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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1442/2009 adresată de Gerriet Biehle, de cetățenie germană, privind 
interzicerea scrierii cu caractere mici în enunțurile materialelor publicitare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru interzicerea scrierii cu caractere mici, aproape ilizibile pentru 
consumator, în cazul menționării condițiilor importante din anunțurile publicitare. Petiționarul 
dă exemplul anunțului în care sunt oferite telefoane mobile la prețul de 1 euro, dar din textul 
scris cu caractere foarte mici reiese faptul că timp de 24 de luni trebuie achitată suma de 14,99 
euro. El este de părere că în acest caz este vorba despre o inducere în eroare intenționată a 
consumatorului. Prin urmare, petiționarul solicită introducerea unei reglementări europene 
care să interzică scrierea cu caractere foarte mici, ilizibile în mod normal, a condițiilor 
contractuale importante, cum ar fi costurile totale sau durata de desfășurare a unui contract, în 
enunțurile mesajelor publicitare. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul solicită ca UE să elaboreze reglementări care să interzică scrierea cu caractere 
foarte mici, ilizibile în mod normal, a condițiilor contractuale importante pentru consumator, 
cum ar fi costurile totale sau durata relației contractuale, în enunțurile mesajelor publicitare. 
Acesta pledează pentru interzicerea scrierii cu caractere mici.

În momentul de față, nu există norme comunitare care să reglementeze mărimea literelor cu 
care sunt tipărite informațiile despre produse. Cu toate acestea, consumatorii europeni sunt 
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deja protejați împotriva informațiilor ascunse sau neclare privind produsele. Mai precis, 
informațiile despre produse trebuie să respecte Directiva privind practicile comerciale 
neloiale, care a intrat în vigoare la 12 decembrie 2007 și care a fost transpusă de către toate 
statele membre. Directiva interzice omisiunile care induc în eroare, de exemplu situațiile în 
care comerciantul respectiv omite, ascunde sau furnizează într-o manieră neclară sau 
neinteligibilă informațiile esențiale care îl ajută pe consumatorul obișnuit să ia o decizie 
economică în cunoștință de cauză [articolul 7 alineatul (2) din directivă]. Mai mult, atunci 
când lansează o invitație de achiziție a unui produs sau serviciu, comercianții trebuie să 
afișeze caracteristicile principale ale produsului/serviciului, precum și prețul total care să 
includă taxele și costurile suplimentare de transport, de livrare sau cheltuielile poștale 
[articolul 7 alineatul (4) din directivă]. 

Directiva privind practicile comerciale neloiale impune, de asemenea, redactarea de către 
comerciant a unor termeni contractuali, care să includă condițiile pentru anumite promoții, 
într-un limbaj simplu și inteligibil. Directiva precizează faptul că termenii ambigui trebuie 
interpretați într-o modalitate care să fie în favoarea consumatorului (articolul 5 din Directiva 
privind practicile comerciale neloiale). În cazul în care condițiile contractuale din contractele 
standard pentru consumatori cauzează dezechilibre semnificative cu privire la drepturile și 
obligațiile consumatorilor, pe de-o parte, și cele ale vânzătorilor și furnizorilor, pe de altă 
parte, acestea trebuie privite ca fiind neloiale [articolul 3 alineatul (1)]. Clauzele abuzive 
utilizate într-un contract nu creează obligații pentru consumator (articolul 6). 

Comisia a propus revizuirea Directivei privind practicile neloiale, prin includerea acesteia în 
proiectul de directivă privind drepturile consumatorilor („DDC”), care este discutată în 
prezent în Consiliul și Parlamentul European. Acest proiect de directivă propune o modificare 
a normelor privind transparența clauzelor contractuale, prin introducerea unei cerințe conform 
căreia clauzele trebuie să fie lizibile. În afara cerinței de lizibilitate, proiectul de directivă 
specifică faptul că statele membre nu pot impune cerințe mai specifice în ceea ce privește 
tipul sau dimensiunea caracterelor cu care sunt redactate condițiile contractuale [articolul 31 
alineatul (4) și considerentul 47].

Mai mult, proiectul DDC prevede obligația comerciantului de a furniza consumatorului 
informațiile privind prețul total pentru toate contractele de vânzare și servicii pentru 
consumatori. [articolul 5 alineatul (1) litera (c)]. De asemenea, proiectul DDC precizează 
faptul că clienții nu vor fi obligați să plătească niciun fel de cheltuieli în privința cărora nu au 
fost informați de către comerciant [articolul 6 alineatul (1)].

Mai multe informații privind DDC pot fi găsite pe următoarele situri web:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

În orice caz, trebuie să se rețină faptul că agențiile naționale responsabile pentru aplicarea 
legii și instanțele au responsabilitatea de a stabili în care dintre cazuri folosirea literelor de 
dimensiune mică este contrară legislației comunitare, astfel cum a fost transpusă în legislația 
națională, luând în calcul toate circumstanțele cazului și, dacă este cazul, de a lua măsuri 
pentru oprirea acestor practici. 

Comisia coordonează măsurile de punere în aplicare de către autoritățile din statele membre, 
prin așa-numitele „acțiuni de verificare”, în contextul comisei constituite de Regulamentul 
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privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (CPC). O astfel de acțiune de 
comună de aplicare a fost efectuată în sectorul telecomunicațiilor în 2008. Autoritățile 
naționale responsabile cu punerea în aplicare au verificat peste 500 de site-uri web care 
vindeau servicii de telefonie mobilă, pentru a verifica dacă acestea respectau legislația 
comunitară relevantă sau dacă existau semne de practici înșelătoare. Printre practicile care au 
fost examinate în cursul acestei acțiuni, autoritățile au verificat dacă tarifele au fost indicate în 
mod clar și dacă au fost menționate informațiile importante pentru consumator. Autoritățile 
naționale au descoperit, de exemplu, faptul că 41 % dintre site-uri nu au menționat clar faptul 
că o ofertă era condiționată de un abonament și nici nu au specificat durata de derulare a 
abonamentului. 35 % dintre site-uri au folosit prezentări înșelătoare de informații, inclusiv 
folosirea de caractere de dimensiune mică pentru a furniza informații importante privind 
condițiile contractuale. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2009, 70 % din site-urile web
investigate pentru vânzările înșelătoare de servicii de telefonie mobilă au fost corectate sau 
închise. Petiționarul poate găsi informații privind această acțiune de verificare la adresa: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


