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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0588/2010, adresată de Reinhard Rink, de cetățenie germană, 
privind tratamentul inegal în conformitate cu articolul 5 litera (e) din 
Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic

1. Rezumatul petiției

În conformitate cu articolul 5 litera (e) din Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul electronic), în cazul furnizorilor de servicii pentru care 
activitatea este supusă unui regim de autorizare, coordonatele autorității de supraveghere 
pertinente trebuie să fie clar indicate în informațiile privind identitatea. Alți furnizori de 
servicii, privați sau publici, a căror activitate intră sub incidența unui organism de 
reglementare, dar care nu sunt supuși unui regim de autorizare, nu trebuie să ofere aceste date 
în informațiile privind identitatea. Petiționarul consideră că acest lucru este nedrept și solicită 
remedierea sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Articolul 5 din Directiva privind comerțul electronic1 obligă statele membre să se asigure că 
un furnizor de servicii pune la dispoziția publicului un minim de anumite informații, inclusiv 
numele, adresa geografică și de poștă electronică, titlul profesional, înregistrarea la un 
organism profesional sau o trimitere la normele profesionale aplicabile. Conform articolului 5 
                                               
1 Directiva 2000/31/CE, JO L 178, 17.7.2000, p.1-16
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alineatul (1) litera (e), atunci când activitatea este supusă unui regim de autorizare, furnizorul 
de servicii trebuie să dea informații particulare referitoare la autoritatea de supraveghere 
pertinentă.

Comisia reamintește că articolul 5 din Directiva privind comerțul electronic nu prevede o listă 
exhaustivă de obligații privind informațiile de furnizat. Acesta conține acele cerințe privind 
informațiile care au fost considerate cele mai importante pentru dezvoltarea serviciilor 
societății informaționale. Statele membre au totuși libertatea de a solicita furnizorilor de 
informații stabiliți pe teritoriul lor să pună la dispoziție alte informații, sub rezerva 
conformității cu dreptul UE. Acestea pot include informații referitoare la autoritățile de 
supraveghere care trebuie oferite de furnizorii de servicii care nu sunt supuși unui regim de 
autorizare. 

Recent, Comisia a organizat o consultare publică pentru a identifica obstacolele în calea 
dezvoltării comerțului electronic și pentru a evalua impactul Directivei privind comerțul 
electronic. Consultarea a cuprins, inter alia, cerințele privind informațiile din Directivă. 
Comisia a primit peste 430 de răspunsuri și acum examinează cu atenție părerile 
respondenților. 

Concluzii

Pe baza rezultatelor consultării publice și a informațiilor obținute din discuțiile cu părțile 
interesate, Comisia va prezenta, în 2011, o comunicare privind comerțul electronic în cadrul 
căreia va lua în considerare problema cerințelor privind informațiile generale.


