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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparența 
activelor debitorilor
(2008/2233(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 65 din Tratatul CE,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 6 martie 2008 privind executarea efectivă a 
hotărârilor în Uniunea Europeană: transparența activelor debitorilor COM(2008) 0128),

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 24 octombrie 2006 privind creșterea 
eficienței executării hotărârilor în Uniunea Europeană: poprirea conturilor bancare 
(COM(2006)0618) și rezoluția sa din 25 octombrie 2007 cu privire la această temă1, 

– având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2008 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind e-Justiția2,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 3 decembrie 2008,

– având în vedere avizul Autorității europene pentru protecția datelor din 22 septembrie 
2008,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A6-0000/2009),

A. întrucât întârzierea efectuării plăților și neachitarea datoriilor pun în pericol interesele 
întreprinderilor și consumatorilor, în special, atunci când creditorul și autoritățile de 
executare nu dețin informații privind locul în care se află debitorul sau activele sale; 
întrucât această situație este agravată de contextul economic actual, în care lichiditățile 
sunt esențiale pentru ca întreprinderile să supraviețuiască;

B. întrucât există riscul ca problemele legate de recuperarea transfrontalieră a datoriilor să 
fie un obstacol important în calea liberei circulații a ordinelor de plată în UE și să 
împiedice accesul la justiție; întrucât, în plus, dacă hotărârile judecătorești nu pot fi 
executate, sunt periclitate acțiunea justiției și normele de integritate comercială;

C. întrucât, în realitate, debitorii recalcitranți reprezintă o problemă majoră, agravată în 
cazul în care este vorba de creanțe transfrontaliere, în special pentru micile întreprinderi 
care nu au la dispoziție nici avocați specializați, nici servicii specifice de recuperare a 
creanțelor și care sunt deseori în situația regretabilă de a fi obligate să aloce personal, 
resurse financiare deja limitate și, în special, timp pentru a rezolva această problemă, în 

                                               
1 JO C 263 E, 16.10.2008, p. 655.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0637.
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loc să se axeze pe activitățile de producție;

D. întrucât există o problemă gravă în cazul în care sunt implicați debitori recalcitranți care 
nu sunt interesați să își îndeplinească obligațiile civile, cum ar fi persoane care și-au 
însușit sau au reținut valori patrimoniale fără a fi îndreptățite la acest lucru sau care nu și-
au respectat acordurile comerciale; întrucât astfel de persoane dețin deseori active 
substanțiale față de diferite entități, reprezentanți sau trusturi și întrucât realizarea 
executării nu este posibilă în absența informațiilor necesare; întrucât, deseori este necesar 
ca aceste informații să fie obținute fără a alerta debitorul recalcitrant - acesta având 
frecvent posibilitatea de a transfera în scurt timp activele în cadrul unei jurisdicții diferite;

E. întrucât, în plus, se știe că anumite state suverane nu respectă sentințele arbitrale sau 
hotărârile emise de instanțele dintr-un alt stat, ceea ce a generat apariția „fondurilor 
vultur” care achiziționează datoria suverană la o valoare inferioară, urmărind ulterior să 
obțină un beneficiu din achitarea acesteia; întrucât ar fi preferabil și mai just să le fie 
oferite creditorilor inițiali mijloacele de a obține reparația prin mijloace proprii;

F. întrucât există puține state care nu posedă deloc active în afara granițelor și întrucât, în 
cazul în care debitorul nu are nicio speranță să obțină executarea în statul membru 
respectiv, singurul mijloc de a obține reparații este apelarea la jurisdicțiile străine, 
inclusiv cele ale Uniunii Europene;

G. întrucât orice măsură comunitară de punere la dispoziție a informațiilor trebuie neapărat 
preconizată în contextul acestui tip de situație, în care lipsa de informații este cauza unor 
mari nedreptăți; întrucât, în cazul în care nu sunt puse la dispoziția creditorului informații 
despre activele debitorului recalcitrant, care pot fi poprite în cadrul executării hotărârii, 
creditorul nu va putea obține executarea acesteia;

H. întrucât în practică, această chestiune nu se limitează doar la cazurile în care a fost 
pronunțată o hotărâre care nu a fost executată, ci poate apărea înainte ca reclamanții să 
introducă acțiunea;

I. întrucât, totuși este absolut esențial ca toate măsurile propuse să fie proporționale; 
întrucât, de asemenea, acestea nu ar trebui să se limiteze la reproducerea soluțiilor oferite 
în temeiul măsurilor naționale existente; întrucât aceste măsuri trebuie să se limiteze la 
acțiunile cu caracter transfrontalier, iar armonizarea inutilă și neadecvată ar trebui evitată;

J. întrucât au fost exprimate preocupări considerabile privind faptul că anumite sugestii 
avansate în Cartea verde din 6 martie 2008 menționată anterior, ar putea aduce atingere 
drepturilor fundamentale cum ar fi dreptul la viața privată (la protecția datelor), ar 
periclita garanțiile procedurale și ar putea contraveni tradițiilor constituționale din 
numeroase state membre;

K. întrucât toate propunerile trebuie să fie rentabile și integrate în alte domenii ale politicilor 
comunitare, pentru a evita suprapunerea inutilă a eforturilor,

1. împărtășește opinia Comisiei conform căreia recuperarea transfrontalieră a datoriilor prin 
executarea hotărârilor judecătorești reprezintă o problemă majoră pentru piața internă, dar 
consideră că niciuna dintre soluțiile sugerate de Comisie nu va contribui la rezolvarea 



PR\762786RO.doc 5/9 PE418.248v01-00

RO

problemei principale, și anume cea a debitorilor recalcitranți care refuză fără scrupule să 
își îndeplinească obligațiile civile și care au la dispoziție mijloace de a se sustrage de la 
acestea;

Propunere de elaborare a unui manual al practicilor și legilor referitoare la executarea la 
nivel național

2. consideră că un astfel de manual, destinat să fie folosit de Rețeaua Judiciară Europeană, 
ar putea fi util, reprezentând un ghid general privind opțiunile existente în alte jurisdicții;

3. consideră, cu toate acestea, că un astfel de manual ar avea o utilitate limitată, că 
elaborarea și actualizarea acestuia ar fi minuțioasă și costisitoare, fiind, în mod inevitabil, 
în întârziere față de evoluția dreptului; consideră că manualul ar fi util doar persoanelor 
care urmăresc obținerea executării prin mijloace proprii, în străinătate; subliniază că, în 
majoritatea cazurilor, creditorul va trebui să apeleze la consilierea unui avocat din 
jurisdicția străină cu privire la mijloacele de executare pe care le are la dispoziție;

4. consideră cu tărie că publicarea anuarelor naționale cu avocații străini care își exercită 
drepturile de a profesa în cadrul pieței interne în temeiul Directivei 77/249/CEE1 și al 
Directivei 98/5/CE2 ar fi mai rentabilă și mai utilă pentru creditori;

Sporirea numărului de informații disponibile în registrele publice și îmbunătățirea 
accesului la acestea

5. consideră că în cadrul programului e-Justiție poate fi abordată chestiunea îmbunătățirii 
accesului la registrele comerciale, cu condiția protejării dreptului la viață privată, inclusiv 
a dreptului la protecția datelor;

6. își exprimă cele mai puternice temeri privind acordarea în beneficiul populației a unui 
drept de acces la registrele securității sociale și ale administrației fiscale;

7. susține, totuși, că deși accesul populației la registre (în cazul în care acestea există) poate 
fi util pentru identificarea persoanelor fizice care sunt în situația nefericită de a nu fi 
achitat pensiile alimentare sau de a nu fi rambursat împrumuturile private, acest lucru ar 
fi oneros și disproporționat și nu ar rezolva problema debitorilor recalcitranți, iar accesul 
populației la registre ar putea genera o utilizare abuzivă de către ziariști și de către 
comercianții care folosesc tehnicile cold-calling (apeluri telefonice nesolicitate);

8. consideră că, deși în cadrul anumitor jurisdicții un acces mai bun la registrele securității 
sociale și ale administrației fiscale a fost utilizat cu succes, există totuși eventualitatea 
unui conflict cu normele privind protecția datelor și confidențialitatea; subliniază că un 
astfel de demers ar necesita modificări legislative majore în anumite state membre și ar fi 
privit cu suspiciune de către opinia publică; totuși, remarcă faptul că ar putea apărea și 

                                               
1 Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta 
servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, p. 17).
2 Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu 
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO 
L 77, 14.3.1998, p. 36).



PE418.248v01-00 6/9 PR\762786RO.doc

RO

probleme de ordin juridic în cazul în care informațiile obținute ar fi folosite în alte 
scopuri decât cel pentru care au fost culese;

9. în plus, observă că declarațiile fiscale și dosarele de securitate socială sunt confidențiale 
în numeroase state membre și că ideea creării unui registru, cu toate riscurile existente de 
pierdere a dosarelor pe care acesta le presupune, nu ar fi binevenită în aceste state și ar fi 
considerată un abuz din partea puterii executive;

10. reafirmă că propunerea este disproporționată față de obiectivul urmărit și că ar putea 
genera abuzuri și constitui o încălcare a dreptului la viața privată;

11. subliniază că în indiferent de situație, în cazul debitorilor recalcitranți, creditorii vor apela 
probabil la agenții de investigații, accesul la registrele publice nefiind, prin urmare, de 
mare utilitate;

Schimbul de informații între autoritățile de executare

12. consideră că ideea unei cooperări ameliorate între autoritățile publice de executare merită 
să fie examinată în continuare, dar subliniază că astfel de autorități nu există în toate 
statele membre;

Declarația debitorului

13. consideră că declarația debitorului poate face parte în mod util din procedura de executare 
a unei hotărâri judecătorești, care poată fi completată cu sancțiuni în temeiul dreptului 
intern;

14. consideră că acțiunea comunitară nu este necesară în acest domeniu, deși Comunitatea ar 
putea încuraja statele membre în care nu există declarația debitorului să prevadă, în 
legislația națională instrumente eficiente de aceeași natură;

Introducerea unei declarații privind activele la nivel european

15. îndeamnă ca orice declarație privind activele la nivel european să se adauge la 
instrumentele naționale existente, fără a le înlocui;

16. consideră că activele menționate în declarația respectivă nu ar trebui să se limiteze la cele 
localizate în cadrul Uniunii Europene, ci ar trebui să includă activele deținute în întreaga 
lume;

Alte măsuri

17. subliniază că în conformitate cu Regulamentul Bruxelles I1, fiecare stat membru 
stabilește măsuri provizorii proprii, care sunt reglementate de dreptul intern, și că în 
conformitate cu regulamentul respectiv deciziile ex parte nu fac nici obiectul unei 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, 16.1.2001, p.1).
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recunoașteri nici al unei executări reciproce, în timp ce deciziile inter partes sunt aplicate 
de instanța competentă prin intermediul măsurilor reparatorii pe cât posibil echivalente pe 
care aceasta le poate acorda;

18. observă că măsurile provizorii includ: i) ordine de divulgare a informațiilor privind 
activele care pot face obiectul unor măsuri executorii dispuse prin hotărâre 
judecătorească; ii) ordine privind măsuri conservatorii cu privire la active dispuse până la 
executarea unei hotărâri judecătorești; iii) aceste ordine pot avea, de asemenea, forma 
unor ordine interimare de plată, prin care se acordă plăți imediate creditorului până la 
soluționarea litigiului;

19. consideră că în cazul litigiilor mici, în special atunci când cheltuielile de judecată ar putea 
fi prohibitive, întârzierea justiției poate fi considerată denegare de justiție, iar în cazurile 
mai importante, lipsa informațiilor privind activele poate constitui cel mai mare obstacol; 
prin urmare, consideră că apelarea la ordine care prevăd măsuri provizorii poate furniza o 
soluție în ambele tipuri de cazuri;

20. sugerează acordarea unei atenții deosebite ideii de a introduce, anumite măsuri 
comunitare provizorii care s-ar adăuga măsurilor pronunțate de instanțele naționale; 
consideră că această măsură ar putea avea forma unei proceduri simple, flexibile, care s-
ar aplica în întreaga UE, evitându-se astfel întârzierile și cheltuielile inutile; consideră că 
o astfel de procedură ar fi eficientă și echitabilă și pentru terții care nu sunt parte în 
proces;

21. propune aplicarea unei astfel de măsuri și în cazul cererilor de arbitraj și luarea sa în 
considerare în contextul viitoarei revizuiri a Regulamentului Bruxelles I;

o

o o

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Documentul consultativ al Comisiei se explică prin preocuparea datorată faptului că 
problemele legate de recuperarea transfrontalieră a datoriilor pot fi un obstacol în calea liberei 
circulații a ordinelor de plată în Uniunea Europeană și pot împiedica corecta funcționare a 
pieței interne. „Întârzierea efectuării plăților și neplățile pun în pericol interesele deopotrivă 
ale întreprinderilor și ale consumatorilor. Acesta este cazul, în special, când creditorul și 
autoritățile de executare nu dețin informații în legătură cu locul de activitate sau activele 
debitorului.”  

Debitorii recalcitranți pot constitui o problemă majoră oriunde în Uniunea Europeană, mai 
ales pentru micile afaceri, care nu dispun de resurse importante (contracte cu avocați de 
specialitate, servicii de recuperare a datoriilor).  Problema poate fi rezolvată atunci când 
debitorul posedă active în Uniunea Europeană și când acestea pot fi găsite și supuse 
procedurilor juridice. Nu este sigur dacă propunerile Comisiei, care sunt limitate, vor reuși să 
amelioreze situația în mod considerabil.

În ceea ce privește conținutul Cărții verzi, Comisia sugerează elaborarea unui manual al 
practicilor și legilor referitoare la executarea la nivel național, care ar putea fi accesibil în 
Rețeaua Judiciară Europeană.

În al doilea rând, Comisia pune problema sporirii volumului de informații disponibile în 
registrele comerciale și a îmbunătățirii accesului la acestea.  

Aceste aspecte ar putea fi abordate în cadrul propunerilor privind domeniul european e-
justiție, asupra căruia Parlamentul s-a pronunțat deja.

În al treilea rând, se emite ideea de a lărgi accesul la registrele de evidență a populației.  

În al patrulea rând, Cartea verde pune problema dacă ar trebui sporit accesul autorităților de 
executare la registrele fiscale și de securitate socială. Acest lucru a fost pus în practică în 
anumite jurisdicții cu un oarecare succes, dar pot exista conflicte cu reglementările privind 
protecția datelor și confidențialitatea. 

În al cincilea rând, Comisia sugerează ameliorarea cooperării între autoritățile publice de 
executare.

În al șaselea rând, se propune introducerea unei „declarații europene privind activele”, care i-
ar obliga pe debitori să dezvăluie informații privind toate activele pe care le dețin în spațiul 
judiciar european, o declarație eventual însoțită de sancțiuni. 

În fine, raportorul a răspuns după cum urmează cererii Comisiei cu privire la alte măsuri care 
ar putea fi luate în considerare.

Ea consideră că creditorii ar putea beneficia de introducerea unei proceduri simple și flexibile 
care ar putea fi aplicată pe întreg teritoriul Uniunii Europene în vederea obținerii de măsuri 
provizorii sub forma (1) unei obligații de a dezvălui informații privind activele care ar putea 
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face obiectul unor măsuri de executare a unei hotărâri judecătorești; (2) unei obligații de a nu 
înstrăina active ce așteaptă executarea unei hotărâri judecătorești. Astfel de măsuri ar putea 
lua forma unui ordin de plată intermediară care îi oferă creditorului o plată imediată în 
așteptarea soluționării disputei în curs. 

În cazul în care Comisia consideră că această soluție merită a fi explorată, raportorul 
sugerează efectuarea unui studiu privind măsurile provizorii pe teritoriul Uniunii Europene 
care ar analiza: 

(1) modul în care funcționează sistemele naționale actuale în practică: studiul s-ar putea limita 
la o țară cu sistem juridic common-law și la un eșantion reprezentativ cu țări de drept civil, 
pentru a include cel puțin un sistem est european. 

(2) ameliorările sistemelor existente care ar putea fi considerate utile. În acest scop, studiul ar 
trebui să fie conceput pentru a analiza sisteme din interiorul și din afara Uniunii Europene. 

(3)domeniile în care o cooperare mai strânsă între statele membre ar putea fi benefică. De 
exemplu, studiul ar trebui să identifice lipsuri în ceea ce privește disponibilitatea măsurilor 
provizorii din sisteme, să includă o analiză comparativă a cheltuielilor raportate la eficiență și 
să identifice dacă lucrurile se pot îmbunătăți în mod util.

(4) modul în care ar putea fi integrate ordinele de plată provizorii în modul de funcționare al 
sistemului bancar. Adesea băncile sunt implicate fără a fi părți într-o dispută în curs; ar trebui 
conceput un sistem de ordine de plată provizorii care să fie coerent cu modul de operare al 
băncilor. 

(5)efecte posibile ale normelor privind protecția datelor, ale cerințelor de reglementare și ale 
confidențialității. De exemplu, este posibil ca dezvăluirea de informații să ducă la probleme 
de reglementare pentru un terț dintr-un alt stat care nu este parte în litigiu?

(6) echitatea față de terți (de exemplu, proprietarii de active sau proprietarii de informații) 
care nu sunt părți într-o cauză în curs, dar care pot fi afectați de un ordin provizoriu. (De 
exemplu, pot fi aceștia expuși la pretenții ce decurg din respectarea ordinului?)

(7) care sistem al CE ar fi acceptabil pentru statele membre?
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