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Ref.: Petiţia nr. 1045/2008, adresată de Federico Righi, de cetăţenie italiană, privind 
localizarea în limba italiană a produselor și serviciilor Apple Inc. comercializate 
în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiționarul acuză faptul că produsele și serviciile companiei producătoare de calculatoare și 
programe informatice Apple Inc. nu sunt furnizate în limba italiană și într-o serie de alte limbi 
comunitare. Petiționarul solicită Comisiei Europene protejarea drepturilor cetățenilor și 
consumatorilor prin asigurarea faptului că, atunci când Apple Inc. comercializează produse și 
servicii în Uniunea Europeană, acesta le furnizează în limba țării în care sunt vândute. 
Petiționarul se referă în special la serviciul „MobileMe”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiţionarul acuză faptul că produsele şi serviciile comercializate de Apple Inc. în Italia, în 
special abonamentul la serviciul „MobileMe”, nu sunt furnizate în limba italiană sau în alte 
limbi comunitare şi solicită Comisiei să garanteze faptul că astfel de produse şi servicii sunt 
furnizate în limba ţării în care sunt vândute. 

Comisia a constatat faptul că site-ul internet al Apple care comercializează serviciul 
„MobileMe” menţionat de petiţionar este disponibil în 22 de limbi europene, inclusiv în limba 
italiană (http://www.apple.com/it/mobileme/). Într-adevăr, comercianţii care vizează
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consumatorii dintr-o anumită ţară utilizează limba naţională a acestora pentru a-şi promova 
produsele.

Într-un mod mai general, Comisia doreşte să sublinieze faptul ca nu există dispoziţii generale 
în cadrul legislaţiei comunitare care să reglementeze utilizarea limbilor pentru vânzarea 
serviciilor şi produselor în statele membre. 

Utilizarea obligatorie a limbii (limbilor) naţionale este prevăzută în anumite directive care 
vizează protejarea siguranţei şi sănătăţii consumatorilor, cum ar fi Directiva privind jucăriile1, 
Directiva privind produsele cosmetice2 sau Directiva privind echipamentul individual de 
protecţie3, precum şi în directivele privind etichetarea unor produse, cum ar fi vinul, produsele
medicamentoase sau tutunul. În ceea ce priveşte siguranţa produselor, statele membre au, de 
asemenea, dreptul să solicite ca produsele promovate pe teritoriul lor care ar putea prezenta 
riscuri în anumite condiţii să fie însoţite de avertismente în limba (limbile) lor naţională 
(naţionale)4. Legislaţia UE care reglementează etichetarea produselor alimentare impune, de 
asemenea, în ceea ce priveşte indicaţiile obligatorii, utilizarea unei limbi uşor înţeleasă de 
către consumator şi permite statelor membre să prevadă faptul ca, pe teritoriile lor, indicaţiile
respective să fie furnizate într-una sau mai multe limbi oficiale comunitare5. 

La anumite tipuri de contracte se aplică norme comunitare specifice; de exemplu, în cazul 
produselor folosite pe durată limitată, Directiva privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe 
durată limitată6 prevede că statele membre asigură faptul că toate informaţiile relevante sunt 
redactate, la alegerea consumatorului, în limba sau într-una din limbile statului membru în 
care consumatorul își are reședința sau al cărui resortisant este, cu condiția ca aceasta să fie o 
limbă oficială a Comunității. În cazul altor contracte, consumatorii trebuie să fie cel puţin 
informaţi despre limba care va fi utilizată: în conformitate cu Directiva 2002/65/CE privind 
comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum, consumatorul trebuie să fie 
informat cu privire la limba sau limbile termenilor și condițiilor contractului, ale informațiilor 
relevante, precum și la limba sau limbile în care furnizorul decide să comunice pe perioada 
contractului la distanță, cu acordul consumatorului. Directiva 97/7/CE7 privind protecția 
consumatorilor cu privire la contractele la distanță prevede că informaţiile care trebuie oferite 
înaintea încheierii unui contract la distanţă trebuie furnizate într-o manieră clară şi inteligibilă, 
dar nu impune utilizarea unor anumite limbi.

În afara domeniilor reglementate prin directive specifice, comercianţii sunt, de exemplu, 

                                               
1 Directiva 88/378/CEE din 3 mai 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la siguranța 

jucăriilor, JO L 187, 16.7.1988, p. 1.
2 Directiva 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele 

cosmetice, JO L 262, 27.9.1976, p. 169.
3 Directiva 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la 

echipamentul individual de protecție, JO L 399, 30.12.1989, p. 18, în special punctul 1.4 din anexa II.
4 Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, JO L 11, 15.1.2002, p. 4–17.
5 Directiva 2000/13 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea 

produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora, JO L 109, 6.5.2000, p. 29–42.
6 Directiva 2008/122/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția 

consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a 
bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, 
precum și la contractele de revânzare și de schimb, JO L 33, 3.2.2009, p. 10–30.

7 JO L 144, 4.6.1997, p. 19-27.
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obligaţi sa furnizeze informaţii într-un mod clar şi inteligibil, pentru a nu induce în eroare 
consumatorii, în conformitate cu Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, 
care a fost transpusă în Italia prin Decretul legislativ nr. 146 din 2 august 2007. Totuşi, 
această directivă nu conţine norme specifice referitoare la limba care urmează a fi utilizată.

În general, este de competenţa statelor membre, şi nu a Comisiei, să aplice legislaţia 
comunitară şi naţională în relaţia cu operatorii.


