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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în 
vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0445),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 alineatul (2) literele (a), (e) și (f) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0211/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Condițiile pentru emiterea ordonanței 
asiguratorii de indisponibilizare a 
conturilor bancare ar trebui să găsească un 
echilibru adecvat între interesul creditorilor 
de a obține o ordonanță asiguratorie atunci 
când este necesar și interesele debitorilor 
de a preveni abuzurile în acest domeniu. 
Prin urmare, înainte de a obține o hotărâre 
executorie în statul membru în care este 

(12) Condițiile pentru emiterea ordonanței 
asiguratorii de indisponibilizare a 
conturilor bancare ar trebui să găsească un 
echilibru adecvat între interesul creditorilor 
de a obține o ordonanță asiguratorie atunci 
când este necesar și interesele debitorilor 
de a preveni abuzurile în acest domeniu. 
Prin urmare, înainte de a obține o hotărâre 
executorie în statul membru în care este 
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deschis contul, instanța ar trebui să se 
asigure că pretențiile creditorului asupra 
debitorului par a fi bine întemeiate și că 
este posibil ca, în lipsa ordonanței, 
executarea ulterioară a viitoarei hotărâri 
judecătorești să fie împiedicată sau 
îngreunată în mod substanțial.

deschis contul, instanța ar trebui să se 
asigure că pretențiile creditorului sunt 
legitime și că există un risc real și concret 
ca, în lipsa ordonanței, dreptul său de 
creditor să fie prejudiciat, fie și parțial, și
ca executarea ulterioară a viitoarei hotărâri 
judecătorești să fie împiedicată sau 
îngreunată în mod substanțial. În acest 
scop, este necesar ca creditorul să prezinte 
dovezi suficiente, bazate pe fapte 
relevante, care să demonstreze în fața 
autorității judiciare valabilitatea creanței.

Or. it

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În scopul de a asigura menținerea 
efectului de surpriză al ordonanței 
asiguratorii, debitorul nu ar trebui să fie 
informat cu privire la cerere, audiat înainte 
de emitere sau notificat cu privire la 
ordonanță înainte ca banca să o execute. 
Debitorul ar trebui, cu toate acestea, să fie 
în măsură să conteste ordonanța imediat ce 
acesta a fost executată. 

(13) În scopul de a asigura menținerea 
efectului de surpriză al ordonanței 
asiguratorii, este preferabil ca debitorul să 
nu fie informat cu privire la cerere, să nu 
fie audiat înainte de emitere și să nu fie
notificat cu privire la ordonanță înainte ca 
banca să o execute. Debitorul ar trebui, cu 
toate acestea, să fie în măsură să conteste 
ordonanța imediat ce acesta a fost 
executată.

Or. it

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a asigura o mai mare 
certitudine juridică, este oportun să se 
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prevadă posibilitatea ca autoritatea 
judiciară căreia i-a fost solicitată 
ordonanța asiguratorie să poată audia 
debitorul, în cazul în care consideră că 
acest lucru este necesar pentru a lua 
decizia finală. Pentru a păstra efectul 
surpriză al ordonanței, este necesar să se 
prevadă ca posibilitatea audierii 
debitorului de către autoritatea judiciară 
să fie limitată la cazuri excepționale.

Or. it

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament ar trebui să ofere 
suficiente garanții pentru a preveni 
abuzurile în acest domeniu. În special, cu 
excepția cazului în care creditorul are deja 
o hotărâre executorie în statul membru de 
executare, instanța ar trebui să poată 
impune creditorului să ofere garanții care 
să asigure despăgubiri pentru eventualele 
prejudicii suferite de debitor ca urmare a 
unei ordonanțe nejustificate. Condițiile în 
care creditorul va fi obligat să 
despăgubească debitorul pentru un astfel 
de prejudiciu ar trebui să fie reglementate 
de dreptul intern. În cazul în care 
legislația unui stat membru nu prevede 
răspunderea legală a reclamantului, 
prezentul regulament nu ar trebui să 
excludă posibilitatea de a recurge la 
măsuri cu efect echivalent, cum ar fi 
obligația reclamantului de a acorda 
despăgubiri.

(15) Prezentul regulament ar trebui să ofere 
suficiente garanții pentru a preveni 
abuzurile în acest domeniu. În special, cu 
excepția cazului în care creditorul are deja 
o hotărâre executorie în statul membru de 
executare, instanța ar trebui să poată 
impune creditorului să ofere garanții care 
să asigure despăgubiri pentru eventualele 
prejudicii suferite de debitor ca urmare a 
unei ordonanțe nejustificate. 

Or. it
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Este necesar ca prezentul 
regulament să stabilească răspunderea 
reclamantului față de pârât în cazul unor 
eventuale daune cauzate acestuia din 
urmă ca urmare a unor proceduri care se 
dovedesc ulterior nefondate. Condițiile în 
care creditorul este fi obligat să 
despăgubească debitorul pentru un astfel 
de prejudiciu ar trebui reglementate de 
dreptul intern. Despăgubirea pentru astfel 
de daune ar trebui să includă, cel puțin, 
pierderile financiare și a cheltuielile 
suportate în cursul procedurii.

Or. it

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Dat fiind că în prezent creditorii se 
confruntă cu dificultăți de ordin practic în 
ceea ce privește accesul la informații 
privind debitorii, din surse publice sau 
private, în context transfrontalier, prezentul 
regulament ar trebui să instituie un 
mecanism prin care autoritatea competentă 
din statul membru de executare să poată 
obține informații privind conturile bancare 
ale debitorului, fie obligând băncile să 
dezvăluie informații privind coordonatele 
contului bancar al debitorului deschis în 
statul membru respectiv, fie prin acordarea 
accesului la informațiile deținute de către 
autoritățile publice sau administrative în 
registre sau pe alte suporturi. 

(16) Dat fiind că în prezent creditorii se 
confruntă cu dificultăți de ordin practic în 
ceea ce privește accesul la informații 
privind debitorii, din surse publice sau 
private, în context transfrontalier, prezentul 
regulament ar trebui să instituie un 
mecanism prin care autoritatea competentă 
din statul membru de executare să poată 
obține informațiile necesare pentru 
identificarea conturilor bancare ale 
debitorului. Acest mecanism este pus la 
dispoziție de statele membre în 
conformitate cu dreptul național și se 
poate materializa fie prin obligarea 
băncilor să dezvăluie informații privind 
coordonatele contului bancar al debitorului 
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deschis în statul membru respectiv, fie prin 
acordarea accesului la informațiile deținute 
de către autoritățile publice sau 
administrative în registre sau pe alte 
suporturi, fie prin stabilirea unei obligații 
a debitorului de a comunica locul în care 
își are contul, împreună cu interdicția de 
a dispune, a retrage sau a transfera bani 
din acest cont dincolo limita unei valori 
echivalente cu suma datorată conform 
ordonanței asiguratorii.

Or. it

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ordonanța asiguratorie se află la 
dispoziția creditorului ca alternativă la 
măsurile de protecție existente în statele 
membre.

(2) Ordonanța asiguratorie se află la 
dispoziția creditorului ca alternativă la 
măsurile de protecție existente în dreptul 
național al statelor membre.

Or. it

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament se aplică în 
materie de bunuri matrimoniale, de 
consecințe patrimoniale ale 
parteneriatelor înregistrate sau de 
succesiuni în cazul în care legislația 
Uniunii privind competența, legea 
aplicabilă, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești se aplică acestor 
materii. 

eliminat
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Or. it

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se 
consideră că un caz are implicații 
transfrontaliere, cu excepția cazului în 
care instanța sesizată cu cererea de 
emitere a unei ordonanțe asiguratorii, 
toate conturile bancare ce urmează a fi 
indisponibilizate prin ordonanță și părțile 
se află sau își au domiciliul în același stat 
membru.

În sensul prezentului regulament, se 
consideră că un caz are implicații 
transfrontaliere atunci când debitorul își 
are domiciliul și/sau contul ori conturile 
bancare asupra cărora se intenționează 
efectuarea indisponibilizării în alt stat 
membru decât cel al autorității judiciare 
sesizate cu cererea de emitere a unei 
ordonanțe asiguratorii. 

Or. it

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „bancă” înseamnă o întreprindere a 
cărei activitate constă în a primi de la 
public depozite sau alte fonduri 
rambursabile și în a acorda credite în cont 
propriu;

2. „bancă” înseamnă (a) o instituție de 
credit în sensul articolului 4 alineatul (1) 
din Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare)1;

(b) o instituție de administrare a banilor 
electronici, în sensul articolului 2 
alienatul (1) din Directiva 2009/110/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind inițierea,
desfășurarea și supravegherea 
prudențială a activității instituțiilor de 
administrare a banilor electronici2; 
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________
1JO L 177, 30.6.2006, p. 1;
2JO L 267, 10.10.2009, p. 7. 

Or. it

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „instrumente financiare” înseamnă un 
instrument financiar în sensul articolului 
4 alineatul (1) punctul 17 din Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului;

eliminat

Or. it

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „fonduri” înseamnă numerar sau 
instrumente financiare;

5. „fonduri” înseamnă numerar;

Or. it

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unui cont bancar care conține 
numerar, statul membru indicat în codul 

(a) statul membru indicat în codul IBAN al 
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IBAN al contului; contului;

Or. it

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul unui cont bancar care conține 
instrumente financiare, statul membru în 
care banca care deține contul își are 
reședința obișnuită, astfel cum a fost 
stabilită în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului;

eliminat

Or. it

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „creanță” înseamnă un drept existent 
asupra unei sume de bani specifice sau 
determinabile;

7. „creanță” înseamnă un drept existent, 
lichid și exigibil, asupra unei sume de bani 
specifice sau determinabile;

Or. it
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ordonanța de executare se emite de 
către o instanță.

eliminat

Or. it

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența pentru emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii aparține instanțelor 
din statul membru în care trebuie inițiată 
acțiunea pe fond, în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
competență. În cazul în care sunt 
competente mai multe instanțe pentru 
soluționarea fondului, este competentă 
instanța din statul membru în care 
reclamantul a inițiat acțiunea pe fond sau 
intenționează să inițieze acțiunea pe fond.

(2) Competența pentru emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii aparține instanțelor 
din statul membru în care trebuie inițiată 
acțiunea pe fond, în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
competență.

Or. it

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (2) 
și (3), pentru emiterea ordonanței 
asiguratorii în cazul unei cereri bazate pe 
o obligație contractuală contractată de 
debitor, în calitate de consumator, într-un 
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scop necomercial sau care nu ține de 
activitățile sale profesionale, este 
competentă autoritatea judiciară a 
statului membru de reședință al 
debitorului.

Or. it

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ordonanța asiguratorie se emite pentru 
suma solicitată sau pentru o parte a 
acesteia, în cazul în care reclamantul 
prezintă fapte relevante, coroborate în 
mod rezonabil cu elemente de probă, astfel 
încât să convingă instanța că următoarele 
două condiții sunt îndeplinite cumulativ: 

(1) Ordonanța asiguratorie se emite pentru 
suma solicitată sau pentru o parte a 
acesteia, în cazul în care reclamantul 
prezintă elemente de probă suficiente, 
astfel încât să convingă instanța că 
următoarele două condiții sunt îndeplinite 
cumulativ: 

Or. it

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este probabil ca, fără emiterea 
ordonanței, executarea ulterioară a unui 
titlu existent sau viitor împotriva pârâtului 
să fie împiedicată sau îngreunată în mod 
substanțial, inclusiv deoarece există riscul 
real ca pârâtul să retragă, să îndepărteze 
sau să ascundă activele deținute în contul 
(conturile) banca(e) care urmează să fie 
indisponibilizate. 

(b) să existe un risc real și concret ca, fără 
emiterea ordonanței, dreptul de credit al 
reclamantului să fie prejudiciat, total sau 
parțial. 

Or. it
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele și adresa pârâtului și, dacă este 
cazul, ale reprezentantului său;

(b) numele, adresa, data nașterii și datele 
de identificare sau numărul de pașaport 
al pârâtului și, dacă este cazul, ale 
reprezentantului său;

Or. it

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera k (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) o declarație atestând că informațiile 
furnizate de solicitant în cererea de 
ordonanță asiguratorie sunt adevărate și 
complete și că declarantul este conștient 
de consecințele juridice, stabilite prin 
dreptul statului membru în care este 
formulată cererea, în cazul unor 
declarații deliberat false sau incomplete.

Or. it

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cererea poate fi prezentată prin orice 
mijloc de comunicare, inclusiv mijloace 
electronice.

(4) Cererea și, dacă este necesar, 
documentația aferentă, poate fi prezentată 
prin orice mijloc de comunicare, inclusiv 
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mijloace electronice.

Or. it

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri excepționale, autoritatea 
judiciară care a fost sesizată cu cererea de 
ordonanță asiguratorie poate solicita 
audierea pârâtului, dacă consideră că 
acest lucru este util pentru adoptarea 
deciziei finale. 

Or. it

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care instanța competentă 
consideră că nu poate emite ordonanța 
asiguratorie fără dovezi suplimentare, 
aceasta poate să admită astfel de dovezi 
sub formă de declarații scrise ale 
martorilor sau experților. 

(1) Instanța recurge la metoda cea mai 
potrivită pentru colectarea probelor, în 
conformitate cu dreptul național.

Or. it
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instanța admite depozițiile orale doar în 
cazurile în care consideră necesar acest 
lucru. În cazul în care reclamantul, un 
martor sau un expert nu este domiciliat în 
raza teritorială a instanței competente, 
instanța acceptă probe prin 
videoconferință sau prin intermediul altor 
tehnici de comunicare, dacă acestea sunt 
disponibile.

(2) Instanța admite depozițiile orale doar în 
cazurile în care consideră necesar acest 
lucru, inclusiv prin videoconferință sau 
prin intermediul altor tehnici de 
comunicare, dacă acestea sunt disponibile.

Or. it

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de emiterea unei ordonanțe 
asiguratorii, instanța poate impune 
reclamantului furnizarea unei sume ca 
garanție sau o asigurare echivalentă pentru 
a se asigura despăgubiri pentru orice 
prejudiciu suferit de către pârât, în măsura 
în care reclamantul este obligat să 
compenseze aceste prejudicii în temeiul 
legislației naționale.

Înainte de emiterea unei ordonanțe 
asiguratorii, instanța impune reclamantului 
furnizarea unei sume ca garanție sau o 
asigurare suficientă pentru a se asigura 
despăgubiri pentru orice prejudiciu suferit 
de către pârât, în măsura în care 
reclamantul este obligat să compenseze 
aceste prejudicii în sensul articolului 12a.

Or. it
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea judiciară competentă poate 
exonera reclamantul de depunerea unei 
sume ca garanție sau furnizarea unei 
asigurări în conformitate cu primul 
paragraf, în cazul în care consideră că 
această măsură este superfluă, ținând 
seama în special de situația economică a 
creditorului.

Or. it

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Răspunderea reclamantului
(1) Reclamantul este răspunzător față de 
pârât pentru orice prejudiciu cauzat de o 
ordonanță asiguratorie în cazul în care 
aceasta este revocată sau modificată, în 
cazul în care executarea acesteia este 
întreruptă sau în cazul în care, în cursul 
procedurilor pe fond, reclamația este 
declarată nefondată.
(2) Autoritatea judiciară din statul 
membru în care a fost revocată ordonanța 
asiguratorie este responsabilă de 
stabilirea daunelor menționate l alineatul 
(1).

Or. it
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazurile menționate la articolul 5 
alineatul (2), dacă reclamantul a obținut o 
hotărâre sau o tranzacție judiciară, acesta 
poate solicita instanței care a pronunțat 
hotărârea sau tranzacția judiciară să emită 
și ordonanța asiguratorie.

(1) În cazurile menționate la articolul 5 
alineatul (2), instanța care a pronunțat 
hotărârea sau tranzacția judiciară este 
abilitată să emită o ordonanță asiguratorie.

Or. it

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care reclamantul a obținut 
un act autentic, acesta poate solicita ca
autoritatea competentă din statul membru 
în care s-a întocmit actul autentic și 
desemnată în acest scop de către fiecare 
stat membru să emită și ordonanța
asiguratorie.

(2) În cazul în care reclamantul a obținut 
un act autentic, autoritatea competentă din 
statul membru în care s-a întocmit actul 
autentic este abilitată să emită o ordonanță 
asiguratorie pentru creditul specificat în 
actul autentic.

Or. it

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele și adresa pârâtului și, dacă este 
cazul, ale reprezentantului său;

(b) numele, adresa, data nașterii și datele 
de identificare sau numărul de pașaport 
al pârâtului și, dacă este cazul, ale 
reprezentantului său;
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Or. it

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informațiile privind contul (conturile), 
în conformitate cu articolul 16, cu excepția 
cazului în care s-a introdus o cerere pentru 
obținerea de informații privind contul 
(conturile) în conformitate cu articolul 17;

(d) informațiile privind contul (conturile), 
în conformitate cu articolul 16, inclusiv 
numele și adresa băncii în care debitorul 
deține unul sau mai multe conturi 
bancare, cu excepția cazului în care s-a 
introdus o cerere pentru obținerea de 
informații privind contul (conturile) în 
conformitate cu articolul 17;

Or. it

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera i (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o declarație atestând că informațiile 
furnizate de solicitant în cererea de 
ordonanță asiguratorie sunt adevărate și 
complete și că declarantul este conștient 
de consecințele juridice, stabilite prin 
dreptul statului membru în care este 
formulată cererea, în cazul unor 
declarații deliberat false sau incomplete.

Or. it
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererea poate fi prezentată prin orice 
mijloc de comunicare, inclusiv mijloace 
electronice.

(3) Cererea și, dacă este necesar, 
documentația aferentă, poate fi prezentată 
prin orice mijloc de comunicare, inclusiv 
mijloace electronice.

Or. it

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele complet al pârâtului, (a) în cazul în care pârâtul este o 
persoană fizică, numele complet, data 
nașterii, codul numeric personal național 
sau numărul de pașaport,

Or. it

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care pârâtul este o 
persoană juridică, numărul acesteia din 
registrul comerțului,

Or. it
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera c – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) în cazul în care pârâtul este o 
persoană fizică, data nașterii, codul 
numeric personal național sau numărul 
de pașaport; fie

eliminat

Or. it

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera c – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) în cazul în care pârâtul este o 
persoană juridică, numărul acesteia din 
registrul comerțului:

eliminat

Or. it

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care reclamantul nu dispune 
de toate informațiile privind contul bancar 
necesare în conformitate cu articolul 16, 
acesta poate solicita ca autoritatea 
competentă din statul membru de executare 
să obțină informațiile necesare. O astfel de 
solicitare se face în cadrul cererii de 
emitere a unei ordonanțe asiguratorii.

(1) În cazul în care nu dispune de toate 
informațiile privind contul bancar solicitate 
în sensul articolului 16, reclamantul poate 
solicita ca autoritățile competente ale 
statului de executare să obțină informațiile 
necesare pentru identificarea contului sau 
conturilor bancare ale debitorului. O 
astfel de solicitare se face în cadrul cererii 
de emitere a unei ordonanțe asiguratorii.
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Or. it

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea include toate informațiile de 
care dispune reclamantul cu privire la pârât 
și la conturile bancare ale pârâtului.

(2) Cererea include toate informațiile de 
care dispune reclamantul cu privire la pârât 
și la conturile bancare ale pârâtului. 
Reclamantul indică statul membru în care 
debitorul are contul sau conturile bancare 
a căror indisponibilizarea a fost solicitată, 
prezentând motive suficiente pentru a 
justifica o astfel de solicitare.

Or. it

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Metodele de obținere a informațiilor în 
conformitate cu legislația națională, care 
trebuie transmise Comisiei în temeiul 
articolului 48, sunt alese dintre 
următoarele:

(5) În vederea obținerii informațiilor 
necesare pentru identificarea contului sau 
conturilor bancare ale creditorului, statele 
membre pun la dispoziție, în conformitate 
cu legislația națională, una dintre 
următoarele modalități:

Or. it
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) posibilitatea de a obliga toate băncile 
de pe teritoriul statului să informeze dacă 
pârâtul deține un cont la acestea; 

(a) obligația pentru toate băncile de pe 
teritoriul statului să informeze dacă pârâtul 
deține un cont la acestea; 

Or. it

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) posibilitatea de a-l obliga pe pârât să 
comunice unde se află contul și de a-i 
interzice să dispună, să retragă sau să 
transfere sumele din contul respectiv peste 
o limită echivalentă cu suma datorată 
care face obiectul ordonanței asiguratorii.

Or. it

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când se solicită emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii, reclamantul trebuie 
să declare dacă a mai sesizat altă instanța 
cu o cerere de emitere a unei ordonanțe 
asiguratorii sau a unei măsuri de protecție 
echivalente, în conformitate cu legislația 
națională, împotriva aceluiași pârât, în 
vederea garantării aceleiași creanțe. 

(1) Atunci când se solicită emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii, reclamantul trebuie 
să declare dacă a mai sesizat altă instanța 
cu o cerere de emitere a unei ordonanțe 
asiguratorii sau a unei măsuri de protecție 
echivalente, în conformitate cu legislația 
națională, împotriva aceluiași pârât, în 
vederea garantării aceleiași creanțe. 
Reclamantul indică, atunci când este 
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oportun, cererile de ordonanțe 
asiguratorii respinse anterior.

Or. it

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reclamantul informează instanța 
sesizată cu cererea de emitere a unei 
ordonanțe asiguratorii în legătură cu orice
altă ordonanță asiguratorie sau măsură de 
protecție în temeiul legislației naționale, 
adoptată în conformitate cu cererea 
menționată la alineatul (1) În acest caz, 
instanța sau autoritatea emitentă poate să se 
abțină de la emiterea unei ordonanțe 
suplimentare în cazul în care consideră că 
măsurile deja acordate asigură o protecție 
suficientă a intereselor reclamantului. 

(2) Reclamantul informează instanța 
sesizată cu cererea de emitere a unei 
ordonanțe asiguratorii în legătură cu orice 
altă ordonanță asiguratorie sau măsură de 
protecție în temeiul legislației naționale, 
adoptată în conformitate cu cererea 
menționată la alineatul (1) În acest caz, 
instanța sau autoritatea emitentă poate să se 
abțină de la emiterea unei ordonanțe 
suplimentare în cazul în care consideră că 
măsurile deja acordate asigură o protecție 
suficientă a intereselor reclamantului. 
Atunci când este cazul, reclamantul 
informează autoritatea judiciară cu 
privire la cererile de ordonanțe 
asiguratorii care au fost anterior respinse.

Or. it

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunicarea și cooperarea între instanțe eliminat
(1) Atunci când instanțele unui stat 
membru sunt sesizate cu o cerere de 
emitere a unei ordonanțe asiguratorii și 
instanțele dintr-un alt stat membru sunt 
sesizate cu acțiunea pe fond, instanțele în 
cauză pot coopera în scopul de a asigura 
o bună coordonare între procedura pe 
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fond și procedura referitoare la ordonanța 
asiguratorie. 
(2) Instanța sesizată cu cererea de emitere 
a unei ordonanțe asiguratorii poate cere 
informații celeilalte instanțe la care se 
face referire la alineatul (1) cu privire la 
toate circumstanțele relevante pentru 
cauza respectivă sau poate impune 
reclamantului să obțină informațiile 
respective, cum ar fi riscul de înstrăinare 
a activelor de către pârât sau orice refuz 
al instanței sesizate pe fond de a acorda o 
măsură similară. Aceste informații pot fi 
căutate direct sau prin intermediul 
punctelor de contact ale Rețelei Judiciare 
Europene în materie civilă și comercială 
instituite prin Decizia 2001/470/CE.

Or. it

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care fondurile din contul 
desemnat în ordonanța asiguratorie în 
conformitate cu alineatul (1) sunt formate 
din instrumente financiare, valoarea lor 
se stabilește prin trimitere la cursul pieței 
relevante aplicabil la data executării. 

eliminat

Or. it

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă moneda fondurilor deținute în (4) Dacă moneda fondurilor deținute în 
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cont nu este aceeași cu cea în care a fost 
emisă ordonanța asiguratorie, banca 
efectuează conversia sumei prin trimitere la 
cursul de schimb oficial din ziua 
executării. 

cont nu este aceeași cu cea în care a fost 
emisă ordonanța asiguratorie, banca 
efectuează conversia sumei prin trimitere la 
cursul de schimb oficial aplicabil în ziua 
executării în statul membru în care este 
deținut contul. 

Or. it

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Banca poate transmite declarația sa prin 
mijloace de comunicare electronice sigure. 

(3) Banca poate transmite declarația sa prin 
mijloace de comunicare electronice cu 
condiția ca acestea să fie sigure în sensul 
articolelor 16 și 17 din Directiva 
95/46/CE. 

Or. it

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care ordonanța 
asiguratorie se referă la mai multe 
conturi deținute de pârât la una și aceeași 
bancă, aceasta o va executa doar până la 
valoarea menționată în ordonanță. 

(1) Banca execută ordonanța doar până la 
valoarea menționată în aceasta. Dacă 
pârâtul are mai multe conturi la aceeași 
bancă, aceasta procedează la sechestrarea 
valorii respective, conform criteriilor 
corectitudinii și bunei credințe, pentru ca 
pârâtul să sufere un prejudiciu cât mai 
redus.

Or. it
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O bancă este îndreptățită să pretindă 
plata sau rambursarea costurilor ocazionate 
de executarea ordonanței asiguratorii sau a 
unei ordonanțe în conformitate cu articolul 
17 alineatul (4) litera (a), în cazul în care 
este îndreptățită la astfel de plăți sau la 
rambursare în cazul măsurilor cu efect 
echivalent care sunt emise conform 
legislației interne. 

(1) O bancă este îndreptățită să pretindă 
plata sau rambursarea costurilor ocazionate 
de executarea ordonanței asiguratorii sau a 
unei ordonanțe în conformitate cu articolul 
17 alineatul (4) litera (a).

Or. it

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre comunică Comisiei, în 
conformitate cu articolul 48, dacă băncile 
au dreptul de a-și recupera costurile și, 
dacă este cazul, cuantumul comisionului 
prevăzut la alineatul (2).

eliminat

Or. it

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Terții au dreptul de a ridica obiecțiuni 
împotriva ordonanței asiguratorii în fața 
instanțelor din statul membru de origine 
sau de executare în măsura în care 

Terții au dreptul de a ridica obiecțiuni 
împotriva ordonanței asiguratorii în fața 
instanțelor, conform legislației naționale



PR\892675RO.doc 29/34 PE483.539v01-00

RO

ordonanța sau executarea acesteia aduce 
atingere drepturilor lor.

din statul membru de origine.

Or. it

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Terții au dreptul de a ridica obiecțiuni 
împotriva executării ordonanței 
asiguratorii în fața instanțelor naționale, 
conform legislației naționale aplicabile în 
statul membru de origine.

Or. it
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere

În prezent, la nivelul UE există mai multe instrumente de facilitare a recuperării datoriilor 
neplătite, printre aceștia numărându-se procedura europeană pentru recuperarea creanțelor cu 
valoare redusă, procedura europeană de somație de plată și titlul executoriu european pentru 
creanțele necontestate. Deși acestea facilitează recunoașterea hotărârilor judecătorești privind 
recuperarea creditelor transfrontaliere, rămâne încă mult de făcut în materie de măsuri 
tranzitorii. 

Se estimează că, în fapt, aproximativ 2,6% din cifra de afaceri a societăților europene se 
pierde din cauza creanțelor nerecuperate. Într-adevăr, fragmentarea dispozițiilor anuale în 
materie de recuperare a creanțelor permite debitorilor să-și transfere sau să-și retragă banii 
dintr-un cont bancar aflat într-un stat membru în altul, din alt stat membru. 

După cum se evidențiază în raportul Comisiei Europene1, situația actuală prezintă patru 
probleme:

 condițiile de emitere a ordonanțelor asiguratorii privind activele din conturile bancare 
variază în mod semnificativ între statele membre2;

 în multe state membre nu este prevăzută posibilitatea de a obține informații cu privire 
la locația contului bancar al debitorului;

 costurile pentru a obține o ordonanță asiguratorie privind conturile bancare și 
executarea acesteia într-o cauză transfrontalieră sunt, de regulă, mai ridicate decât în 
cauzele naționale;

 divergențele între procedurile naționale de executare și durata în fiecare caz reprezintă 
un obstacol grav pentru debitori.

Pentru a face față problemelor de mai sus, propunerea de regulament introduce un nou 
instrument juridic, cu caracter preventiv, denumit ordonanță asiguratorie europeană de 
indisponibilizare a conturilor bancare (OAIC), la care creditorul poate recurge ca alternativă 
la procedurile naționale. Comisia estimează că utilizarea măsurii propuse va putea permite 
societăților să recupereze până la 600 de milioane EUR din creanțele restante3.

2. Poziția raportorului

2.1. Domeniul de aplicare.

                                               
1 A se vedea: Raportul privind propunerea de regulament (COM(2011)445, p. 3).
2 O ordonanță asiguratorie nu reprezintă un concept „universal” în cadrul sistemului juridic al Uniunii. 
Dimpotrivă, în diferitele sisteme există diverse măsuri tranzitorii, care merg de la instrumente generale, cum ar fi 
somațiile (Irlanda) sau ordonanțele (Danemarca), la instrumente specifice, precum „Garnishment Order” (Malta). 
A se consulta, cu privire la aceasta, analiza comparativă a procedurilor naționale de obținere a unei ordonanțe 
asigurătorii, efectuată de CSES într-un studiu comandat de Comisia Europeană și publicat în 2011: „Study for an 
Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts” (p. 70-85).
3 A se vedea: Evaluarea de impact a Comisiei cu privire la propunerea de regulament (p. 35), disponibilă la 
adresa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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Raportorul este de acord cu uniformitatea juridică aplicată de Comisie excluderilor din 
domeniul de aplicare al propunerii. De fapt acestea corespund, în linii mari, celor prevăzute în 
Regulamentul Bruxelles I, precum dreptul familial, dreptul social și arbitrajul.

Raportorul propune, în schimb, să se excludă din domeniul de aplicare al propunerii 
regimurile patrimoniale și succesiunile (a se vedea amendamentul 8). În opinia raportorului, 
pentru o extindere atât de amplă a domeniului de aplicare ar fi necesară o evaluare de impact. 
În plus, aceste aspecte nu par să se înscrie printre obiectivele principale ale propunerii, care, 
după cum menționează Comisia, are drept scop facilitarea „recuperării creanțelor 
transfrontaliere ... și îmbunătățirea eficacității executării hotărârilor judecătorești în materie 
civilă și comercială privind litigiile transfrontaliere”4.  

2.2. Definiții

Pentru a delimita domeniul de aplicare al regulamentului, raportorul consideră că este necesar 
să se clarifice și să se simplifice textul propus în ceea ce privește definiția „aspectelor cu 
implicații transfrontaliere”. Este, de fapt, indispensabil să se definească adecvat noțiunea de 
„litigiu transfrontalier”. Pentru aceasta, raportorul propune ca criteriile de definire a naturii 
transfrontaliere a cauzei să devină mai stricte, prin inversarea premizei. Prin urmare, cauza 
prezintă implicații transnaționale doar în cazul în care debitorii își au domiciliul și/sau 
conturile bancare care urmează a fi indisponibilizate prin ordonanță într-un alt stat membru 
decât cel al instanței sesizate pentru emiterea ordonanței asiguratorii (a se vedea 
amendamentul 9). 

Raportorul consideră că este nepotrivit să se includă în definiția „contului bancar” și 
„instrumentele financiare”, definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 17 din Directiva 
2004/39/CE (a se vedea amendamentele 11, 12 și 145). Aceste instrumente ar corespunde, 
printre altele, valorilor mobiliare, instrumentelor pieței monetare, cotelor parte dintr-un 
sistem de plasament colectiv, contractelor pe opțiune și instrumentelor financiare derivate 
pentru transferul riscului de credit.  În opinia raportorului, înghețarea preventivă a 
instrumentelor financiare prezintă riscuri diferite de cele ale înghețării conturilor bancare de 
depozit „clasice”. Într-adevăr, valoarea instrumentelor financiare cunoaște variații ca urmare 
a fluctuațiilor ratelor dobânzilor de pe piață. De aceea, includerea instrumentelor financiare 
în obiectul ordonanței ar putea avea consecințe negative atât pentru debitor, cât și pentru 
creditor. 

Raportorul consideră că definiția „creanței” de la articolul 4 alineatul (7) din propunere ar 
trebui extinsă, pentru a preciza caracterul acesteia. În acest scop, referirea introdusă la 
cerințele de „lichiditate” și „exigibilitate” permite să se determine dacă creanța vizată este 
justificată și să se evite deformările în interpretarea naturii creanței pe baza căreia i se solicită 
instanței să emită ordonanța asiguratorie (a se vedea amendamentul 15).

                                               
4 Partea introductivă a propunerii Comisiei, COM(2011)445, p. 4.
5 În concordanță cu amendamentul propus, se sugerează eliminarea alineatului (3) de la 
articolul 26, care reglementează executarea ordonanței asiguratorii asupra instrumentelor 
financiare (a se vedea amendamentul 48). 
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În final, pentru a crește certitudinea juridică a textului, raportorul consideră că ar trebui 
clarificată definiția băncilor, făcând diferența între instituțiile de credit și instituțiile de bani 
electronici (a se vedea amendamentul 10).

2.3. Procedura de obținere a unei ordonanțe asiguratorii

 Procedura ex parte
Pentru a asigura eficiența maximă a procedurii, propunerea prevede un „efect surpriză” în 
faza de executare a ordonanței asiguratorii. Scopul este de a împiedica debitorul să retragă sau 
să transfere sumele deținute în alte conturi bancare, situate în alt stat decât statul procedurii. În 
acest scop, procedura europeană este accesibilă încă dinaintea obținerii unui titlu executoriu în 
statul membru în care se află debitorul6, iar ordonanța poate fi emisă printr-o procedură ex 
parte, fără audierea prealabilă a debitorului7.

Deși este esențială păstrarea elementul de surpriză prin utilizarea procedurilor ex parte pentru 
emiterea unei ordonanțe asiguratorii, raportorul consideră că conținutul acestei dispoziții ar 
trebui revizuit, pentru a asigura un echilibru just între drepturile creditorului și cele ale 
debitorului. Propunerea pare să încline disproporționat în favoarea reclamantului și nu oferă 
garanțiile necesare pentru a atenua caracterul draconic pe care îl poate căpăta ordonanța. 

Având în vedere analiza de mai sus, raportorul consideră că ar fi de dorit introducerea unei 
dispoziții care să prevadă, în cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, 
posibilitatea ca instanța competentă să dispună convocarea pârâtului pentru a obține informații 
suplimentare8, care să permită o evaluare mai exactă a întemeierii acțiunii respective (a se 
vedea amendamentele 3 și 24).

 Condițiile de emitere

Pentru a realiza un echilibru între drepturile debitorului și cele ale creditorului, raportorul 
consideră că este necesară o reglementare mai precisă și mai strictă a condițiilor de emitere a 
ordonanței asiguratorii9. În consecință, modificarea introdusă la alineatul (1) litera (b) 
stabilește o condiție mai extinsă pentru solicitarea unei ordonanțe asiguratorii. În urma acestei 
modificări, ordonanța poate fi solicitată de o orice persoană al cărei drept de creanță riscă să 
fie prejudiciat, în întregime sau în parte, (a se vedea amendamentele 1 și 20). În același timp, 
reglementarea dobândește un caracter mai stringent prin criteriul „suficienței” dovezilor 
necesare pentru demonstrarea creanței revendicate (a se vedea amendamentul 19) și al 
„eficienței” și „realității” prejudiciului (a se vedea amendamentele 1 și 20). 

 Cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii

Raportorul propune ca informațiile pe care un debitor trebuie să furnizeze la completarea unei 
cereri de ordonanță asiguratorie să fie mai ample și mai precise (a se vedea amendamentele 
21, 23, 32, 33 și 35). Urmând aceeași logică, o altă modificare introduce obligația creditorului 

                                               
6 Articolul 5 (accesibilitate).
7 Articolul 10 (procedura ex parte).
8 Principiul contradictorialității este unul dintre principiile fundamentale ale sistemelor juridice din statele 
membre.
9 A se vedea articolul 7 din propunere.
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de a alătura cererii de ordonanță asiguratorie o declarație prin care să ateste că informațiile 
prezentate în cerere sunt adevărate și complete și că orice declarație deliberat falsă sau 
incompletă poate atrage după sine consecințe juridice în conformitate cu legislația statului 
membru în care a fost depusă cererea (a se vedea amendamentele 22 și 34).

 Mijloacele de probă

Raportorul consideră că ar trebui ca criteriile referitoare la mijloacele de probă admise în 
procedură să fie mai precise și mai stringente. În această privință, raportorul consideră că nu 
este oportună utilizarea unor declarații scrise ale martorilor sau experților. Dispozițiile 
naționale care reglementează definiția „expertului” sunt diferite în fiecare sistem juridic 
național, ceea ce implică riscul grav al unor mărturii frauduloase. Din acest motiv, raportorul 
propune reglementarea metodelor de colectare a probelor prevăzute în dreptul național (a se 
vedea amendamentul 25) și eliminarea posibilității de a recurge la mărturiile experților (a se 
vedea amendamentele 25 și 26).

 Răspunderea creditorului

Pentru a favoriza o utilizare „responsabilă” a procedurii, raportorul consideră că este necesar 
ca creditorul să fie responsabil față de pârât pentru orice prejudiciu cauzat de o ordonanță 
asiguratorie în cazul în care aceasta din urmă este revocată sau modificată, în cazul în care 
executarea este întreruptă sau în cazul în care, în cadrul procedurii pe fond, plângerea este 
declarată nefondată (a se vedea amendamentele 5 și 29). Analog, raportorul propune să devină 
obligatorie depunerea de către creditor a unei garanții sau oferirea unei asigurări suficiente 
pentru a compensa eventualele prejudicii suferite de debitor în urma executării unei ordonanțe 
asiguratorii revocate ulterior (a se vedea amendamentele 4, 27 și 28). 

2.4. Informațiile privind contul bancar și cheltuielile legate de procedură

În acest sens, raportorul consideră că datele menționate la articolul 16 punctele (iii) și (iv) din 
propunere, și anume data nașterii, codul național de identitate ori numărul pașaportului, sau 
numărul de înregistrare pentru persoanele juridice, trebuie să fie întotdeauna comunicate 
pentru a completa informațiile necesare pentru identificarea contului debitorului, crescând 
astfel nivelul de protecție a drepturilor acestuia din urmă (a se vedea amendamentele 36, 37, 
38 și 39). O astfel de dispoziție ar permite, printre altele, o identificare mai rapidă și mai 
sigură a contului debitorului. 

În ceea ce privește dispozițiile articolului 17 din propunere, în conformitate cu avizul 
„Autorității Europene pentru protecția datelor”10 și pentru a evita divulgarea unor informații 
nepertinente sau revelarea secretului bancar, raportorul propune limitarea solicitării și a 
obținerii informațiilor privind contul bancar al pârâtului la informațiile efectiv necesare pentru 
identificarea pârâtului și a conturilor sale (a se vedea amendamentele 40 și 50), precum și o 
mai mare precizie a informațiilor solicitate (a se vedea amendamentul 41). În același timp, 
raportorul consideră că este necesar să se stabilească, printre metodele aflate la dispoziția 
autorităților responsabile cu obținerea de informații, posibilitatea de a-l obliga pe pârât să 

                                               
10 A se vedea: Opinia Autorității europene pentru protecția datelor, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 373/4 
(21/12/2011).
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dezvălui locația contului și de a-i interzice să dispună, să retragă sau să transfere o sumă care 
să depășească limita valorii echivalente cu suma datorată, care face obiectul ordonanței 
asiguratorii (a se vedea amendamentele 6 și 44).

Propunerea Comisiei prevede că plata sau rambursarea costurilor de executare a OAIC, 
suportate de către bănci, este reglementată de dispozițiile de drept intern (articolul 30 alineatul 
(1)). Având în vedere diversitatea sistemelor naționale, acest tip de dispoziție riscă să 
provoace o serie de forme de discriminare care ar aduce prejudicii anumitor bănci, pentru care 
nu sunt prevăzute despăgubirile respective. Este incontestabil că procedura propusă implică o 
alocare de resurse umane și economice al cărei cost nu poate fi trecut cu vederea, având în 
vedere faptul că nu se urmărește un interes public, ci unul privat. Prin urmare, raportorul 
consideră că articolul 30 ar trebui să conțină dispoziții explicite și armonizate privind plata 
cheltuielilor suportate de bănci în etapa executorie a ordonanței asiguratorii (a se vedea 
amendamentul 52).


