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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1907/2009, adresată de U.P., de cetățenie germană, privind 
ferestrele pop-up și videoclipurile care conțin reclame nesolicitate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este nemulțumit de prezența tot mai mare a ferestrelor pop-up cu reclame de pe 
paginile de internet, menționând faptul că programele existente de blocare a reclamelor nu 
reprezintă o soluție, deoarece acestea blochează și ferestrele pop-up utile și necesare.  
Petiționarul se plânge și de videoclipurile care conțin reclame nesolicitate care apar pe ecranul 
calculatoarelor cu scopul de a atrage atenția utilizatorilor și care sunt dificil de închis sau de 
șters. Acesta consideră această formă forțată de publicitate ca fiind periculoasă și susține că 
ferestrele pop-up și videoclipurile care conțin reclame ar trebui interzise. În egală măsură, el 
se întreabă dacă acestea nu ar trebui considerate drept o denaturare a concurenței.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiționarul este nemulțumit de prezența din ce în ce mai abuzivă pe internet a ferestrelor pop-
up cu reclame, menționând că programele existente, destinate să blocheze reclamele, nu 
reprezintă o soluție întrucât blochează și ferestrele pop-up utile și necesare.  Petiționarul se 
plânge și de videoclipurile care conțin reclame nesolicitate care apar pe ecranul 
calculatoarelor cu scopul de a atrage atenția utilizatorilor și care sunt dificil de închis sau de 
șters. Acesta susține că această formă forțată de publicitate este periculoasă și că ferestrele 
pop-up și videoclipurile care conțin publicitate ar trebui interzise. În egală măsură, el se 
întreabă dacă acestea nu ar trebui considerate drept o denaturare a concurenței.
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În primul rând, este important să se stabilească dacă într-adevăr așa-numitele ferestre pop-up 
reprezintă un anumit tip de reclamă/comunicare comercială.  Prin intermediul acestor 
comunicări, furnizorii de servicii ale societății informaționale doresc, fie să facă reclamă unui 
anumit tip de produs sau serviciu, fie să obțină mai multe informații despre 
utilizatorii/destinatarii acestora.  Acest tip de activitate intră sub incidența domeniului de 
aplicare al Directivei privind comerțul electronic (2000/31/CE1) întrucât reprezintă un 
serviciu al societății informaționale. 

În ceea ce privește sugestia formulată de petiționar, privind impunerea unei interdicții 
generale, este esențial să se sublinieze că o interdicție generală cu privire la aceste servicii ar 
reprezenta de fapt o barieră generală, disproporționată, în calea furnizării unor astfel de 
servicii și ar putea fi considerată drept o încălcare a directivei privind comerțul electronic. 
Directiva privind comerțul electronic prevede deja cerințe de transparență bine definite, în 
sensul că destinatarul serviciului trebuie să dispună de toate informațiile privind furnizorul, 
astfel încât să poată respinge, în principiu, ferestrele pop-up ulterioare.

Directiva solicită ca furnizorii unor astfel de servicii să se facă accesibili destinatarilor 
acestora în mod direct și permanent, impunând, de asemenea, ca destinatarul unui astfel de 
serviciu să poată contacta furnizorul fără niciun fel de dificultate.  În cazul în care petiționarul 
consideră că prezența ferestrelor pop-up de pe unele site-uri web este supărătoare, acesta ar 
trebui să poată contacta furnizorul fără niciun fel de probleme. În cazul în care petiționarul 
întâmpină probleme în acest sens, există posibilitatea de a contacta direct punctele de contact 
la nivel național stabilite în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din Directiva privind 
comerțul electronic, care ar trebui să îi acorde asistență în vederea soluționării acestor 
probleme.

Punctul de contact național în Germania este: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tel: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

E-mail: braun@euroinfo-kehl.eu

Site web: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

În cazul în care o fereastră pop-up se încadrează în definiția comunicărilor comerciale 
nesolicitate prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2009/136/CE, furnizorul de 
servicii ar trebui să îndeplinească cerințele speciale prevăzute pentru astfel de servicii ale 
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societății informaționale, precum obligația furnizorilor care publică comunicări comerciale 
nesolicitate de a consulta cu regularitate și de a respecta registrele „opt-out” în care se pot 
înregistra persoanele fizice care nu doresc să primească astfel de comunicări comerciale (în 
conformitate cu articolul 7 din Directiva privind comerțul electronic).


