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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1176/2013, adresată de Annick Pelletier, de cetățenie franceză, privind 
ofertele înșelătoare ale Deutsche Adressdienst GmbH (DAD)

Petiția nr. 1180/2013, adresată de Consuelo Cortellessa, de cetățenie italiană, 
privind publicitatea înșelătoare a registrelor comerciale

Petiția nr. 1556/2013, adresată de P.V., de cetățenie italiană, privind publicitatea 
înșelătoare referitoare la anuarele profesionale

1. Rezumatul petiției

Petiția nr. 1176/2013 

Petiționara reclamă o cerere din partea Deutsche Adressdienst GmbH (DAD) din Hamburg 
pentru a verifica datele cu care clubul său de calculatoare este înscris într-un registru internet 
francez. După ce a înapoiat formularul cu datele, ea a primit o factură de peste 1 100 de euro 
și s-a aflat că clubul încheiase un abonament cu DAD. Petiționara declară că nu era clar din 
scrisoarea pe care a primit-o de la DAD că clubul său trebuia să plătească suma respectivă și 
că încheiase un abonament. De asemenea, petiționara indică faptul că a declarat în mod clar că 
ea nu dorește să plătească nimic, deoarece clubul ei are numai trei membri și nu are fonduri 
proprii. Cu toate acestea, ea a primit factura. Întrucât clubul nu dispune de niciun fond pentru 
a intenta un proces, ea solicită asistența Parlamentului European. 

Petiția nr. 1180/2013 

Petiționara, care este proprietara unei societăți din Italia, reclamă practicile frauduloase ale 
societății neerlandeze World Register, care oferă servicii de publicitate în registre comerciale. 
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Acest serviciu aparent gratuit solicită ulterior societăților individuale în cauză un abonament 
anual de 995 de euro, dacă societatea refuză, World Register implementează o politică de 
recuperare a datoriilor deosebit de agresivă.

Petiția nr. 1556/2013 

Petiționarul, care deține o firmă în Italia, condamnă practicile frauduloase ale societății 
olandeze EU Business Register, cu sediul în Utrecht, care oferă publicitate în anuare 
profesionale pentru diverse afaceri și societăți.
Acest serviciu, aparent gratuit, este în realitate furnizat în baza unui abonament anual în 
valoare de 995 EUR, care este reînnoit automat o dată la doi ani; în cazul în care o firmă 
refuză să efectueze plata, societatea în cauză aplică, aparent, o politică deosebit de agresivă de 
recuperare a debitelor.

2. Admisibilitate

Petițiile nr. 1176/2013 și nr. 1180/2013 au fost declarate admisibile la 18 martie 2014. 
Petiția nr. 1556/2013 a fost declarată admisibilă la 19 mai 2014.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 septembrie 2014

Petițiile nr. 1176/2013, 1180/2013 și 1556/2013

Petiționarii sunt doi proprietari de societăți comerciale din Italia și un membru al unui club de 
IT din Franța. Toți au primit formulare care îi invitau să actualizeze informațiile despre club 
sau societate din diferite anuare profesionale. Informațiile prezentate în formular au creat 
impresia în rândul proprietarilor de societăți că este o ofertă gratuită. Petiționarii au semnat 
formularul și l-au trimis înapoi. Membrii clubului de IT din Franța au scris în mod explicit 
„Nu” pe formular și l-au returnat. 

Spre surprinderea lor, aceștia au primit facturi din partea societăților editoare de anuare. 
Încercările ulterioare de retragere din contract au fost refuzate, iar petiționarii au fost 
persecutați pentru pretinsa sumă datorată, la care s-au adăugat dobânzi de întârziere. 

Legislația UE conține dispoziții care protejează cetățenii împotriva publicității înșelătoare în 
domeniul relațiilor dintre întreprinderi. Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare 
și comparativă interzice practicile de publicitate înșelătoare care afectează societățile, cum ar 
fi cea invocată de petiționară. 

În special, articolul 2 din directivă definește publicitatea înșelătoare drept „orice publicitate 
care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare 
persoanele cărora li se adresează sau care iau contact cu aceasta și care, datorită 
caracterului înșelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din 
aceste motive, aduce atingere sau poate aduce atingere unui concurent”. În conformitate cu 
articolul 5 din directivă, statele membre trebuie să stabilească mijloace adecvate și eficiente 
de combatere a publicității înșelătoare.
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Deși autoritățile naționale ar trebui să evalueze orice practică publicitară înșelătoare de la caz 
la caz, Comisia Europeană împărtășește preocupările petiționarilor și este conștientă de faptul 
că aceste practici necinstite continuă să provoace probleme importante mai multor societăți 
europene. Aceeași poziție a fost exprimată, recent, în petițiile nr. 1935/2012 și 292/2013.

Prin urmare, Comisia consideră că actualul cadru legislativ al UE ar trebui consolidat.
Normele care interzic anumite practici ar trebui revizuite și ar trebui consolidată asigurarea 
respectării normelor de combatere a practicilor comerciale înșelătoare în cazurile 
transfrontaliere. În plus, Comisia s-a angajat într-un dialog structurat cu unele state membre 
pentru a garanta că regulile existente sunt transpuse și puse în aplicare în mod corect.

La 27 noiembrie 2012, Comisia a publicat comunicarea1 intitulată „Protejarea întreprinderilor 
împotriva practicilor de comercializare înșelătoare și asigurarea unei respectări efective a 
normelor”. Această comunicare prezintă planurile pentru viitoarea revizuire a Directivei 
2006/114/CE. La 22 octombrie 2013, Parlamentul European a adoptat o rezoluție2 prin care 
saluta această comunicare.

Concluzie

În acest context, Comisia are în vedere prezentarea unei propuneri legislative de revizuire a 
Directivei 2006/114/CE, pentru a îmbunătăți și mai mult claritatea dispozițiilor actuale și 
aplicarea lor eficientă, în special la nivel transfrontalier.

                                               
1 COM(2012)0702
2 A7-311/2013 P7_TA-PROV(2013)0436


