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Subiect: Petiția nr. 0643/2020, adresată de Fabiano Filippin, de cetățenie italiană, 
privind introducerea cerinței de a prezenta dovada de primire a propunerilor 
de modificări unilaterale la contractele încheiate cu consumatorii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că nu este întotdeauna posibil să se demonstreze dacă consumatorii 
au primit efectiv sms-urile, e-mailurile sau scrisorile trimise de companiile de telecomunicații, 
de bănci, de societățile de asigurări, de instituțiile financiare și de furnizorii de servicii care 
propun modificări unilaterale ale contractelor cu aceștia. Cu alte cuvinte, petiționarul denunță 
lipsa oricărei dovezi a faptului că consumatorii au primit și au citit modificările propuse. El 
susține că furnizorul de servicii ar trebui să aibă obligația de a dovedi recepționarea efectivă 
de către consumator a propunerii de modificare. După părerea sa, utilizarea e-mailurilor 
certificate, a corespondenței recomandate sau a consimțământului scris ar fi o soluție posibilă 
pentru a proteja consumatorii. În cele din urmă, el solicită ca instituțiile UE să ia măsuri 
pentru a oficializa cerința de a prezenta dovada primirii propunerilor de modificare unilaterală 
a contractelor încheiate cu consumatorii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 septembrie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă Consiliu și Comisie pentru a 
introduce ca cerință legală în dreptul UE, în special în Directiva (UE) 2019/21611, prevederea 

1 Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului 
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conform căreia comercianții trebuie să dovedească faptul că consumatorii au primit efectiv 
propunerile lor de modificare a contractelor, precum și ca utilizarea e-mailurilor certificate, a 
corespondenței recomandate sau a consimțământului scris să fie obligatorie în acest scop, 
pentru a îmbunătăți protecția consumatorilor. 

Chestiuni precum încheierea și modificarea contractelor și sarcina probei pentru primirea unei 
declarații de către o altă parte sunt, de obicei, prevăzute în dreptul contractual al statului 
membru. În plus, Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii2 poate fi relevantă în măsura în care posibilitatea și procedura de 
modificare a clauzelor standard din contractele cu consumatorii sunt prevăzute în astfel de 
clauze contractuale standard sau, în termenii directivei, în clauzele contractuale care nu au fost 
negociate individual. 

Clauzele standard din contractele încheiate cu consumatorii care permit comercianților să aducă 
modificări clauzelor existente sunt supuse cerințelor de transparență și de echitate prevăzute în 
Directiva 93/13/CEE a Consiliului, inclusiv în ceea ce privește procedura de acceptare a unei 
modificări propuse. Mai mult, în temeiul literei j) din anexa la Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului, clauzele care permit comerciantului să modifice unilateral clauzele unui contract, 
fără un motiv valabil, specificat în contract, pot fi considerate abuzive. În conformitate cu 
articolul 3 alineatul (3) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului, anexa la Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului conține o listă orientativă și neexhaustivă a clauzelor care pot fi considerate abuzive. 
În temeiul articolului 6 alineatul (1) din această directivă, clauzele contractuale abuzive nu sunt 
obligatorii pentru consumatori.

Directiva (UE) 2019/2161 modifică mai multe directive existente ale UE privind drepturile 
consumatorilor, inclusiv Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, în domenii specifice. Statele membre au obligația de a 
transpune aceste noi prevederi în dreptul național până la 28 noiembrie 2021.

În legătură cu orice revizuire viitoare, de exemplu a anexei la Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului, ar putea fi analizată oportunitatea unor norme mai specifice privind modificarea 
clauzelor contractuale existente.

Cu toate acestea, Comisia nu are niciun indiciu că acest aspect specific ar fi suficient de urgent 
încât să justifice, în sine, revizuirea directivelor care au fost modificate foarte recent.

Concluzie

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu consideră că este urgentă necesitatea de a modifica 
dreptul UE privind protecția consumatorilor în vederea adăugării unor norme specifice privind 
procedura de modificare a contractelor încheiate cu consumatorii, astfel cum a propus 
petiționarul.

European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, JO L 328, 18.12.2019, pp. 7-28.
2 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii, JO L 95, 21.4.1993, pp. 29-34.


