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Parlamentul European, 

– având în vedere Cartea verde a Comisiei cu privire la o procedură europeană de somație 

de plată și la măsuri de simplificare și accelerare a litigiilor cu privire la cererile cu 

valoare redusă (COM(2002)0746), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr 1896/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de 

plată 1; 

– având în vedere Regulamentul Comisiei (UE) nr. 936/2012 din 4 octombrie 2012 de 

modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European 

și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată2, 

– având în vedere Raportul Comisiei privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri 

europene de somație de plată (COM(2015)0495), 

– având în vedere evaluarea modului în care procedura europeană de somație de plată a 

fost transpusă în practică la nivel european, realizată de Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0299/2016), 

A. întrucât Comisia și-a prezentat raportul privind funcționarea procedurii europene de 

somație de plată, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006; 

B. întrucât raportul a fost prezentat cu o întârziere de aproape doi ani și nu include o 
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evaluare de impact extinsă și actualizată pentru fiecare stat membru, cum ar fi fost 

necesar, în care să se examineze diferitele dispoziții legale din toate statele membre și 

interoperabilitatea lor, ci doar un tabel statistic incomplet, în care majoritatea 

informațiilor datează din 2012; întrucât somația europeană de plată este o procedură 

opțională ce poate fi folosită în litigiile transfrontaliere ca alternativă la somațiile de 

plată naționale; 

C. întrucât această procedură a fost creată pentru a face posibilă o recuperare rapidă, mai 

ușoară și necostisitoare a sumelor rezultate din creanțe certe, lichide și exigibile, 

necontestate de către pârât; întrucât funcționarea procedurii, conform statisticilor, pare a 

fi în general satisfăcătoare, însă este mult sub potențialul său deplin, fiind cel mai 

frecvent utilizată în statele membre în a căror legislație este prevăzută o procedură 

similară la nivel național; 

D. întrucât somația europeană de plată se înscrie în categoria măsurilor din domeniul 

cooperării judiciare în materie civilă, care au incidență transfrontalieră și care sunt 

necesare funcționării pieței interne; 

E. întrucât întârzierile de plată constituie una din principalele cauze de insolvență, care 

amenință continuitatea activității întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și 

mijlocii, și provoacă pierderea a numeroase locuri de muncă; 

F. întrucât ar trebui, prin urmare, luate măsuri concrete, printre care și campanii de 

conștientizare bine direcționate, pentru a informa cetățenii, întreprinderile, practicanții 

profesiilor juridice și alți actori relevanți cu privire la existența, funcționarea, aplicarea 

și avantajele procedurii; 

G. întrucât, în statele membre în care procedura europeană a somației de plată nu se aplică 

în conformitate cu dispozițiile regulamentului în vigoare, somațiile ar trebui emise mai 

repede, și în orice caz ar trebui respectat termenul de 30 de zile prevăzut în regulament, 

ținându-se seama de faptul că somațiile pot fi executate numai dacă reclamația nu este 

contestată; 

H. întrucât ar trebui încurajată crearea unui sistem e-CODEX pentru depunerea online a 

formularelor de cerere, printr-o serie de măsuri suplimentare care să urmărească o 

utilizare mai eficientă a procedurii ; 

I. întrucât mai multe state membre ar trebui să urmeze exemplul Franței, Republicii Cehe, 

Estonei, Ciprului și Suediei și să permită reclamanților să depună cererile și în alte limbi 

și, în general, să ia măsuri de sprijin pentru a reduce la minimum erorile provocate de 

utilizarea unei limbi străine; 

J. întrucât caracterul raționalizat al procedurii nu înseamnă că aceasta poate fi utilizată 

abuziv pentru a impune clauze contractuale inechitabile, din moment ce articolul 8 din 

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 impune instanței să verifice dacă cererea este 

fundamentată, pe baza informațiilor de care dispune, asigurând astfel conformitatea cu 

jurisprudența relevantă a CJUE pe această temă; întrucât, în plus, toate părțile implicate 

ar trebui informate cu privire la drepturi și la proceduri; 

K. întrucât formularele standard trebuie refăcute, urmând să fie revizuite periodic în viitor, 

pentru a actualiza lista statelor membre și a monedelor, precum și pentru a îmbunătăți 



 

 

plata dobânzilor la creanțe, incluzând o descriere corespunzătoare a dobânzilor de 

încasat; 

L. întrucât Comisia ar trebui să propună revizuirea dispozițiilor referitoare la domeniul de 

aplicare al procedurii și la revizuirea excepțională a somațiilor; 

1. salută funcționarea reușită în toate statele membre a procedurii europene de somație de 

plată, procedură aplicabilă în materie civilă și comercială pentru creanțele necontestate, 

al cărui principal obiectiv este acela de a simplifica și a de accelera procedura de 

recunoaștere și de executare transfrontalieră a drepturilor creditorilor în UE; 

2. regretă întârzierea semnificativă, de aproape 2 ani, cu care Comisia a prezentat raportul 

de evaluare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 1896/2006; 

3. regretă lipsa din raportul Comisiei a unei evaluări de impact extinse pentru fiecare stat 

membru, prevăzută la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006; regretă lipsa 

unor date actualizate, în acest raport, referitoare la situația din statele membre în ceea ce 

privește funcționarea și aplicarea procedurii europene de somație de plată; invită, prin 

urmare, Comisia să prezinte o evaluare de impact extinsă, actualizată și detaliată; 

4. regretă, totodată, faptul că utilizarea procedurii europene de somație de plată diferă în 

mod semnificativ de la un stat membru la altul; subliniază în acest sens că, în ciuda 

procedurii simplificate și moderne oferite de legislația UE, diferențele de implementare 

în statele membre și preferința de a alege legislația națională în defavoarea procedurii 

somației europene de plată nu asigură o maximizare a rezultatelor aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 1896/2006, astfel încât cetățenii europeni nu-și pot exercita 

drepturile la nivel transfrontalier, existând riscul diminuării încrederii în legislația UE; 

5. atrage atenția asupra faptului că cetățenii recurg la această procedură cel mai des și sunt 

cel mai bine informați cu privire la ea în statele membre în care există instrumente 

similare la nivel național; 

6. consideră că trebuie luate măsuri concrete pentru o mai bună informare a cetățenilor, 

întreprinderilor, practicanților profesiilor juridice și altor actori relevanți cu privire la 

existența, funcționarea, aplicarea și avantajele procedurii europene de somație de plată 

în litigiile transfrontaliere; subliniază, de asemenea, că este necesar să se acorde 

asistență persoanelor și în special întreprinderilor mici și mijlocii pentru a utiliza, a 

înțelege și a cunoaște mai bine instrumentele juridice existente pentru executarea 

creanțelor la nivel transfrontalier în cadrul legislației UE relevante; 

7. subliniază că, pentru ca monitorizarea și evaluările să fie eficace, este necesar ca statele 

membre să-i comunice Comisiei date exacte, complete și actualizate; 

8. încurajează statele membre să facă tot posibilul pentru a emite somațiile în termen de 30 

de zile și să accepte cereri în limbi străine, atunci când este posibil, ținând seama de 

faptul că necesitatea de a le traduce afectează negativ costurile și durata procedurii; 

9. susține întru totul activitatea desfășurată pentru a permite, în viitor, transmiterea 

electronică a cererilor de somație europeană de plată; solicită prin urmare Comisiei, în 

această privință, să încurajeze utilizarea proiectului pilot e-CODEX și să îl extindă la 

toate statele membre, ținând seama de studiul realizat de Comisie privind fezabilitatea 

cererilor electronice pentru somația europeană de plată; 



 

 

10. invită Comisia să adopte formularele standard actualizate necesare, pentru a prevedea 

mai clar, printre altele, o descriere adecvată a dobânzilor de plătit pentru creanțe; 

11. consideră că, la o viitoare revizuire a regulamentului, ar trebui avută în vedere 

eliminarea anumitor excepții din sfera de aplicare a procedurii, precum și reanalizarea 

dispozițiilor privind revizuirea somațiilor europene de plată; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre. 

 

 


