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SHORT JUSTIFICATION

The draftswoman’s chief concern in preparing these amendments to the proposal for a 
regulation has been to ensure that decisions relating to maintenance obligations, in the 
broadest sense of the expression, in cross-border cases are recognised and enforced across the 
Union in the quickest and most effective way at the lowest possible cost.

The solutions she proposes are pragmatic and intended to be acceptable to the broadest range 
of Member States.  They may offend purists, but in her view the interests of litigants in having 
a speedy resolution of a problem which causes real hardship, also and in particular to children, 
must outweigh all other considerations, having due regard to the needs of maintenance 
debtors and the rights of the defence.

This opinion is also intended to prompt the Council into action and to give heart to the 
Commission.  The problem which the Regulation sets out to tackle is a very real one for 
citizens in the Union. With the achievement of the internal market, cross-border movements 
of persons have increased considerably – and with them the problems which are liable to beset 
the partners of migrants particularly in the new Member States, whose citizens are taking the 
fullest possible advantage of free movement. Moreover, account must be taken of the fact that 
divorce and separation is on the increase all over the Union.

The Union should take responsibility for ensuring that its citizens have an effective right to 
have maintenance obligations enforced when the freedom of movement enshrined in the 
Treaty is exercised and Member States have every interest in ensuring that partners and 
children do not have to fall back on social security benefits.

While suggesting improvements to the provisions of the proposed regulation, the rapporteur 
takes the opportunity of calling on the Member States to consider novel forms of enforcement 
of maintenance decisions which have been found to be highly effective in non-EU 
jurisdictions.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a având în vedere Tratatul de instituire a 
  

1 JO C 242, 7.10.2006, p. 0020-0026.
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Comunităţii Europene, în special articolul 61 
litera (c) şi articolul 67 alineatul (2),

Comunităţii Europene şi, în special, 
articolele 61 litera (c),

Justification

When consulted by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the legal 
basis for the proposed regulation, the Legal Affairs Committee considered that the proposal 
ought to be dealt with under the codecision procedure.

Amendamentul 2
Referirea 3

având în vedere avizul Parlamentului 
European

eliminat

Justification

See the justification to the amendment to Citation 1.

Amendamentul 3
Referirea 4a (nouă)

hotărând în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din tratat,

Justification

See the justification to the amendment to Citation 1.

Amendamentul 4
Considerentul 9

(9) Regulamentul include toate obligaţiile de 
întreţinere rezultate din relaţiile de rudenie
sau din relaţii care produc efecte similare, 
pentru a garanta egalitatea de tratament a 
creditorilor obligaţiei de întreţinere.

(9) Regulamentul include toate obligaţiile de 
întreţinere rezultate dintr-o relaţie de 
rudenie, filiaţie, căsătorie sau alianţă sau 
din relaţii, inclusiv relaţiile dintre cupluri 
de acelaşi sex, care produc efecte similare, 
precum parteneriatele civile, pentru a 
garanta egalitatea de tratament a creditorilor 
obligaţiei de întreţinere. Astfel de obligaţii 
ar trebui interpretate, în sensul cel mai 
larg, ca referindu-se, în special, la toate 
ordinele legate de plăţile periodice, plăţi ale 
unor sume forfetare, transferul proprietăţii 
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şi adaptarea proprietăţii, stabilite pe baza 
nevoilor şi resurselor părţilor respective şi 
încadrându-se în noţiunea de întreţinere.

Justification

It is necessary to provide some guidance as to the meaning and scope of the expression 
“maintenance obligations”. It is important to specify that civil partnerships and partnerships 
between couples of the same sex are also covered.

Amendamentul 5
Considerentul 10

(10) Normele privind competenţa diferă într-
o oarecare măsură de cele aplicabile în 
prezent, astfel cum reiese din Regulamentul 
(CE) nr. 44/2001. Pentru a asigura protecţia 
intereselor creditorilor obligaţiei de 
întreţinere şi a încuraja o bună administrare 
a justiţiei în cadrul Uniunii Europene, aceste 
reguli ar trebui clarificate şi ar trebui să 
includă, în prezent, toate cazurile în care 
există o legătură suficientă între părţi şi un 
stat membru. Faptul că pârâtul îşi are 
reşedinţa obişnuită într-un stat nemembru 
al Uniunii Europene nu ar mai trebui să 
reprezinte un motiv pentru a nu aplica 
legislaţia comunitară şi pentru a recurge la 
cea naţională. 

(10) Normele privind competenţa diferă într-
o oarecare măsură de cele aplicabile în 
prezent, astfel cum reiese din Regulamentul 
(CE) nr. 44/2001. Pentru a asigura protecţia 
intereselor creditorilor obligaţiei de 
întreţinere şi a încuraja o bună administrare 
a justiţiei în cadrul Uniunii Europene, aceste 
reguli ar trebui clarificate şi ar trebui să 
includă, în prezent, toate cazurile în care 
există o legătură suficientă între părţi şi un 
stat membru.

Justification

In view of the negotiation of the Convention on the international recovery of child support 
and other forms of family maintenance in the Hague Conference, to which the European 
Community acceded on 3 April 2007, this sentence is better omitted.

Amendamentul 6
Considerentul 11

(11) Părţile ar trebui să aleagă, de comun 
acord, instanţa competentă, cu excepţia 
obligaţiilor de întreţinere a unui copil minor, 
pentru a proteja „partea defavorizată”.

(11) Părţile ar trebui să aleagă, de comun 
acord, instanţa competentă, cu excepţia 
obligaţiilor de întreţinere a unui copil minor, 
pentru a proteja „partea defavorizată”. 
Instanţa sesizată trebuie să se asigure că 
orice prorogare de competenţă a fost 
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convenită liber, după obţinerea unei 
consultanţe juridice independente şi că se 
ţine cont de situaţia părţilor pe parcursul 
procedurilor. Toate acordurile privind 
alegerea unei jurisdicţii ar trebui făcute în 
scris.

Justification

It is important that the court seised should satisfy itself that any choice-of-court agreement 
has been freely agreed after obtaining legal advice and is still relevant having regard to the 
situation of the parties at the time when the proceedings take place.

Amendamentul 7
Considerentul 14

(14) Legea ţării în care îşi are reşedinţa 
obişnuită creditorul obligaţiei de întreţinere 
ar trebui să rămână predominantă, ca în 
instrumentele internaţionale existente, însă
legea forului ar trebui să fie pe al doilea 
plan, deoarece permite deseori, în acest 
domeniu specific, soluţionarea disputelor
într-un mod mai simplu, mai rapid şi mai 
puţin costisitor.

(14) Legea ţării în care îşi are reşedinţa 
obişnuită creditorul obligaţiei de întreţinere 
ar trebui să fie dominantă, ca în 
instrumentele internaţionale existente, deşi
legea forului poate fi aplicată, chiar şi în 
cazurile în care nu este legea reşedinţei 
obişnuite a creditorului dacă permite ca 
disputele în acest domeniu să fie rezolvate 
echitabil, într-un mod mai simplu, mai rapid 
şi mai puţin costisitor şi să nu existe nici o 
dovadă de „forum shopping” (căutare a 
jurisdicţiei celei mai favorabile).

Justification

The Regulation’s aim of enabling maintenance creditors easily to obtain a decision which will 
be automatically enforceable in another Member State would be frustrated if a solution were 
to be adopted which obliged courts to apply foreign law where the dispute could be resolved 
simpler, faster and more economically by applying the law of the forum.  Application of 
foreign law tends to prolong proceedings and lead to additional costs being incurred in 
procedures which often involve an element of urgency and in which litigants do not 
necessarily have deep pockets.  Moreover, in some cases application of the law of the 
creditor’s country of habitual residence could give rise to an undesirable result, as in the case 
where the creditor seeks a maintenance order in the country of which she is a national having 
sought refuge there after leaving the country in which she had been habitually resident with 
her husband who is of the same nationality, who is still resident there.

On these grounds, this amendment provides for the discretionary application of the law of the 
forum, whilst safeguarding against forum shopping.



PA\661040RO.doc 7/20 PE 386.692v01-00

RO

Amendamentul 8
Considerentul 15

(15) Atunci când niciuna dintre legile 
menţionate mai sus nu îi permite 
creditorului să obţină întreţinere de la 
debitor, ar trebui să poată fi în continuare 
posibil să se pună în aplicare legea altei ţări 
de care obligaţia de întreţinere este strâns 
legată. Poate fi, în special, dar nu numai ţara 
naţionalităţii comune a părţilor.

(15) Atunci când legea ţării în care îşi are 
reşedinţa obişnuită creditorul obligaţiei de 
întreţinere sau legea instanţei sesizate nu îi 
permite creditorului obligaţiei de întreţinere 
să obţină întreţinere de la debitor sau când 
ar fi inechitabil sau neadecvat să se pună 
în aplicare legea respectivă, ar trebui să 
poată fi în continuare posibil să se pună în 
aplicare legea altei ţări de care obligaţia de 
întreţinere este strâns legată, în special, dar 
nu numai, cea din ţara naţionalităţii comune 
a părţilor.

Justification

This amendment allows for the application of a law other than that of the country of the 
maintenance creditor’s habitual residence or that of the court seised, also in order to avoid 
forum shopping.

Amendamentul 9
Considerentul 16

(16) Părţile ar trebui să fie autorizate, în 
anumite condiţii, să aleagă legea aplicabilă. 
Acestea ar trebui să poată alege legea forului 
pentru scopurile anumitelor proceduri. Mai 
ales, ar trebui să aibă dreptul să convină 
asupra legii aplicabile înaintea oricărei 
dispute, însă numai atunci când obligaţiile 
de întreţinere implicate sunt altele decât cele 
privind copiii sau adulţii vulnerabili; mai 
mult, orice astfel de alegere ar trebui limitată 
doar la desemnarea anumitor legi.

(16) Părţilor ar trebui să fie autorizate, în 
anumite condiţii, să aleagă legea aplicabilă. 
Acestea ar trebui să poată alege legea forului 
pentru scopurile anumitelor proceduri. Mai 
ales, ar trebui să aibă dreptul să convină 
asupra legii aplicabile înaintea oricărei 
dispute, însă numai atunci când obligaţiile 
de întreţinere implicate sunt altele decât cele 
privind copiii sau adulţii vulnerabili; mai 
mult, orice astfel de alegere ar trebui limitată 
doar la desemnarea anumitor legi. Instanţa 
sesizată trebuie să se asigure că alegerea 
unei jurisdicţii a avut loc în urma unei 
consultanţe juridice independente. Toate 
acordurile privind alegerea legii ar trebui 
făcute în scris.

Amendamentul 10
Considerentul 17
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(17) Debitorul ar trebui să fie protejat de 
aplicarea legii stabilite în cazul în care 
relaţia de rudenie pe care se bazează 
obligaţia de întreţinere nu este considerată 
în mod unanim demnă de a fi onorată. 
Acest lucru ar trebui să se întâmple, în 
special, în cazul relaţiilor dintre persoane 
înrudite colateral sau prin alianţă, în cazul 
obligaţiilor de întreţinere ale descendenţilor 
în relaţia cu ascendenţii sau în cazul 
întreţinerii după dizolvarea căsătoriei.

eliminat

Justification

This recital is unclear and seems to conflict with the principle of mutual recognition and to be 
discriminatory. Moreover, the fact that the draftswoman’s amendment to Article 20 preserves 
the public-policy safeguard would seem to make such a recital unnecessary.

Amendamentul 11
Considerentul 19

(19) O decizie în materie de obligaţii de 
întreţinere pronunţată într-un stat membru ar 
trebui să fie executată rapid şi eficient în 
orice alt stat membru. În special, creditorii 
de întreţinere ar trebui să-şi obţină drepturile 
direct din salariile şi din conturile bancare 
ale debitorilor.

(19) Scopul prezentului regulament este de 
a introduce proceduri care dau rezultate, 
care sunt accesibile, rapide, eficiente, 
economice, flexibile şi echitabile. O decizie 
în materie de obligaţii de întreţinere 
pronunţată într-un stat membru ar trebui să 
fie executată rapid şi eficient în orice alt stat 
membru. În special, creditorii de întreţinere 
ar trebui să-şi obţină drepturile direct din 
salariile şi din conturile bancare ale 
debitorilor. Ar trebui încurajate metodele 
noi şi efective de aplicare a deciziilor de 
întreţinere.

Justification

In common with the draft Hague Convention, the Regulation should pursue the objective of 
promoting accessible, prompt, efficient, cost-effective, responsive and fair procedures.

Enforcement of maintenance decisions is problematic in many jurisdictions. Member States 
should therefore actively consider novel means of enforcement that have been used to great 
effect in non-EU jurisdictions, such as confiscation of driving licences.
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Amendamentul 12
Considerentul 22

(22) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale şi se conformează 
principiilor recunoscute, în special, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai exact, încearcă să se asigure 
deplina respectare a vieţii particulare şi de 
familie, a protecţiei datelor personale, a 
drepturilor copilului şi a garantării recursului 
efectiv înaintea unei curţi independente şi 
imparţiale, în conformitate cu articolele 7, 8, 
24 şi 47 din Cartă.

(22) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale şi se conformează 
principiilor recunoscute, în special, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În mod specific, încearcă să se 
asigure deplina respectare a vieţii particulare 
şi de familie, a protecţiei datelor personale, a 
drepturilor copilului şi a garantării recursului 
efectiv înaintea unei curţi independente şi 
imparţiale, în conformitate cu articolele 7, 8, 
24 şi 47 din Cartă. Atunci când se pune în 
aplicare prezentul regulament ar trebui să 
se aibă în vedere articolele 3 şi 27 din 
Convenţia Naţiunilor Unite privind 
drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, 
care menţionează că
- în toate acţiunile privind copiii, interesul 
copilului ar trebui să fie considerat 
primordial,
- fiecare copil are dreptul la un standard de 
viaţă care să permită dezvoltarea lui fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială,
- părintele (părinţii) sau alte persoane 
responsabile de copil au responsabilitatea 
primară de a asigura, în limitele 
capacităţilor şi posibilităţilor lor financiare, 
condiţiile de viaţă necesare dezvoltării 
copilului şi
- statele membre ar trebui să ia măsurile 
corespunzătoare, inclusiv încheierea de 
acorduri internaţionale, în vederea 
recuperării pensiei de întreţinere pentru 
copil de la părintele (părinţii) sau alte 
persoane responsabile, în special atunci 
când aceste persoane locuiesc în alt stat 
decât cel în care se află copilul.

Justification

Regard should be had to the rights of children as set forth in the relevant UN Convention.

Amendamentul 13
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Considerentul 23

(23) În conformitate cu articolul 2 din 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei1, măsurile pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
menţionată la articolul 3 din Decizia de 
mai sus.

(23) Ar trebui să se ia măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 
de stabilire a procedurilor pentru exercitarea 
competenţelor de executare conferite 
Comisiei1.

_______________________
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

_______________________
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a 
fost modificată de Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11).

Justification

The comitology provisions have been adjusted to take account of the amendment of the 1999 
Comitology Decision.  See also the amendments to Articles 50 and 51.

Amendamentul 14
Considerentul 24

(24) Prezentul regulament ar trebui să 
înlocuiască toate instrumentele comunitare 
adoptate anterior şi care reglementează 
acelaşi domeniu. În plus, prezentul 
regulament are întâietate asupra 
instrumentelor internaţionale aplicabile între 
statele membre referitor la aceleaşi aspecte, 
în vederea unificării şi simplificării normelor 
juridice în vigoare. 

(24) Prezentul regulament ar trebui să 
înlocuiască toate instrumentele comunitare 
adoptate anterior şi care reglementează 
acelaşi domeniu. În plus, prezentul 
regulament ar trebui să aibă întâietate 
asupra instrumentelor internaţionale 
aplicabile între statele membre referitor la 
aceleaşi aspecte, în vederea unificării şi 
simplificării normelor juridice în vigoare. Ar 
trebui să fie compatibil cu Convenţia de la 
Haga privind recuperarea internaţională a 
pensiei alimentare şi a altor forme de 
întreţinere familială.

Justification

It is important to make it clear that the Regulation is intended to be compatible with the 
forthcoming Hague Convention.

Amendamentul 15
Articolul 1 alineatul (1)
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(1) Prezentul regulament se aplică 
obligaţiilor de întreţinere care provin din 
relaţii de rudenie sau din relaţii care, în 
conformitate cu legea care le este aplicabilă, 
produc efecte similare.

(1) Prezentul regulament se aplică 
obligaţiilor de întreţinere care provin dintr-o 
relaţie de rudenie, din filiaţie, căsătorie sau 
alianţă sau din relaţii care, în conformitate 
cu legea care le este aplicabilă, produc efecte 
similare, precum parteneriatele civile.

Justification

See the justification to the amendment for Recital 9.

Amendamentul 16
Articolul 2 punctul (8)

(8) termenul „creditor” înseamnă orice 
persoană fizică căreia i se datorează sau se 
presupune că se datorează întreţinerea,

(8) termenul „creditor” înseamnă orice 
persoană fizică căreia i se datorează sau se 
presupune că se datorează întreţinerea sau 
un organism public care şi-a asumat poziţia 
de creditor în vederea executării acesteia,

Amendamentul 17
Articolul 2 punctul (9)

(9) termenul „debitor” înseamnă orice 
persoană fizică care datorează sau se 
presupune că datorează o întreţinere.

(9) termenul „debitor” înseamnă orice 
persoană fizică care datorează sau se 
presupune că datorează o întreţinere sau un 
organism public care şi-a însuşit obligaţia 
debitorului de a acorda o întreţinere 
creditorului,

Amendamentul 18
Articolul 2 punctul 9a (nou)

(9a) termenul „cererea referitoare la starea 
unei persoane” înseamnă procedurile 
referitoare la divorţ, separare legală, 
anularea căsătoriei sau recunoaştere a 
paternităţii.

Justification

It is necessary to specify what is meant by the expression “proceedings concerning the status 
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of a person”. The definition coincides with the definition of jurisdiction contained in 
Regulation No 2201/2003, but is expanded to include affiliation proceedings.

Amendamentul 19
Articolul 3 litera (c)

(c) instanţa competentă în materie de 
proceduri referitoare la starea unei persoane 
în cazul în care problema legată de 
întreţinere este conexă acestor proceduri, în 
cazul în care competenţa sa nu se bazează 
numai pe naţionalitatea uneia dintre părţi;

(c) instanţa competentă în materie de 
proceduri referitoare la starea unei persoane 
în cazul în care problema legată de 
întreţinere este conexă acestor proceduri;

Justification

This limitation does not seem to serve any useful purpose.

Amendamentul 20
Articolul 3 litera (d)

(d) instanţa competentă în materie de 
proceduri referitoare la responsabilitatea 
parentală, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 
2201/2003, în cazul în care problema legată 
de întreţinere este conexă acestor proceduri.

(d) instanţa competentă în materie de 
proceduri referitoare la responsabilitatea 
parentală, în sensul Regulamentului (CE) nr. 
2201/2003, în cazul în care problema legată 
de întreţinere este conexă acestor proceduri 
şi procedurile legate de responsabilitatea 
parentală se află deja pe rol la instanţa 
respectivă sau sunt prezentate instanţei în 
acelaşi timp cu o cerere de întreţinere.

Justification

This clarification seems worthwhile.

Amendamentul 21
Articolul 4 alineatul (2)

(2) O convenţie atributivă de competenţă se 
face în scris. Orice comunicare sub formă 
electronică ce permite consemnarea durabilă 
a convenţiei este considerată ca fiind „în 
scris”.

(2) O convenţie atributivă de competenţă se 
face în scris.
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Justification

This provision is excessively vague: it could cover, say, an exchange of e-mails.

Amendamentul 22
Articolul 4 alineatul (2a) (nou)

(2a) Instanţa sesizată trebuie să se asigure că 
s-a convenit asupra oricărei prorogări de 
competenţă după obţinerea unei consultanţe 
juridice independente şi că se ţine cont de 
situaţia părţilor pe parcursul procedurilor.

Justification

See the justification of the amendment to Recital 11.

Amendamentul 23
Articolul 6 litera (b)

(b) în cazul obligaţiilor de întreţinere între 
soţi sau foşti soţi, instanţele statelor membre 
în care se afla ultima reşedinţă comună 
obişnuită a soţilor, cu condiţia ca aceasta să 
fi existat încă cu cel puţin un an înainte de 
introducerea procedurilor.

(b) în cazul obligaţiilor de întreţinere între 
soţi sau foşti soţi, instanţele statelor membre 
pe teritoriul cărora se afla ultima reşedinţă 
comună obişnuită a soţilor, cu condiţia ca 
aceasta să fi existat încă cu cel puţin un an 
înainte de introducerea procedurilor.

Justification

Affects the English version only.

Amendamentul 24
Articolul 10 alineatul (1a) (nou)

Atunci când procedurile în materie de 
întreţinere s-au aplicat pentru măsuri de 
conservare, articolele 7 şi 8 nu se aplică, 
astfel încât legea aplicabilă măsurilor de 
conservare să se aplice obligatoriu oricărei 
solicitări ulterioare de întreţinere sau 
variaţii de întreţinere făcute în legătură cu 
procedurile substanţiale de divorţ, anularea 
căsătoriei/parteneriat civil sau separare 
legală.
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Justification

In the absence of such a provision, it could be held that where a woman applied for 
maintenance by way of interim measures in country A, where she sought refuge, the law of 
country A ought to be applied to all questions relating to maintenance obligations arising 
under divorce proceedings subsequently brought in country B, her country of origin where 
she resides with her spouse.

Amendamentul 25
Articolul 13

(1) Obligaţiile de întreţinere sunt 
reglementate de legea ţării pe teritoriul 
căreia creditorul îşi are reşedinţa obişnuită.

(1) Obligaţiile de întreţinere sunt 
reglementate de legea ţării pe teritoriul 
căreia creditorul îşi are reşedinţa obişnuită.

(2) Legea forului se aplică: (2) Legea forului se aplică:

(a) dacă creditorul nu poate obţine, în 
temeiul legii menţionate la alineatul (1), 
întreţinere de la debitor sau

(a) atunci când este legea ţării pe teritoriul 
căreia creditorul îşi are reşedinţa obişnuită
sau

(b) atunci când creditorul solicită acest 
lucru şi se aplică legea ţării pe teritoriul 
căreia creditorul îşi are reşedinţa obişnuită.

(b) atunci când creditorul nu poate obţine 
întreţinerea de la debitor în temeiul legii
ţării în care creditorul îşi are reşedinţa 
obişnuită sau

(c) dacă creditorul nu solicită altceva şi 
instanţa constată că acesta a obţinut 
consultanţă juridică independentă referitor 
la acest lucru, atunci când este legea ţării 
pe teritoriul căreia creditorul îşi are 
reşedinţa obişnuită.

(3) Legile menţionate în conformitate cu 
alineatele precedente nu sunt luate în 
considerare atunci când, în temeiul acelor 
legi, creditorul nu poate obţine întreţinere 
şi dacă din circumstanţe reiese, în general, 
că obligaţia de întreţinere este strâns legată 
de altă ţară, în special de ţara naţionalităţii 
comune a creditorului şi a debitorului. într-
un astfel de caz, se aplică legea ţării de care 
este strâns legată obligaţia de întreţinere.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), se 
poate aplica legea forului, chiar şi atunci 
când nu este legea ţării în care creditorul îşi 
are reşedinţa obişnuită, în cazul în care 
aceasta permite ca disputele legate de 
întreţinere să fie rezolvate echitabil, într-un 
mod mai simplu, mai rapid şi mai puţin 
costisitor şi să nu existe nici o dovadă de 
„forum shopping”.

(4) De asemenea, atunci când legea ţării în 
care îşi are reşedinţa obişnuită creditorul 
obligaţiei de întreţinere sau legea forului nu 
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îi permite creditorului obligaţiei de 
întreţinere să obţină întreţinere de la debitor 
sau când ar fi inechitabil sau neadecvat să se 
pună în aplicare legea respectivă, obligaţiile 
de întreţinere sunt reglementate de legea 
unei alte ţări de care obligaţia de întreţinere 
este strâns legată, în special, dar nu exclusiv, 
cea din ţara naţionalităţii comune a 
creditorului şi debitorului.

Justification

See the justifications to the amendments to Recitals 14 and 15.

Amendamentul 26
Articolul 14 alineatul (1a) (nou)

cu condiţia ca instanţa sesizată să constate 
că alegerea forului sau a legii aplicabile a 
avut loc în urma unei consultanţe juridice 
independente.

Amendamentul 27
Articolul 15

Articolul 15
Neaplicarea legii menţionate la cererea 

debitorului
(1) În cazul în care obligaţiile de întreţinere 
altele decât cele referitoare la copii şi adulţi 
vulnerabili şi între soţi şi foşti soţi, 
debitorul se poate opune solicitărilor 
creditorului, pe motivul că nu există o 
astfel de obligaţie în conformitate cu legea 
ţării lor comune sau, în absenţa 
naţionalităţii comune, în cadrul legii ţării 
în care debitorul îşi are reşedinţa obişnuită.

eliminat

(2) În cazul obligaţiilor de întreţinere între 
soţi sau foşti soţi, debitorul se poate opune 
solicitărilor creditorului pe motivul că nu 
există o astfel de obligaţie în conformitate 
cu legea ţării de care este strâns legată 
căsătoria.
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Justification

This provision seems to conflict with the principle of mutual recognition and to be 
discriminatory.

Amendamentul 28
Articolul 17

(1) Legea aplicabilă unei obligaţii de 
întreţinere stabileşte, în special: 

(1) Legea aplicabilă unei obligaţii de 
întreţinere stabileşte, în special: 

(a) dacă, în ce măsură şi de la cine 
creditorul poate solicita întreţinerea; 

(a) dacă, pe ce perioadă, în ce valoare şi de 
la cine creditorul poate solicita întreţinerea; 

(b) măsura în care creditorul poate solicita 
întreţinerea retroactiv;

(b) pe ce perioadă şi în ce valoare creditorul 
poate solicita întreţinerea retroactiv;

(c) calcularea şi indexarea obligaţiei de 
întreţinere; 

(c) calcularea şi indexarea obligaţiei de 
întreţinere; 

(d) termenele de prescripţie şi curgerea 
termenelor pentru introducerea procedurilor; 

(d) termenele de prescripţie şi curgerea 
termenelor pentru introducerea procedurilor; 

(e) dreptul unui organism public care a 
acordat beneficii unui creditor pentru a 
obţine rambursarea acelor beneficii şi 
mărimea obligaţiei debitorului.

(e) dreptul unui organism public care a 
acordat beneficii unui creditor pentru a 
obţine rambursarea acelor beneficii şi 
mărimea obligaţiei debitorului.

(2) Oricare ar fi conţinutul legii aplicabile, 
nevoile creditorului şi resursele debitorului 
sunt luate în considerare în stabilirea 
valorii întreţinerii.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), în 
stabilirea valorii întreţinerii, instanţa 
sesizată se bazează pe nevoile actuale şi 
prezente ale creditorului şi resursele 
actuale şi prezente ale debitorului, luând în 
considerare nevoile rezonabile ale acestuia 
din urmă şi orice alte obligaţii de 
întreţinere la care poate fi supus.

Justification

This amendment seeks to tighten up the wording of the Commission’s text.  It is important to 
make it clear that the actual needs of the creditor are of paramount importance and to take 
account of the fact that the debtor may be under a duty already to pay maintenance to, for 
instance, a previous partner.

Amendamentul 29
Articolul 20

Aplicarea unei dispoziţii menţionate în 
prezentul regulament poate fi refuzată numai 
dacă o astfel de aplicare este incompatibilă 
în mod expres cu ordinea publică a forului 

Aplicarea unei dispoziţii menţionate în 
prezentul regulament poate fi refuzată numai 
dacă o astfel de aplicare este incompatibilă 
în mod expres cu ordinea publică a forului 
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competent. Cu toate acestea, aplicarea 
dispoziţiilor legii unui stat membru 
menţionat în prezentul regulament nu se 
refuză pe un astfel de motiv.

competent. 

Justification

This safeguard needs to be maintained.

Amendamentul 30
Articolul 21

Atunci când un stat include mai multe unităţi 
teritoriale, fiecare având propriile norme 
privind obligaţiile de întreţinere, fiecare 
unitate teritorială este considerată o ţară în 
vederea stabilirii legii aplicabile în 
conformitate cu prezentul regulament. 

Un stat în care diferitele unităţi teritoriale 
au propriile lor norme de drept privind 
obligaţiile de întreţinere nu este obligat să 
aplice dispoziţiile prezentului regulament 
pentru conflictele care apar exclusiv între 
legile acestor unităţi.

Justification

This provision reproduces the corresponding provision of Rome II. Member States comprising 
several territorial units with their own legal rules should be left to decide whether the 
provisions of the Regulation should apply as between those territorial units.

Amendamentul 31
Articolul 22 alineatul (3) 

(3) Statele membre informează Comisia în 
termen de şase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament în 
legătură cu modurile de notificare şi 
comunicare aplicabile. Statele membre 
comunică Comisiei orice schimbare 
referitoare la aceste informaţii.

(3) Notificarea şi comunicarea se pot adresa, 
de asemenea, unui reprezentant al pârâtului.

Comisia face publice informaţiile.

Justification

The methods of service provided for correspond to those provided for in Regulation No 
1896/2006 on the European order for payment procedure, which makes no provision for 
changing the applicable methods of service.  For the sake of simplicity, consideration should 
be given to making a reference merely to Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on 
the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or 
commercial matters.
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The new paragraph 3 allows service to be made on the defendant’s legal representative in 
accordance with a provision included in Regulation No 1896/2006.

Amendamentul 32
Articolul 29 

Reclamantul care, în statul membru de 
origine, a beneficiat în întregime sau doar 
parţial de asistenţă judiciară sau de scutire 
de taxe şi cheltuieli de procedură este 
îndreptăţit să beneficieze, în cadrul 
procedurii de punere în aplicare, de asistenţa
judiciară cea mai favorabilă sau de scutirea 
de taxe şi cheltuieli de procedură cea mai 
amplă prevăzută de legislaţia statului 
membru în care se aplică.

Reclamantul care, în statul membru de 
origine, a beneficiat în întregime sau doar 
parţial de asistenţă judiciară sau de scutire 
de taxe şi cheltuieli de procedură este 
îndreptăţit să beneficieze, în cadrul 
procedurii de punere în aplicare, de asistenţă
judiciară în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 2002/8/CE a Consiliului din 27 
ianuarie 2003, menită să amelioreze 
accesul la justiţie în afacerile 
transfrontaliere prin stabilirea unor reguli 
minime comune privind asistenţa juridică 
acordată în cadrul acestor afaceri1 sau de 
scutirea de taxe şi cheltuieli de procedură 
cea mai amplă prevăzută de legislaţia 
statului membru în care se aplică.

_______________________________
1 JO L 26, 31.1.2003, p. 41.

Amendamentul 33
Articolul 33 litera (a) 

(a) debitorul aduce la cunoştinţă 
circumstanţe noi sau circumstanţele 
necunoscute instanţei de origine atunci 
când aceasta şi-a pronunţat sentinţa;

eliminat

Justification

This provision leaves too much latitude to a maintenance debtor wishing to evade his 
obligations.  Provision is already made in point (b) for the situation where the debtor has 
applied for review in the court of origin. Moreover, it is unclear how the enforcing court will 
be in a position to review the decision of the court of origin: not all court decisions contain an 
exhaustive statement of their grounds and the court where enforcement is sought does not 
receive the case-file.

Amendamentul 34
Articolul 35a (nou) 

Articolul 35a
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Titluri executorii
Instanţa sesizată poate dispune astfel de 
măsuri de punere în aplicare, în 
conformitate cu dreptul intern pe care îl 
consideră adecvat.

Justification

This court in which enforcement is sought should not be limited to the orders listed in the 
Regulation. Whereas Member States should be encouraged to consider novel means of 
enforcement including those that have been used to great effect in non-EU jurisdictions, 
courts should certainly use the full panoply of measures available to them under their 
national law.

Amendamentul 35
Articolul 38 alineatul (1)

(1) Dispoziţiile de la capitolul VI se aplică în 
funcţie de recunoaşterea şi punerea în 
aplicare a actelor autentice şi a acordurilor 
executorii între părţi. Autoritatea competentă 
a statului membru în care un act autentic sau 
un acord între părţi este executoriu emite, la 
cererea oricărei părţi interesate, un extras 
al actului care foloseşte formularul standard 
din anexa II din prezentul regulament.

(1) Dispoziţiile de la capitolul VI se aplică în 
funcţie de recunoaşterea şi punerea în 
aplicare a actelor autentice şi a acordurilor 
executorii între părţi. Autoritatea competentă 
a statului membru în care un act autentic sau 
un acord între părţi este executoriu emite, în 
mod automat, un extras al actului care 
foloseşte formularul standard din anexa II 
din prezentul regulament.

Justification

The provisions of the Regulation should operate with a minimum of formality.

Amendamentul 36
Articolul 50 

Orice modificare a anexelor la prezentul 
regulament se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menţionată la 
articolul 51 alineatul (2).

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 37
Articolul 51 

(1) Comisia este asistată de un comitet, 
compus din reprezentanţi ai statelor 
membre şi prezidat de reprezentanţi ai 
Comisiei.

(1) Comisia este asistată de comitetul 
prevăzut la articolul 75 din Regulamentul 
(CE) nr. 44/2001.
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(2) Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică procedura consultativă 
menţionată la articolul 3 din Decizia 
1999/468/CE, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (3).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, respectând dispoziţiile 
articolului 8.


