalos Lapban közzétenni és a 
közzétételétől számított huszadik napon lép hatályba. 
55 Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/94/EK irányelve az új személygépkocsik 
forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk 
rendelkezésre állásáról (HL L 12., 2000.1.18., 16–23. o.). 



Ezenfelül a IV. melléklet normatív szabályokat ír elő a személygépkocsikra vonatkozó írott 
reklámanyagokat illetően: 
„A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden írott reklámanyag tartalmazza annak a 
személygépkocsinak a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási és hivatalos fajlagos CO2-
kibocsátási adatait, amelyre vonatkozik. Ennek a tájékoztatásnak legalább a következő 
követelményeket kell teljesítenie: 
 

1. jól olvasható és nem kevésbé kiemelt, mint a reklámüzenet fő része; 
 

2. könnyen érthető, még futó áttekintés esetén is; 
 

3. minden olyan személygépkocsi-modellre vonatkozóan meg kell adni a hivatalos 
tüzelőanyag-fogyasztási adatokat, amellyel a reklámanyag foglalkozik. Ha egynél több modell 
szerepel a reklámanyagban, akkor vagy valamennyi említett modellre vonatkozóan meg kell 
adni a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási adatot, vagy a legjobb és a legrosszabb tüzelőanyag-
fogyasztás közötti tartományt kell ismertetni. A tüzelőanyag-fogyasztást 100 kilométeren 
fogyasztott literben (l/100 km), vagy literenként megtett kilométerben (km/l) vagy e 
mértékegységek megfelelő kombinációjában határozzák meg. Minden számszerű adatot 
egytizedes pontossággal adnak meg. 
 
Ezeket az értékeket más egységekben (gallon és mérföld) is ki lehet fejezni, amennyiben az 
összhangban van a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseivel. 
 
Ha az írott reklámanyag csupán a márkára vonatkozik és nem egy meghatározott modellre, 
akkor a tüzelőanyag-fogyasztást nem kell megadni.” 
 
e) a villamos energiáról szóló 2003/54/EK irányelv56 előírja az összes energiahordozó 
összetételének felfedését, amely tagállami kötelezettséget ír elő annak biztosítására, hogy a 
villamosenergia-szolgáltatók a számlákon vagy azok kíséretében, illetve a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátott írott reklámanyagokon feltüntetik az alábbiakat: 

 
„a) minden egyes energiaforrás részarányát a szolgáltató által a megelőző évben 

felhasznált, összes energiahordozó összetételében; 
 

b) legalább hivatkozást olyan meglévő információforrásokra, például honlapokra, 
ahol a szolgáltató által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételének 
környezeti hatásai, de legalább a szén-dioxid-kibocsátás és a keletkezett radioaktív hulladék 
mennyisége nyilvánosan hozzáférhető.” 
 
Villamosenergia-tőzsdén vásárolt vagy Közösségen kívüli vállalkozástól importált villamos 
energiára vonatkozóan a szóban forgó tőzsde vagy vállalkozás előző évi összesített 
számadatai használhatók. 
 

                                                 
56 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-i 2003/54/EK irányelve a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2003.7.15., 37–
56. o.). 



f) ökocímkék azon termékek esetében ítélhetők oda, amelyek a termék életciklusa során az 
1980/2000/EK rendelet57 (jelenleg átdolgozás alatt) értelmében megfelelnek bizonyos 
környezetvédelmi követelményeknek. 
 

Az átdolgozott új rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében „tilos minden olyan címke 
vagy logó használata, illetve valótlan tartalmú vagy megtévesztő reklámozása, amely a 
közösségi ökocímkével való összetévesztéshez vezethet”. 
 
 
2.5.3. Az irányelv és a környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások 
Az irányelv nem ír elő különleges szabályokat a környezetvédelmi marketing és a reklámozás 
terén. Rendelkezései azonban valamennyi, az üzleti vállalkozások által a fogyasztókkal 
szemben alkalmazott kereskedelmi eljárások keretében tett megállapításra vonatkoznak, 
többek között a környezettel kapcsolatos megállapításokra is. 
 
Mint az irányelv 10. preambulumbekezdése is kimondja, az irányelv „biztosítja a fogyasztók 
védelmét abban az esetben, ha közösségi szinten nincs külön ágazati jogszabály, és megtiltja, 
hogy a termékek természetére vonatkozóan a kereskedők téves benyomást keltsenek”. 
 
Az irányelv nem gátolja a „zöld” termékmegjelölésekre vonatkozó állítások használatát és 
jogalapot teremt annak biztosítására, hogy a kereskedők „zöld” termékmegjelölésekre 
vonatkozó állításaikat hiteles és felelős módon használják. Az irányelv rendelkezéseinek a 
környezetbarát jellegre utaló állításokra való alkalmazása két fontos elvvel foglalható össze: 
 
a) az irányelv általános záradéka alapján a kereskedőknek mindenekelőtt konkrét, pontos és 
egyértelmű módon kell bemutatniuk „zöld” termékmegjelölésekre vonatkozó állításaikat; 
 
b) a kereskedőknek tudományos bizonyítékkal kell szolgálniuk állításaik alátámasztására, és 
készen kell állniuk arra, hogy érthető módon tegyék meg ezt abban az esetben, ha 
megkérdőjelezik az állítást. 

 
2.5.4. Az I. melléklet megtilt bizonyos, a környezetbarát jellegre utaló félrevezető állításokat 
Az irányelv I. melléklete értelmében („feketelista”) a következő gyakorlatokat mindig 
tisztességtelennek tekintik, ezért a fogyasztó magatartására gyakorolt hatásától függetlenül 
tilos: 
 
– 2. szám: bizalmi jegy, minőségi jegy, vagy annak megfelelő jelzés megjelenítése a szükséges 
engedély nélkül. 
Például: bármely közösségi vagy nemzeti címke (pl. Nordic Swan címke, Blue angel, vagy 
NF környezet) engedély nélküli használata. 
– 4. szám: annak valótlan állítása, hogy egy kereskedőt (beleértve annak kereskedelmi 
gyakorlatait) vagy egy terméket valamely közjogi vagy magánszervezet elismert, jóváhagyott, 
vagy engedélyezett, vagy pedig az ilyen állítás az elismerési, jóváhagyási és engedélyezési 
feltételeknek való megfelelés nélkül. 
Például: annak valótlan állítása, hogy egy terméket egy környezetvédelmi ügynökség, egy 
nem kormányzati szervezet vagy egy szabványügyi szerv jóváhagyott. 
– 1. szám: annak valótlan állítása, hogy a kereskedő a magatartási kódex aláírója; 

                                                 
57 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1980/2000/EK rendelete a közösségi ökocímke módosított 
odaítélési rendszeréről (HL L 237., 2000.9.21., 1–12. o.). 



Például: egy kereskedő önmagát a termék környezetvédelmi teljesítményével kapcsolatban a 
magatartási kódex aláírójaként tünteti fel honlapján, pedig ez nem igaz. 
– 3. szám: annak valótlan állítása, hogy egy magatartási kódexet valamely közjogi, vagy 
egyéb szervezet jóváhagyott. 
Például: annak valótlan állítása, hogy a gépjárműgyártó vállalat magatartási kódexét nemzeti 
környezetvédelmi ügynökség, minisztérium vagy fogyasztói szervezet jóváhagyta. 
 
2.5.5. Az irányelvnek a környezetbarát jellegre utaló félrevezető állításokra vonatkozó 
általános rendelkezéseinek alkalmazása 
 
Az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében: 
„megtévesztőnek minősül a kereskedelmi gyakorlat, amennyiben hamis információt tartalmaz, 
és ezáltal valótlan, vagy bármilyen módon – ideértve a megjelenítés valamennyi körülményét 
– félrevezeti vagy félrevezetheti az átlagfogyasztót, még akkor is, ha az információ az alábbi 
elemek közül egy vagy több tekintetében tényszerűen helytálló, és feltéve bármelyik esetben, 
hogy ténylegesen vagy valószínűsíthetően arra készteti a fogyasztót, hogy olyan ügyleti 
döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg”, a következő elemek egyikével 
vagy másikával kapcsolatban: „a) (…) a termék természete; b) a termék lényeges 
tulajdonságai, úgymint (…), az előnyök, a kockázatok, az összetétel, (…), (…), a gyártás (…) 
módszere (…), (…), az adott célra való alkalmasság, (…), a földrajzi vagy kereskedelmi 
eredet vagy a használattól várható eredmények, illetve a terméken végrehajtott vizsgálat vagy 
ellenőrzés eredménye és főbb jellemzői;” 
 
E rendelkezés a kereskedelmi közleményekre is vonatkozik, beleértve a környezetbarát 
jellegre utaló állításokat (például szövegek, logók, képek és szimbólumok használata). A 
rendelkezés a gyakorlat, a környezetbarát jellegre utaló állítás tartalmának és az 
átlagfogyasztó vásárlási döntéseire gyakorolt hatás esetenkénti értékelését írja elő. 

 
Két különböző helyzet állhat elő: 
 
i. objektív félrevezető gyakorlat: a környezetbarát jellegre utaló állítás azért félrevezető, mert 
hamis információkat tartalmaz, és ezáltal valótlan, a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
jegyzék egyik tételével kapcsolatban. 
Például: a „biológiailag lebontható” kifejezés használata, amikor ez az eset nem áll fenn (pl. 
egy olyan termékre, amelyen nem végeztek vizsgálatokat); a „rovarirtó szerektől mentes” 
kifejezés használata, pedig a termék valójában tartalmaz rovarirtót. 
Az irányelv 12. cikkéhez hasonlóan ez azt jelenti, hogy a környezetbarát jellegre utaló 
bármely állítást az illetékes hatóságok által ellenőrizhető bizonyítékok alapján kell 
megfogalmazni. 
 
ii. szubjektív félrevezető gyakorlat: a környezetbarát jellegre utaló állítás azért megtévesztő, 
mert félrevezeti vagy félrevezetheti az átlagfogyasztót, még akkor is, ha az abban foglalt 
információ tényszerűen helytálló. 
E helyzet inkább azzal kapcsolatos, miként mutatják be és helyezik kontextusba a 
környezetbarát jellegre utaló állítást, valamint azzal a látszattal, amelyet a kereskedelmi 
közlemények a fogyasztókban keltenek, hiszen félrevezető lehet a környezet számára előnyös 
helyzet hangsúlyozása. 
Például: egy személygépkocsit zöld erdőben bemutató reklám; természetes dolgok (virágok, 
fák) szimbólumként való használata; egy termék homályos és általános környezeti előnyeinek 



használata („környezetbarát, zöld, természetbarát, ökológiai, fenntartható”); a márkanevek 
vagy egy termék nevének „zöldítése” (a termék környezetkímélő jellegének hangsúlyozása). 
Például: egy mosógépgyártó azt állítja, hogy új modellje 75%-kal csökkenti a vízfogyasztást. 
Előfordulhat, hogy ez egyes laboratóriumi körülmények között igaz, de átlagos otthoni 
környezetben csupán 25%-kal csökkenti a vízfelvételt. 
Például: egy élelmiszert állítólag környezetbarát módon állítanak elő egy címke vagy 
tanúsítási rendszer alapján, amely valójában csak azt biztosítja, hogy az uniós jogszabályok 
szerint a mezőgazdasági termelő megfelel a környezetvédelmi kiindulási pontnak (kölcsönös 
megfeleltetés). 
 
– A nemzeti jogérvényesítők által végzett értékelés lényeges feltétele, hogy az állítások 
egyértelműek és helytállóak legyenek. Elsősorban úgy kell azokat előadni, hogy az 
átlagfogyasztó is megértse őket: 
– az állítás vagy az egész termékre utal, vagy csupán egyik összetevőjére (pl. 
újrafelhasználható csomagolás, amely esetben a tartalma vagy a csomagolás egy része nem 
újrafelhasználható, amennyiben a csomagolás csak részben újrafelhasználható); 
– az állítás egy vállalatra (valamennyi termékére) vonatkozik-e vagy csak egyes termékekre; 
– amennyiben az állítás nem vonatkozik a termék teljes életciklusára, akkor az életciklus mely 
szakaszára vagy a termék mely jellemzőire vonatkozik pontosan; 
– a környezetbarát jellegre utaló állítás vagy a felhasznált címke vagy szimbólum ne legyen 
összetéveszthető a hivatalos jelölésekkel. 
– Az értékelésnek a termék jellegét is figyelembe kell vennie. Egyes, a környezetre káros 
termékekre vonatkozóan (autók, rovarirtó szerek, mérgező anyagokat tartalmazó termékek) a 
termék egy szempontjával kapcsolatos, a környezetbarát jellegre utaló állítások lehetőleg ne 
keltsék azt a megtévesztő látszatot, hogy maga a termék környezetbarát.  
Például: egy francia fellebbviteli bíróság a közelmúltban megerősítette, hogy a „biológiailag 
lebontható” és „a környezetre nem ártalmas” címkével felcímkézett rovarirtó szer, amelyben 
fellelhető anyagok közül több is ártalmas a termőföldre, megtévesztő reklámnak minősült58. 
– Hasznos kritériumok és példák találhatók a Bizottság által 2000-ben közzétett, az ISO 
14201-1999 nemzetközi szabványra alapuló, a környezetbarát jellegre utaló megállapítások 
tételére és értékelésére vonatkozó, nem kötelező erejű iránymutatásaiban59. Ezen 
iránymutatások utalásokat tartalmaznak a környezetbarát jellegre utaló megállapításokra, 
amelyek félrevezetőnek tekintendők, például: 
– egy ártalmas termék hiányára alapuló állítások (pl. vegyi), amikor a termékkategória 
általában nem tartalmazza ezt az ártalmas terméket; 
– a „…-mentes” állítások nem megfelelő használata, amikor olyan anyagokra utalnak, 
amelyeket soha sem hoztak összefüggésbe a termékkel, illetve ha az említett anyag korábban 
összefüggésben volt a termékkel, de ma már nem (pl. „CFC-mentesnek” kikiáltott dezodor 
spray-k, amennyiben e követelmény valamennyi hasonló termék tekintetében jogi előírás). 
 
 
2.5.6. A környezetvédelmi kötelezettségvállalásokkal foglalkozó magatartási kódex 
megszegése is tekinthető félrevezető tevékenységnek. 
 
Az irányelv 6. cikkének (2) bekezdésének b) pontja értelmében:  
„Megtévesztőnek minősül a kereskedelmi gyakorlat akkor is, ha az tényszerű összefüggésében, 
sajátosságaira és körülményeire figyelemmel, az átlagfogyasztót ténylegesen vagy 
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valószínűsíthetően olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott 
volna meg, és amely magában foglalja a kereskedő által a magára nézve kötelezőnek elismert 
magatartási kódexben szereplő kötelezettségvállalások be nem tartását, amennyiben: 
- a kötelezettségvállalás nem csak szándék, hanem egyértelmű, ellenőrizhető elkötelezettség; 
és 
- a kereskedő a kereskedelmi gyakorlat során jelzi, hogy rá nézve a kódex kötelező”. 
Amennyiben egy vállalkozás megszegi a környezetvédelemmel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó magatartási kódex előírásait, amelyek betartását 
korábban vállalta, az ilyen jogsértési esetekkel e rendelkezés foglalkozik. 
Például: egy kereskedő vállalta a kötelező erejű magatartási szabályzat betartását, amely 
ösztönzi a fa fenntartható használatát, és honlapján feltünteti a szabályzat logóját. A 
magatartási szabályzat olyan kötelezettségvállalást tartalmaz, miszerint tagjai nem használnak 
nem tartamos erdőgazdálkodásból származó keményfát. 
Kiderült azonban, hogy a honlapon reklámozott termékek kiirtott erdős területekről származó 
fát tartalmaznak60. 
Az átlagfogyasztó azt várná egy ilyen szabályzat tagjaitól, hogy a szabályzatnak megfelelő 
termékeket értékesítenek. A nemzeti jogérvényesítők ezt követően fel fogják mérni, hogy a 
fogyasztó valószínűleg ennek alapján hozza-e meg döntését a vásárlásról. 
 
2.5.7. A környezetbarát jellegre utaló állításokat tartalmazó termék-összehasonlításokat a 
megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelv által meghatározott feltételek szerint 
kell értékelni. 
 
Mint ismeretes, a megtévesztő és összehasonlító reklámról (e-link) szóló 2006/114/EK 
irányelv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az összehasonlító 
reklámozást (1. cikk). A szóban forgó irányelv 4. cikke meghatározza azokat a kritériumokat, 
amelyek értelmében lehetőség nyílik az összehasonlító reklámozásra. Ezek a feltételek olyan 
reklámokra vonatkoznak, amelyek különböző termékeknek a környezetre gyakorolt hatását 
vagy előnyeit hasonlítják össze. 
 
Az említett irányelv értelmében ezért egy ilyen összehasonlításnak többek között az alábbi 
feltételeknek kell eleget tenniük: 
– ne legyen megtévesztő a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvnek 
megfelelően; 
– azonos szükségleteket kielégítő vagy azonos rendeltetésű árukat vagy szolgáltatásokat 
hasonlítson össze. 
 
Ami a környezettel kapcsolatos összehasonlításokat illeti, a nemzeti jogérvényesítők és az 
önszabályozó testületek e feltételt általában úgy értelmezik, hogy az összehasonlításnak 
ugyanarra a termékkategóriára kell vonatkoznia. 
– tárgyilagosan hasonlítja össze ezen áruk és szolgáltatások egy vagy több jelentős, lényeges, 
ellenőrizhető és jellemző tulajdonságát. 
A kereskedő állításából az is derüljön ki egyértelműen, hogy az állítás az alábbiak egy vagy 
több pontjával áll-e összehasonlításban: 
– a szervezet saját korábbi eljárása; 
– a szervezet saját korábbi terméke; 
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– egy másik szervezet eljárása, vagy; 
– egy másik szervezet terméke. 
 


