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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0846/2009,adresată de Marga Ramthun, de cetățenie franceză, în 
numele ING Consulting S.A.R.L., privind presupusa nereușită a Comisiei 
Europene de a iniția proceduri privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva mai multor state membre care au încălcat Regulamentul nr. 
1896/2006 al Consiliului European

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că Comisia Europeană nu ar fi reușit să inițieze proceduri privind 
încălcarea dreptului comunitar împotriva mai multor state membre care și-au încălcat 
obligațiile care le revin în temeiul articolului 29 din Regulamentul nr. 1896/2006 al 
Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată. În conformitate cu 
articolul 29 din regulamentul menționat mai sus, statele membre ar fi trebuit să transmită 
Uniunii Europene, până la 12 iunie 2008, informații referitoare la anumite măsuri de punere în 
aplicare (desemnarea instanțelor competente pentru emiterea unei somații europene de plată, 
procedura de reexaminare și instanțele competente, limbile și mijloacele de comunicare
acceptate). Petiționara, care s-a adresat Comisiei și Ombudsmanului European cu privire la 
această chestiune, neprimind însă un răspuns satisfăcător, solicită Parlamentului European să 
investigheze problema. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
decembrie 2006 instituie o procedură europeană de somație de plată și a intrat în vigoare în 
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decembrie 2008. În conformitate cu articolul 29 din regulament, până la 12 iunie 2008, 
statele membre trebuiau să informeze Comisia cu privire la: 
 instanțele competente pentru emiterea unei somații europene de plată;
 procedura de reexaminare și instanțele competente în sensul aplicării articolului 20;
 mijloacele de comunicare acceptate în sensul procedurii europene a somației de plată 

și care pot fi utilizate de către instanțe;
 limbile acceptate. 

Este adevărat că în momentul în care petiționara s-a adresat Comisiei, la sfârșitul anului 2008, 
nu toate notificările solicitate din partea statelor membre în conformitate cu articolul 29 din
regulament erau disponibile publicului pe pagina de internet a Atlasului. Comisia și-a 
schimbat de atunci metodele de lucru pentru a garanta că notificările sunt publicate la cât mai 
scurt timp de la data primirii și că traducerile sunt disponibile mai rapid. 

Notificările naționale cu privire la somația europeană de plată au fost primite de la toate 
statele membre, cu excepția a trei, iar Comisia menține legătura cu autoritățile respective 
pentru a asigura comunicarea fără nicio altă întârziere a informațiilor care lipsesc. Informațiile 
pot fi găsite pe pagina de internet a Atlasului judiciar european în materie civilă:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_information_ro.htm?countrySessi
on=2&

Informațiile de pe plan național sunt, de asemenea, disponibile pe pagina de internet a Rețelei 
Judiciare Europene:
http://ec.europa.eu/civiljustice/simplif_accelerat_procedures/simplif_accelerat_procedures_ge
n_ro.htm

Acest lucru ar trebui să permită acum cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze de 
procedura europeană simplificată de somație de plată pentru cazurile transfrontaliere. 


