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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2016/1103 AL CONSILIULUI
din 24 iunie 2016
de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al
recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3),
având în vedere Decizia (UE) 2016/954 a Consiliului din 9 iunie 2016 de autorizare a unei cooperări consolidate în
domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile
patrimoniale ale cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate (1),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Parlamentului European (2),
hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
întrucât:
(1)

Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul
căruia este asigurată libera circulație a persoanelor. Pentru instituirea treptată a acestuia, Uniunea trebuie să
adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicații transfrontaliere, în special atunci
când sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne.

(2)

În conformitate cu articolul 81 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
astfel de măsuri ar putea include măsuri menite să asigure compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre
în materie de conflict de legi și de competență.

(3)

Consiliul European reunit la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 a aprobat principiul recunoașterii reciproce a
hotărârilor judecătorești și a altor hotărâri ale autorităților judiciare ca fundament al cooperării judiciare în
materie civilă și a invitat Consiliul și Comisia să adopte un program de măsuri destinate punerii în aplicare a
acestui principiu.

(4)

La 30 noiembrie 2000 s-a adoptat un program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoașterii
reciproce a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (3), comun pentru Comisie și Consiliu.
Programul respectiv identifică măsuri legate de armonizarea normelor privind conflictul de legi menite să
faciliteze recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și prevede elaborarea unui instrument în materia
regimurilor matrimoniale.

(1) JO L 159, 16.6.2016, p. 16.
(2) Avizul din 23 iunie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) JO C 12, 15.1.2001, p. 1.
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(5)

Consiliul European reunit la Bruxelles la 4 și 5 noiembrie 2004 a adoptat un nou program, intitulat „Programul
de la Haga: consolidarea libertății, a securității și a justiției în Uniunea Europeană” (1). În cadrul acestui program,
Consiliul a invitat Comisia să prezinte o carte verde privind reglementarea conflictelor de legi în materia
regimului matrimonial, care să abordeze competența judiciară și recunoașterea reciprocă. Programul a subliniat,
de asemenea, necesitatea adoptării unui instrument în acest domeniu.

(6)

La 17 iulie 2006, Comisia a adoptat Cartea verde privind reglementarea conflictelor de legi în materia regimului
matrimonial, inclusiv competența judiciară și recunoașterea reciprocă. Această carte verde a deschis o amplă
consultare cu privire la ansamblul dificultăților cu care se confruntă cuplurile în Europa în cazul lichidării
bunurilor comune, precum și cu privire la instrumentele juridice de surmontare a acestor dificultăți.

(7)

Cu ocazia reuniunii sale de la Bruxelles din 10 și 11 decembrie 2009, Consiliul European a adoptat un nou
program multianual intitulat „Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și
pentru protecția acestora” (2). În programul respectiv, Consiliul European a considerat că recunoașterea reciprocă
ar trebui extinsă la domenii care nu sunt încă incluse, dar care sunt esențiale pentru viața cotidiană, cum ar fi
regimurile matrimoniale, ținând seama în egală măsură de sistemele juridice ale statelor membre, inclusiv de
ordinea publică (ordre public) și de tradițiile naționale din acest domeniu.

(8)

În „Raportul privind cetățenia UE în 2010: eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE”, adoptat
la 27 octombrie 2010, Comisia a anunțat adoptarea unei propuneri de instrument legislativ care să permită
eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor și, în special, a dificultăților cu care se confruntă
cuplurile în ceea ce privește administrarea sau împărțirea bunurilor lor.

(9)

La 16 martie 2011, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea
aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și o
propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea
hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

(10)

În cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2015, Consiliul a concluzionat că nu s-a putut ajunge la un acord
unanim pentru adoptarea propunerilor de regulamente referitoare la regimurile matrimoniale și efectele
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate și că, prin urmare, obiectivele cooperării în acest domeniu nu pot fi
atinse într-un termen rezonabil de Uniune, în ansamblul său.

(11)

Din decembrie 2015 până în februarie 2016, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Franța,
Croația, Italia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Slovenia, Finlanda și Suedia au comunicat
Comisiei faptul că doresc să instituie o cooperare consolidată între ele în domeniul regimurilor patrimoniale ale
cuplurilor internaționale și, mai precis, în ceea ce privește competența, legea aplicabilă și recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și competența, legea aplicabilă și
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate, solicitând Comisiei să prezinte Consiliului o propunere în acest sens. Printr-o scrisoare trimisă
Comisiei în martie 2016, Cipru și-a exprimat intenția de a participa la instituirea unei cooperări consolidate;
Cipru și-a reiterat această intenție pe durata lucrărilor Consiliului.

(12)

La 9 iunie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2016/954 de autorizare a unei astfel de cooperări consolidate.

(13)

În conformitate cu articolul 328 alineatul (1) din TFUE, de la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidată
sunt deschise tuturor statelor membre, sub rezerva respectării eventualelor condiții de participare stabilite prin
decizia de autorizare. De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcționării lor, sub rezerva
respectării, pe lângă condițiile menționate anterior, și a actelor deja adoptate în cadrul lor. Comisia și statele
membre participante la o formă de cooperare consolidată ar trebui să asigure promovarea participării unui
număr cât mai mare de state membre. Prezentul regulament ar trebui să fie obligatoriu în toate elementele sale și
să se aplice direct numai în statele membre care participă la cooperarea consolidată în domeniul competenței, al
legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale
cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate, în temeiul Deciziei (UE) 2016/954 sau în temeiul unei decizii adoptate în conformitate cu
articolul 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din TFUE.

(1) JO C 53, 3.3.2005, p. 1.
(2) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
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(14)

În conformitate cu articolul 81 din TFUE, prezentul regulament ar trebui să se aplice în contextul regimurilor
matrimoniale cu implicații transfrontaliere.

(15)

Pentru a oferi cuplurilor căsătorite securitate juridică în privința bunurilor acestora și o anumită previzibilitate,
toate normele aplicabile regimurilor matrimoniale ar trebui cuprinse într-un singur instrument.

(16)

Pentru a atinge obiectivele respective, prezentul regulament ar trebui să reunească dispozițiile privind
competența, legea aplicabilă și recunoașterea sau, după caz, acceptarea, forța executorie și executarea hotărârilor
judecătorești, a actelor autentice și a tranzacțiilor judiciare.

(17)

Prezentul regulament nu definește noțiunea de „căsătorie”, fiind aplicabilă definiția din dreptul național al statelor
membre.

(18)

Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă toate aspectele de drept civil ale regimurilor
matrimoniale, ce vizează atât administrarea curentă a bunurilor soților, cât și lichidarea regimului, în special ca
urmare a separării cuplului sau a decesului unuia dintre soți. În sensul prezentului regulament, sintagma „regim
matrimonial” ar trebui interpretată ca un concept autonom și ar trebui să includă nu numai normele de la care
nu pot deroga soții, dar și orice alte norme opționale asupra cărora pot conveni soții, în conformitate cu legea
aplicabilă, precum și orice norme implicite ale legii aplicabile. Aceasta include nu numai convențiile patrimoniale
prevăzute în mod specific și exclusiv de anumite sisteme de drept naționale în cazul căsătoriei, ci și orice
raporturi patrimoniale, atât între soți, cât și cu terți, care rezultă în mod direct din raportul matrimonial sau din
desfacerea acestuia.

(19)

Din motive de claritate, o serie de aspecte care ar putea fi considerate ca având o legătură cu materia regimurilor
matrimoniale ar trebui excluse în mod explicit din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(20)

Prezentul regulament ar trebui să nu se aplice aspectelor care privesc capacitatea juridică generală a soților; cu
toate acestea, respectiva excludere nu ar trebui să vizeze competențele și drepturile specifice ale fiecăruia dintre
soți sau ale ambilor soți cu privire la bunuri, fie în relațiile dintre ei, fie în relațiile cu terții, întrucât respectivele
competențe și drepturi ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(21)

Prezentul regulamentul ar trebui să nu se aplice altor chestiuni prealabile, precum existența, valabilitatea sau
recunoașterea căsătoriei, care intră în continuare sub incidența dreptului național al statelor membre, inclusiv a
normelor acestora de drept internațional privat.

(22)

Întrucât obligațiile de întreținere între soți sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului (1),
acestea ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, ca și aspectele privind
succesiunea la patrimoniul unui soț decedat, deoarece acestea sunt reglementate prin Regulamentul (UE)
nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(23)

Aspectele ce țin de drepturile la transferul sau ajustarea între soți a drepturilor la pensia pentru limita de vârstă
sau la pensia de invaliditate, indiferent de natura acestora, care au fost acumulate în timpul căsătoriei și care nu
au dat naștere unui venit provenit din pensie în timpul căsătoriei sunt chestiuni care ar trebui să fie excluse din
domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținându-se cont de sistemele specifice existente în statele
membre. Cu toate acestea, această excludere ar trebui să fie de strictă interpretare. Așadar, prezentul regulament
ar trebui să reglementeze în special clasificarea activelor cu titlu de pensii, sumele care au fost deja plătite unui
soț pe durata căsătoriei și posibila compensație care ar urma să fie acordată în cazul unei pensii la care s-a
contribuit cu active comune.

(24)

Prezentul regulament ar trebui să permită crearea sau transferul care decurge din regimul matrimonial al unui
drept asupra unor bunuri imobile sau mobile, astfel cum prevede legea aplicabilă regimurilor matrimoniale.
Totuși, regulamentul nu ar trebui să aducă atingere numărului limitat (numerus clausus) al drepturilor reale
existente în dreptul intern al anumitor state membre. Unui stat membru nu ar trebui să i se solicite să recunoască
un drept real referitor la bunuri situate în respectivul stat membru dacă dreptul real în cauză este inexistent în
dreptul său.

(1) Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea
hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO L 7, 10.1.2009, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind
crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 201, 27.7.2012, p. 107).
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(25)

Totuși, pentru a permite soților să beneficieze, într-un alt stat membru, de drepturile care au fost create sau care
le-au fost transferate ca urmare a regimului matrimonial, prezentul regulament ar trebui să prevadă adaptarea
unui drept real inexistent la cel mai apropiat drept real echivalent în temeiul dreptului respectivului alt stat
membru. Atunci când se procedează la o astfel de adaptare, ar trebui luate în considerare obiectivele și interesele
urmărite de dreptul real specific și efectele acestuia. În vederea determinării celui mai apropiat drept național
echivalent, autoritățile sau persoanele competente din statul a cărui lege se aplică regimului matrimonial pot fi
contactate pentru informații suplimentare asupra naturii și a efectelor dreptului respectiv. În acest scop, ar putea
să se utilizeze rețelele existente în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială, precum și orice
alte mijloace disponibile care facilitează înțelegerea dreptului străin.

(26)

Adaptarea drepturilor reale inexistente, astfel cum este prevăzută în mod explicit prin prezentul regulament, nu ar
trebui să excludă alte forme de adaptare în contextul aplicării prezentului regulament.

(27)

Cerințele privind înscrierea într-un registru a unui drept asupra unor bunuri imobile sau mobile ar trebui excluse
din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui deci ca legea statului membru în care este ținut
registrul (pentru bunurile imobile, lex rei sitae) să fie aceea care stabilește în ce condiții juridice și în ce mod
trebuie efectuată înscrierea și care sunt autoritățile, cum ar fi oficiile cadastrale sau notarii, responsabile de
verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor și a faptului că documentația prezentată sau întocmită este suficientă sau
conține informațiile necesare. În special, autoritățile pot verifica dacă dreptul unui soț la bunurile menționate în
documentul prezentat spre înregistrare este un drept înscris ca atare în registru sau altfel dovedit în conformitate
cu legea statului membru în care este ținut registrul. Pentru a evita duplicarea documentelor, autoritățile
responsabile cu înregistrarea ar trebui să accepte astfel de documente întocmite de către autoritățile competente
din alt stat membru, a căror circulație este prevăzută în prezentul regulament. Acest lucru nu ar trebui să excludă
posibilitatea ca autoritățile implicate în operația de înregistrare să îi ceară persoanei care solicită înscrierea să
furnizeze astfel de informații sau documente suplimentare, necesare în temeiul legii statului membru în care este
ținut registrul, de exemplu informații sau documente referitoare la plata obligațiilor fiscale. Autoritatea
competentă poate indica persoanei care solicită înscrierea cum să furnizeze informațiile sau documentele lipsă.

(28)

Efectele înscrierii unui drept într-un registru ar trebui, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al
prezentului regulament. Prin urmare, legea statului membru unde este ținut registrul ar trebui să fie cea care
determină dacă înregistrarea are, de exemplu, efect declarativ sau constitutiv. Prin urmare, atunci când, de
exemplu, dobândirea unui drept asupra unor bunuri imobile determină înscrierea într-un registru în temeiul legii
statului membru pe teritoriul căruia este ținut registrul, pentru garantarea efectului erga omnes al registrelor sau
pentru protejarea tranzacțiilor juridice, momentul în care are loc dobândirea ar trebui să fie determinat de legea
respectivului stat membru.

(29)

Prezentul regulament ar trebui să respecte diferitele sisteme de abordare a materiei regimurilor matrimoniale
aplicate în statele membre. În sensul prezentului regulament, termenul „instanță judecătorească” ar trebui, în
consecință, să aibă un sens larg, pentru a include nu numai instanțe judecătorești în sensul strict al cuvântului,
care exercită atribuții judiciare, ci, de exemplu, și notari din unele state membre care, în anumite chestiuni în
materia regimurilor matrimoniale, exercită atribuții judiciare asemenea instanțelor judecătorești, precum și notari
și profesioniști din domeniul juridic care, în anumite state membre, exercită atribuții judiciare în cazul unui
anumit regim matrimonial prin delegarea de competențe de către o instanță judecătorească. Toate instanțele
judecătorești, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, ar trebui să intre sub incidența normelor în
materie de competență stabilite în prezentul regulament. În schimb, termenul „instanță judecătorească” nu ar
trebui să includă autoritățile extrajudiciare dintr-un stat membru competente în materia regimurilor matrimoniale
în temeiul legii naționale, cum ar fi notarii, care, în majoritatea statelor membre, cum este de obicei cazul, nu
exercită atribuții judiciare.

(30)

Prezentul regulament ar trebui să permită tuturor notarilor care sunt competenți în materia regimurilor
matrimoniale în statele membre să exercite astfel de prerogative. Dacă notarii dintr-un anumit stat membru intră
sau nu sub incidența normelor în materie de competență stabilite în prezentul regulament ar trebui să depindă de
intrarea acestora sub incidența definiției termenului „instanță judecătorească” în sensul prezentului regulament.

(31)

Actele emise de notari în materia regimurilor matrimoniale în statele membre ar trebui să circule în conformitate
cu prezentul regulament. Atunci când notarii exercită atribuții judiciare, aceștia ar trebui să intre sub incidența
normelor în materie de competență din prezentul regulament, iar hotărârile pe care le pronunță ar trebui să
circule în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament privind recunoașterea, forța executorie și executarea
hotărârilor judecătorești. Atunci când notarii nu exercită atribuții judiciare, aceștia ar trebui să nu intre sub
incidența normelor respective în materie de competență, iar actele autentice pe care le emit ar trebui să circule în
conformitate cu dispozițiile prezentului regulament privind actele autentice.
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(32)

Pentru a reflecta mobilitatea în creștere a cuplurilor pe durata căsătoriei acestora și pentru a facilita administrarea
corectă a justiției, normele privind competența din prezentul regulament ar trebui să le permită cetățenilor să
beneficieze de posibilitatea ca diferitele proceduri conexe care îi vizează să se deruleze în fața instanțelor judecă
torești din același stat membru. În acest scop,prezentul regulament ar trebui să concentreze competența
referitoare la regimurile matrimoniale în statul membru ale cărui instanțe sunt chemate să dezbată succesiunea
unui soț în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 650/2012, sau să se pronunțe în legătură cu divorțul,
separarea de drept sau anularea căsătoriei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului (1).

(33)

Prezentul regulament ar trebui să dispună că, în cazul în care procedurile privind succesiunea unui soț sunt
pendinte în fața unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru, sesizată în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 650/2012, instanțele judecătorești din respectivul stat ar trebui să fie competente să se pronunțe cu privire la
aspectele legate de regimurile matrimoniale care apar în legătură cu respectiva cauză succesorală.

(34)

În mod similar, aspectele ce țin de regimurile matrimoniale care au legătură cu procedurile pendinte în fața unei
instanțe judecătorești dintr-un stat membru sesizate cu o cerere de divorț, separare de drept sau anulare a
căsătoriei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 ar trebui soluționate de instanțele judecătorești din
statul membru respectiv, cu excepția cazului în care competența în materie de divorț, separare de drept sau
anulare a căsătoriei se poate baza exclusiv pe temeiuri specifice de competență. În astfel de cazuri, concentrarea
competenței nu ar trebui permisă fără acordul soților.

(35)

În cazul în care aspectele ce țin de regimurile matrimoniale nu au legătură cu procedurile pendinte în fața
instanței judecătorești dintr-un stat membru referitoare la succesiunea unui soț sau la divorț, separarea de drept
sau anularea căsătoriei, prezentul regulament ar trebui să prevadă o ierarhie a factorilor de legătură pentru
stabilirea competenței, începând cu reședința obișnuită a soților în momentul sesizării instanței judecătorești.
Acești factori de legătură sunt stabiliți având în vedere mobilitatea în creștere a cetățenilor și pentru a asigura
existența unui factor de legătură veritabil între soți și statul membru în care se exercită competența.

(36)

Pentru a spori securitatea juridică, previzibilitatea și autonomia părților, prezentul regulament ar trebui să
permită, în anumite împrejurări, ca părțile să încheie un acord de alegere a forului în favoarea instanțelor judecă
torești din statul membru a cărui lege este aplicabilă sau în favoarea instanțelor judecătorești din statul membru
în care s-a încheiat căsătoria.

(37)

În sensul prezentului regulament și pentru a acoperi toate situațiile posibile, statul membru în care s-a încheiat
căsătoria ar trebui să fie statul membru al autorităților în fața cărora s-a încheiat căsătoria.

(38)

Instanțele judecătorești dintr-un stat membru pot dispune că, în temeiul dreptului lor internațional privat,
căsătoria respectivă nu poate fi recunoscută în sensul procedurilor referitoare la regimul matrimonial. Într-un
astfel de caz, ar putea fi necesară, în mod excepțional, declinarea competenței în temeiul prezentului regulament.
Instanțele judecătorești acționează rapid și ar trebui ca partea vizată să aibă posibilitatea de a intenta acțiunea în
orice alt stat membru care are un factor de legătură care conferă competență, indiferent de ordinea temeiurilor de
competență, respectând totodată autonomia părților. De asemenea, ar trebui ca, în mod excepțional, orice
instanță judecătorească sesizată după o declinare de competență, alta decât instanțele judecătorești din statul
membru în care s-a încheiat căsătoria, să își poată declina competența în aceleași condiții. Combinația diferitelor
norme privind competența ar trebui, cu toate acestea, să garanteze faptul că părțile dispun de toate posibilitățile
de a sesiza instanțele judecătorești dintr-un stat membru care vor accepta competența în scopul punerii în
aplicare a regimului lor matrimonial.

(39)

Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice părțile să soluționeze aspectele legate de regimul matrimonial pe
cale amiabilă printr-o tranzacție extrajudiciară, de exemplu în fața unui notar, într-un stat membru ales de
acestea, în cazul în care acest lucru este posibil în temeiul legii statului membru respectiv. Acest lucru ar trebui să
fie valabil chiar dacă legea aplicabilă regimului matrimonial nu este legea statului membru respectiv.

(40)

Pentru a asigura faptul că instanțele judecătorești din toate statele membre pot să invoce aceleași temeiuri juridice
pentru a-și exercita competența referitoare la regimul matrimonial al soților, prezentul regulament ar trebui să
prevadă în mod exhaustiv temeiurile în care poate fi exercitată o astfel de competență subsidiară.

(1) Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor
judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338,
23.12.2003, p. 1).
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(41)

Pentru a se remedia în special situațiile de denegare de dreptate, în prezentul regulament ar trebui să se prevadă
un forum necessitatis prin care să se permită unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru, în cazuri
excepționale, să se pronunțe cu privire la un regim matrimonial care prezintă o legătură strânsă cu un stat terț.
Un astfel de caz excepțional ar putea fi considerată situația în care o acțiune se dovedește a fi imposibil de realizat
în statul terț respectiv, de exemplu din cauza unui război civil, sau situația în care, în mod rezonabil, nu se poate
aștepta ca un soț să inițieze sau să efectueze o acțiune în acel stat. Cu toate acestea, competența întemeiată pe
forum necessitatis ar trebui să fie exercitată doar în cazul în care cauza prezintă o legătură suficientă cu statul
membru al instanței judecătorești sesizate.

(42)

În interesul funcționării armonioase a justiției, ar trebui evitată pronunțarea de hotărâri contradictorii în state
membre diferite. În acest scop, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme generale de procedură similare
celor proprii altor instrumente ale Uniunii din domeniul cooperării judiciare în materie civilă. O astfel de normă
procedurală este norma privind litispendența, care va fi aplicată dacă aceeași cauză privind regimul matrimonial
este introdusă înaintea unor instanțe judecătorești diferite din state membre diferite. Prin norma respectivă se va
stabili care instanță judecătorească ar trebui să continue soluționarea cauzei privind regimul matrimonial.

(43)

Pentru a le permite cetățenilor să profite, în condiții de securitate juridică, de avantajele oferite de piața internă,
prezentul regulament ar trebui să le permită soților cunoașterea din timp a legii aplicabile regimului lor
matrimonial. Prin urmare, ar trebui introduse norme armonizate privind conflictele de legi, pentru evitarea
rezultatelor contradictorii. Norma principală ar trebui să asigure reglementarea regimului matrimonial de o lege
previzibilă, cu care acesta are legături strânse. Din motive de securitate juridică și pentru a evita fragmentarea
regimului matrimonial, legea aplicabilă acestuia ar trebui să reglementeze regimul în ansamblul său, adică toate
bunurile care intră sub incidența respectivului regim, indiferent de natura acestora și indiferent dacă ele sunt
situate într-un alt stat membru sau într-un stat terț.

(44)

Legea stabilită prin prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent dacă este sau nu legea unui stat
membru.

(45)

Pentru a facilita administrarea de către soți a bunurilor lor, prezentul regulament ar trebui să le permită acestora
să desemneze legea aplicabilă regimului lor matrimonial, indiferent de natura sau de situarea bunurilor, dintre
legile care au o legătură strânsă cu soții, în virtutea reședinței obișnuite sau a cetățeniei acestora. Această alegere
poate fi făcută în orice moment, anterior căsătoriei, în momentul încheierii căsătoriei sau pe durata acesteia.

(46)

Pentru a asigura securitatea juridică a tranzacțiilor și a împiedica orice schimbare a legii aplicabile regimului
matrimonial fără notificarea soților, nu ar trebui să se facă nicio schimbare a legii aplicabile regimului
matrimonial decât la cererea expresă a părților. O astfel de schimbare hotărâtă de soți nu ar trebui să aibă efect
retroactiv, cu excepția cazului în care aceștia au stipulat în mod expres acest lucru. Oricare ar fi situația, nu se
poate aduce atingere drepturilor terților.

(47)

Ar trebui să fie stabilite norme privind condițiile de fond și de formă ale unui acord privind alegerea legii
aplicabile, astfel încât să fie facilitată alegerea informată a soților, iar consimțământul lor să fie respectat, pentru a
se asigura securitatea juridică, precum și un acces mai bun la justiție. În ceea ce privește condițiile de formă, ar
trebui introduse anumite garanții pentru a se asigura faptul că soții sunt conștienți de consecințele alegerii lor. O
condiție minimă ar fi ca acordul privind alegerea legii aplicabile să fie încheiat în scris, datat și semnat de ambele
părți. Cu toate acestea, în cazul în care legea statului membru în care ambii soți își au reședința obișnuită în
momentul încheierii acordului prevede condiții de formă suplimentare, acestea ar trebui respectate. Dacă, la data
încheierii acordului, soții își au reședința obișnuită în state membre diferite care prevăd condiții de formă diferite,
ar trebuie să fie suficientă respectarea cerințelor de formă ale unuia dintre aceste state. Dacă, la data încheierii
acordului, numai unul dintre soți își are reședința obișnuită într-un stat membru care prevede condiții de formă
suplimentare, condițiile respective ar trebui respectate.

(48)

Convenția matrimonială reprezintă un acord privind bunurile soților, a cărui admisibilitate și acceptare variază în
rândul statelor membre. Pentru ca drepturile de proprietate dobândite ca urmare a unei convenții matrimoniale
să fie mai ușor acceptate în statele membre, ar trebui definite condițiile de formă ale unei astfel de convenții. Ca o
condiție minimă, convenția matrimonială ar trebui încheiată în scris, datată și semnată de către ambele părți. Cu
toate acestea, convenția matrimonială ar trebui să îndeplinească și condițiile de formă suplimentare prevăzute în
legea aplicabilă regimului matrimonial, astfel cum este determinată prin prezentul regulament, și în legea statului
membru în care soții își au reședința obișnuită. Prezentul regulament ar trebui să determine și legea care ar urma
să reglementeze condițiile de fond ale unei astfel de convenții.
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(49)

În situația în care nu este aleasă o lege aplicabilă și în scopul de a concilia previzibilitatea și securitatea juridică cu
luarea în considerare a vieții pe care cuplul o are în mod concret, prezentul regulament ar trebui să introducă
norme armonizate în materia conflictului de legi care să permită stabilirea legii aplicabile tuturor bunurilor
soților pe baza unei ierarhii a factorilor de legătură. Astfel, prima reședință obișnuită comună a soților la scurt
timp după căsătorie ar trebui să fie primul criteriu, înainte de legea cetățeniei comune a soților din momentul
căsătoriei. În cazul în care niciunul dintre aceste criterii nu se aplică sau în absența unei prime reședințe obișnuite
comune în caz de dublă cetățenie comună a soților în momentul încheierii căsătoriei, ar trebui să se aplice, ca al
treilea criteriu, legea statului cu care soții au legăturile cele mai strânse. În aplicarea celui de al treilea criteriu,
toate circumstanțele ar trebui avute în vedere, și ar trebui să se precizeze faptul că aceste legături ar trebui luate
în considerare astfel cum se prezentau în momentul încheierii căsătoriei.

(50)

Atunci când prezentul regulament face referire la cetățenie ca factor de legătură, chestiunea referitoare la modul
în care trebuie considerată o persoană având cetățenie multiplă constituie o chestiune prealabilă care nu intră în
domeniul de aplicare al prezentului regulament și ar trebui reglementată de legea națională, inclusiv, după caz, de
convențiile internaționale, cu respectarea deplină a principiilor generale ale Uniunii. Acest lucru nu ar trebui să
afecteze valabilitatea unei alegeri a legii făcute în conformitate cu prezentul regulament.

(51)

În ceea ce privește stabilirea legii aplicabile regimului matrimonial în lipsa unei alegeri a legii și a unei convenții
matrimoniale, autoritatea judiciară dintr-un stat membru, la solicitarea oricăruia dintre soți, ar trebui, în cazuri
excepționale – atunci când soții s-au mutat pentru o perioadă îndelungată în statul reședinței lor obișnuite – să
poată ajunge la concluzia că se poate aplica legea statului respectiv, dacă soții s-au bazat pe aceasta. Oricare ar fi
situația, nu se poate aduce atingere drepturilor terților.

(52)

Legea determinată ca fiind legea aplicabilă regimului matrimonial ar trebui să reglementeze regimul matrimonial,
de la aspecte precum clasificarea bunurilor unuia sau ambilor soți în categorii diferite pe durata căsătoriei și după
desfacerea acesteia, până la lichidarea bunurilor și ar trebui să includă efectele regimului matrimonial asupra
raportului juridic dintre un soț și terți. Cu toate acestea, legea aplicabilă regimului matrimonial poate fi invocată
de către un soț împotriva unui terț ca reglementând astfel de efecte numai când raporturile juridice dintre soț și
terț s-au constituit într-un moment în care terțul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască respectiva lege.

(53)

Considerații de interes public, precum protecția organizării politice, sociale sau economice a unui stat membru, ar
trebui să dea instanțelor judecătorești și altor autorități competente din statele membre posibilitatea, în cazuri
excepționale, de a aplica excepții în temeiul normelor de aplicare imediată. În acest sens, conceptul de „norme de
aplicare imediată” ar trebui să includă normele cu caracter imperativ, precum cele referitoare la protecția locuinței
familiale. Totuși, această excepție de la aplicarea legii aplicabile regimurilor matrimoniale necesită o interpretare
strictă, pentru a păstra compatibilitatea cu obiectivul general al prezentului regulament.

(54)

În circumstanțe excepționale, considerații de interes public ar trebui să dea posibilitatea, de asemenea, instanțelor
judecătorești și altor autorități competente în materia regimurilor matrimoniale din statele membre de a nu ține
seama de anumite dispoziții dintr-o lege străină atunci când, într-un anumit caz, aplicarea unor astfel de dispoziții
ar fi vădit incompatibilă cu ordinea publică (ordre public) a statului membru în cauză. Cu toate acestea, instanțele
judecătorești sau celelalte autorități competente nu ar trebui să poată invoca excepția de ordine publică pentru a
nu aplica legea unui alt stat sau pentru a refuza să recunoască ori, după caz, să accepte sau să execute o hotărâre,
un act autentic sau o tranzacție judiciară dintr-un alt stat membru, dacă în felul acesta ar încălca dispozițiile
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), în special articolul 21
privind principiul nediscriminării.

(55)

Având în vedere că există state în care coexistă două sau mai multe sisteme de drept sau seturi de norme care
privesc aspectele reglementate de prezentul regulament, ar trebui prevăzut în ce măsură dispozițiile prezentului
regulament se aplică în diferitele unități teritoriale ale respectivelor state.

(56)

Având în vedere obiectivul său general, care este recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești pronunțate în
statele membre în materia regimurilor matrimoniale, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme cu
privire la recunoașterea, forța executorie și executarea hotărârilor judecătorești similare celor din alte instrumente
ale Uniunii în domeniul cooperării judiciare în materie civilă.
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(57)

Pentru a se ține seama de diferitele modalități de soluționare a aspectelor legate de regimurile matrimoniale în
statele membre, prezentul regulament ar trebui să garanteze recunoașterea și forța executorie, în toate statele
membre, a actelor autentice în materia regimurilor matrimoniale.

(58)

Actele autentice ar trebui să aibă în alt stat membru aceeași forță probantă pe care o au în statul membru de
origine sau o forță cât mai apropiată. Atunci când se stabilește forța probantă sau forța cât mai apropiată a unui
anumit act autentic într-un alt stat membru, ar trebui să se facă trimitere la natura și amploarea forței probante
ale actului autentic în statul membru de origine. În consecință, legea statului membru de origine va fi cea care va
stabili ce forță probantă ar trebui să aibă un anumit act autentic într-un alt stat membru.

(59)

Caracterul „autentic” al unui act autentic ar trebui să fie un concept autonom care să se refere la elemente cum ar
fi autenticitatea actului, cerințele de formă ale actului, competențele autorității care întocmește actul și procedura
utilizată pentru întocmirea actului. Acesta ar trebui să privească, de asemenea, elementele de fapt înscrise în actul
autentic de autoritatea implicată, precum faptul că părțile indicate s-au înfățișat la data indicată în fața autorității
respective și că acestea au făcut declarațiile indicate. Partea care dorește să conteste caracterul autentic al unui act
autentic ar trebui să facă acest lucru în fața instanței judecătorești competente din statul membru de origine al
actului autentic în temeiul dreptului statului membru respectiv.

(60)

Sintagma „actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic” ar trebui interpretată ca o
trimitere la conținutul pe fond înregistrat în actul autentic. O parte care dorește să conteste actele juridice sau
raporturile juridice înregistrate într-un act autentic ar trebui să facă acest lucru în fața instanțelor judecătorești
competente în temeiul prezentului regulament, care ar trebui să soluționeze contestarea în temeiul legii aplicabile
regimurilor matrimoniale.

(61)

Dacă o chestiune legată de actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic este invocată ca
o chestiune incidentală înaintea unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru, instanța judecătorească
respectivă ar trebui să fie competentă cu privire la acea chestiune incidentală.

(62)

Un act autentic care este contestat nu ar trebui să aibă forță probantă într-un stat membru, altul decât statul
membru de origine, atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rol. Dacă acțiunea de contestare se referă
numai la o chestiune specifică cu privire la actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic,
actul autentic contestat ar trebui să fie lipsit de forță probantă în ceea ce privește chestiunea contestată într-un
stat membru, altul decât statul membru de origine, atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rol. Un act
autentic care, ca urmare a unei acțiuni de contestare, este declarat nul ar trebui să înceteze să mai aibă forță
probantă.

(63)

O autoritate căreia, în aplicarea prezentului regulament, i s-ar prezenta două acte autentice incompatibile ar
trebui să evalueze dacă ar trebui să se acorde prioritate unuia dintre actele autentice și căruia dintre acestea ar
trebui să i se acorde prioritate, luând în considerare împrejurările cazului particular. În cazul în care, din aceste
circumstanțe nu reiese clar dacă ar trebui să se acorde prioritate unuia dintre actele autentice și căruia dintre
acestea ar trebui să i se acorde prioritate, chestiunea ar trebui să fie soluționată de instanțele judecătorești
competente în temeiul prezentului regulament sau, în cazul în care chestiunea este invocată ca o chestiune
incidentală în cursul unei acțiuni, de instanța sesizată cu respectiva acțiune. În cazul unei incompatibilități între
un act autentic și o hotărâre, ar trebui să se ia în considerare motivele de nerecunoaștere a hotărârilor în temeiul
prezentului regulament.

(64)

Recunoașterea și executarea unei hotărâri judecătorești privind regimurile matrimoniale în temeiul prezentului
regulament nu ar trebui să presupună sub nicio formă recunoașterea căsătoriei care stă la baza regimului
matrimonial care a condus la pronunțarea hotărârii judecătorești.

(65)

Ar trebui precizată relația dintre prezentul regulament și convențiile bilaterale sau multilaterale în materia
regimurilor matrimoniale la care sunt parte statele membre.

(66)

Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre care sunt parte la Convenția din 6 februarie 1931
dintre Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia conținând dispoziții de drept internațional privind
căsătoria, adopția și încredințarea copiilor, astfel cum a fost revizuită în 2006, la Convenția din 19 noiembrie
1934 dintre Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia cuprinzând dispoziții de drept internațional privat
privind succesiunile, testamentele și administrarea succesiunii, astfel cum a fost revizuită în iunie 2012 și la
Convenția din 11 octombrie 1977 dintre Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia privind recunoașterea
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și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă să aplice în continuare anumite dispoziții ale respectivelor
convenții, în măsura în care acestea prevăd proceduri simplificate și mai rapide pentru recunoașterea și executarea
hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale.
(67)

Pentru a facilita aplicarea prezentului regulament, este oportun să se prevadă obligația statelor membre de a
comunica anumite informații privind propriile legislații și proceduri referitoare la regimurile matrimoniale în
cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, înființată prin Decizia 2001/470/CE a
Consiliului (1). Pentru a permite publicarea la timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a tuturor informațiilor
relevante pentru aplicarea practică a prezentului regulament, statele membre ar trebui, de asemenea, să comunice
Comisiei aceste informații înainte de data aplicării prezentului regulament.

(68)

Tot pentru a facilita aplicarea prezentului regulament și pentru a permite utilizarea tehnologiilor moderne de
comunicații, ar trebui prevăzute formulare-tip pentru atestatele care trebuie furnizate în ceea ce privește cererea
de încuviințare a executării unei hotărâri, a unui act autentic sau a unei tranzacții judiciare.

(69)

Pentru calcularea perioadelor și a termenelor stabilite prin prezentul regulament, ar trebui să se aplice dispozițiile
Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (2).

(70)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se
confere competențe de executare în ceea ce privește crearea și modificarea ulterioară a atestatelor și formularelor
referitoare la încuviințarea executării hotărârilor judecătorești, a tranzacțiilor judiciare și a actelor autentice.
Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului (3).

(71)

Ar trebui să se folosească procedura de consultare pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind
stabilirea și modificarea ulterioară a atestatelor și a formularelor prevăzute în prezentul regulament.

(72)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume libera circulație a persoanelor în Uniune, posibilitatea ca
soții să își organizeze raporturile patrimoniale între ei și față de terți pe durata existenței cuplului și în momentul
lichidării bunurilor lor, precum și o mai mare previzibilitate și securitate juridică, nu pot fi realizate în mod
satisfăcător la nivelul statelor membre, însă, datorită amplorii și efectelor prezentului regulament, pot fi realizate
mai bine la nivelul Uniunii, după caz prin intermediul unei cooperări consolidate între statele membre. În
conformitate cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea
are, prin urmare, competența de a acționa. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul
menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(73)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Cartă, în special la
articolele 7, 9, 17, 21 și 47, referitoare la respectarea vieții private și de familie, dreptul la căsătorie și dreptul de
a întemeia o familie în conformitate cu legile interne, dreptul de proprietate, principiul nediscriminării și,
respectiv, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Prezentul regulament ar trebui aplicat de
instanțele judecătorești și de alte autorități competente din statele membre cu respectarea respectivelor drepturi și
principii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII
Articolul 1
Domeniu de aplicare
(1)

Prezentul regulament se aplică regimurilor matrimoniale.

Regulamentul nu se aplică în materie fiscală, vamală și administrativă.
(1) Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (JO L 174,
27.6.2001, p. 25).
(2) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și
expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor
generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55,
28.2.2011, p. 13).
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Sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament:

(a) capacitatea juridică a soților;
(b) existența, valabilitatea sau recunoașterea unei căsătorii;
(c) obligațiile de întreținere;
(d) succesiunea la patrimoniul unui soț decedat;
(e) securitatea socială;
(f) dreptul la transferul sau ajustarea între soți, în cazul divorțului, al separării de drept sau al anulării căsătoriei, a
drepturilor la pensia pentru limita de vârstă sau la pensia de invaliditate care au fost acumulate în timpul căsătoriei
și care nu au dat naștere unui venit provenit din pensie în timpul căsătoriei;
(g) natura drepturilor reale asupra unui bun și
(h) orice înscriere într-un registru al drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile sau mobile, inclusiv cerințele
legale pentru o astfel de înscriere, precum și efectele înregistrării sau ale lipsei înregistrării unor astfel de drepturi
într-un registru.

Articolul 2
Competența în materia regimurilor matrimoniale în cadrul statelor membre
Prezentul regulament nu aduce atingere competenței autorităților statelor membre în materia regimurilor matrimoniale.

Articolul 3
Definiții
(1)

În sensul prezentului regulament:

(a) „regim matrimonial” înseamnă un set de norme privind raporturile patrimoniale dintre soți și dintre soți și terți, ca
rezultat al căsătoriei sau al desfacerii acesteia;
(b) „convenție matrimonială” înseamnă orice acord între soți sau viitori soți prin care aceștia își organizează regimul
matrimonial;
(c) „act autentic” înseamnă un document în materia regimurilor matrimoniale care a fost întocmit sau înregistrat în mod
formal ca act autentic într-un stat membru și a cărui autenticitate:
(i) se referă la semnătura și conținutul actului autentic; și
(ii) a fost stabilită de către o autoritate publică sau orice autoritate împuternicită în acest sens de către statul
membru de origine;
(d) „hotărâre judecătorească” înseamnă orice hotărâre în materia regimurilor matrimoniale pronunțată de o instanță
judecătorească dintr-un stat membru, indiferent de denumirea hotărârii, inclusiv o hotărâre privind stabilirea de către
un grefier a cheltuielilor de judecată;
(e) „tranzacție judiciară” înseamnă o tranzacție în materia regimurilor matrimoniale care a fost aprobată de o instanță
judecătorească sau încheiată în fața unei instanțe judecătorești în cursul unei acțiuni;
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(f) „stat membru de origine” înseamnă statul membru în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească, s-a întocmit actul
autentic sau s-a încuviințat ori s-a încheiat tranzacția judiciară;
(g) „stat membru de executare” înseamnă statul membru în care se solicită recunoașterea și/sau executarea hotărârii
judecătorești, a actului autentic sau a tranzacției judiciare.
(2) În sensul prezentului regulament, termenul „instanță judecătorească” înseamnă orice autoritate judiciară și toți
ceilalți profesioniști și autorități din domeniul juridic care au competență în materia regimurilor matrimoniale, care
exercită atribuții judiciare sau acționează în baza delegării de competențe de către o autoritate judiciară sau acționează
sub controlul unei autorități judiciare, cu condiția ca aceste autorități și acești profesioniști din domeniul juridic să ofere
garanții în ceea ce privește imparțialitatea și dreptul tuturor părților de a fi ascultate și cu condiția ca hotărârile
pronunțate de acestea/aceștia în temeiul legii statului membru în care își exercită activitatea:
(a) să poată face obiectul unei căi de atac sau al unui control de către o autoritate judiciară; și
(b) să aibă o forță și un efect similare cu cele ale unei hotărâri a unei autorități judiciare privind aceleași aspecte.
Statele membre notifică Comisiei care sunt ceilalți profesioniști și autorități din domeniul juridic menționați la primul
paragraf, în conformitate cu articolul 64.

CAPITOLUL II
COMPETENȚA
Articolul 4
Competența în caz de deces al unuia dintre soți
Atunci când o instanță judecătorească dintr-un stat membru este sesizată în materia succesiunii unui soț în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 650/2012, instanțele judecătorești din statul respectiv sunt competente să se pronunțe cu
privire la aspectele privind regimurile matrimoniale care au legătură cu respectiva cauză succesorală.

Articolul 5
Competența în caz de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei
(1) Fără a aduce atingere alineatului (2), atunci când o instanță judecătorească dintr-un stat membru este sesizată să se
pronunțe asupra unei cereri de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei, în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 2201/2003, instanțele judecătorești din statul respectiv sunt competente să se pronunțe cu privire la aspectele
privind regimul matrimonial care au legătură cu cererea respectivă.
(2) Competența în materia regimurilor matrimoniale în temeiul alineatului (1) face obiectul acordului soților în
situația în care instanța judecătorească care este sesizată să se pronunțe cu privire la cererea de divorț, de separare de
drept sau de anulare a căsătoriei:
(a) este instanța judecătorească dintr-un stat membru în care reclamantul își are reședința obișnuită și în care
reclamantul a locuit cel puțin un an imediat înaintea introducerii cererii, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1)
litera (a) a cincea liniuță din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003;
(b) este instanța judecătorească dintr-un stat membru a cărui cetățenie o deține reclamantul, în care acesta își are
reședința obișnuită și în care a locuit cel puțin șase luni imediat înaintea introducerii cererii, în conformitate cu
articolul 3 alineatul (1) litera (a) a șasea liniuță din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003;
(c) este sesizată în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 în cazurile de transformare a separării de
drept în divorț; sau
(d) este sesizată în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 în cazurile de competență reziduală.
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(3) Dacă acordul menționat la alineatul (2) de la prezentul articol este încheiat înainte ca instanța judecătorească să fie
sesizată pentru a se pronunța în materia regimului matrimonial, acordul respectă dispozițiile articolului 7 alineatul (2).

Articolul 6
Stabilirea competenței în alte cazuri
În cazul în care nicio instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolelor 4 și 5 sau
în alte cazuri decât cele prevăzute la articolele menționate, sunt competente să se pronunțe în materia regimului
matrimonial al soților instanțele judecătorești din statul membru:
(a) pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită în momentul sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsă,
(b) pe teritoriul căruia soții își aveau ultima reședință obișnuită, cu condiția ca unul dintre aceștia să locuiască acolo în
momentul sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsă,
(c) pe teritoriul căruia pârâtul își are reședința obișnuită în momentul sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsă,
(d) al cetățeniei comune a soților în momentul sesizării instanței judecătorești.

Articolul 7
Alegerea forului
(1) În cazurile care intră sub incidența articolului 6, părțile pot conveni ca instanțele judecătorești din statul membru
a cărui lege este aplicabilă în temeiul articolului 22 sau al articolului 26 alineatul (1) litera (a) sau (b) sau instanțele
judecătorești din statul membru în care s-a încheiat căsătoria să fie competente în mod exclusiv pentru a se pronunța în
materia regimului lor matrimonial.
(2) Acordul menționat la alineatul (1) se redactează în scris, se datează și se semnează de către părți. Orice
comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată echivalentă formei
scrise.

Articolul 8
Competența întemeiată pe înfățișarea pârâtului
(1) În afara competenței care decurge din alte dispoziții ale prezentului regulament, este competentă o instanță judecă
torească dintr-un stat membru a cărui lege este aplicabilă în temeiul articolului 22 sau al articolului 26 alineatul (1)
litera (a) sau (b) și în fața căreia se înfățișează pârâtul. Prezenta regulă nu se aplică în cazul în care înfățișarea a avut loc
pentru a contesta competența și nici în cazurile reglementate de articolul 4 sau de articolul 5 alineatul (1).
(2) Înainte de a își declara competența în temeiul alineatului (1), instanța judecătorească se asigură că pârâtul este
informat cu privire la dreptul său de a contesta competența și cu privire la consecințele înfățișării sau ale neînfățișării.

Articolul 9
Competența alternativă
(1) Cu titlu de excepție, în cazul în care o instanță judecătorească dintr-un stat membru competentă în temeiul
articolului 4, 6, 7 sau 8 dispune că, în temeiul dreptului său internațional privat, căsătoria în cauză nu este recunoscută
în sensul acțiunii referitoare la regimul matrimonial, aceasta poate să își decline competența. În cazul în care instanța
judecătorească decide să își decline competența, face acest lucru fără întârzieri nejustificate.
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(2) În cazul în care o instanță judecătorească competentă în temeiul articolului 4 sau al articolului 6 își declină
competența și în cazul în care părțile convin să confere competență instanțelor judecătorești din oricare alt stat membru
în conformitate cu articolul 7, competența de a se pronunța cu privire la regimul matrimonial le revine instanțelor
judecătorești din respectivul stat membru.
În alte cazuri, competența de a se pronunța cu privire la regimul matrimonial le revine instanțelor judecătorești din
oricare alt stat membru, în temeiul articolului 6 sau 8, sau instanțelor judecătorești din statul membru în care s-a
încheiat căsătoria.
(3) Prezentul articol nu se aplică atunci când părțile au obținut divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei
care poate fi recunoscută în statul membru al forului.

Articolul 10
Competența subsidiară
În cazul în care nicio instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolului 4, 5, 6, 7
sau 8 sau în cazul în care toate instanțele judecătorești prevăzute la articolul 9 și-au declinat competența și nicio instanță
judecătorească nu este competentă în temeiul articolului 9 alineatul (2), sunt competente instanțele judecătorești din
statul membru pe teritoriul căruia sunt situate bunurile imobile ale unuia sau ambilor soți, caz în care instanța judecăto
rească sesizată este competentă să se pronunțe doar asupra aspectelor legate de aceste bunuri imobile.

Articolul 11
Forum necessitatis
În cazul în care nicio instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolelor 4, 5, 6, 7,
8 sau 10 sau în cazul în care toate instanțele judecătorești prevăzute la articolul 9 și-au declinat competența și nicio
instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolului 9 alineatul (2) sau al
articolului 10, instanțele judecătorești dintr-un stat membru se pot pronunța, în cazuri excepționale, asupra unei cauze
privind regimurile matrimoniale în situația în care acțiunea nu se poate iniția sau desfășura în mod rezonabil sau ar fi
imposibilă într-un stat terț de care cauza este strâns legată.
Cauza trebuie să aibă o legătură suficientă cu statul membru al instanței judecătorești sesizate.

Articolul 12
Cererile reconvenționale
Instanța judecătorească pe rolul căreia se află acțiunea în temeiul articolului 4, 5, 6, 7, 8, al articolului 9 alineatul (2), al
articolului 10 sau 11 este competentă, de asemenea, pentru soluționarea unei cereri reconvenționale, în măsura în care
aceasta intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Articolul 13
Limitarea procedurilor
(1) În cazul în care patrimoniul defunctului a cărui succesiune intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE)
nr. 650/2012 cuprinde bunuri situate într-un stat terț, la cererea uneia dintre părți, instanța judecătorească sesizată să se
pronunțe cu privire la regimul matrimonial poate decide să nu se pronunțe cu privire la unul sau mai multe dintre
respectivele bunuri dacă se preconizează că hotărârea sa cu privire la acele bunuri nu va fi recunoscută și, după caz, nu
va fi încuviințată executarea acesteia în acel stat terț.
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(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului părților de a limita obiectul acțiunii în temeiul legii statului membru al
instanței judecătorești sesizate.

Articolul 14
Sesizarea unei instanțe judecătorești
În sensul prezentului capitol, se consideră că o instanță judecătorească este sesizată:
(a) în momentul în care actul de sesizare a instanței judecătorești sau un alt act echivalent a fost depus la instanța
judecătorească, cu condiția ca reclamantul să nu fi omis ulterior să ia măsurile pe care era obligat să le ia pentru ca
actul să fie comunicat sau notificat pârâtului;
(b) în cazul în care actul trebuie notificat sau comunicat înainte de fi depus la instanța judecătorească, în momentul
primirii acestuia de către autoritatea responsabilă pentru notificare sau comunicare, cu condiția ca reclamantul să nu
fi omis ulterior să ia măsurile pe care era obligat să le ia pentru ca actul să fie depus la instanța judecătorească; sau
(c) dacă procedurile sunt inițiate de instanța judecătorească din oficiu, în momentul adoptării deciziei de inițiere a
acțiunii de către instanța judecătorească sau, în cazul în care o astfel de decizie nu este necesară, în momentul
înregistrării dosarului de către instanța judecătorească.

Articolul 15
Verificarea competenței
Instanța judecătorească dintr-un stat membru sesizată cu privire la un aspect referitor la regimul matrimonial pentru
care nu este competentă în temeiul prezentului regulament își declină din oficiu competența.

Articolul 16
Verificarea admisibilității
(1) Atunci când pârâtul care își are reședința obișnuită într-un alt stat decât statul membru în care s-a intentat
acțiunea nu se înfățișează în fața instanței judecătorești, instanța judecătorească competentă în temeiul prezentului
regulament suspendă acțiunea până când se demonstrează că pârâtul a fost în măsură să primească actul de sesizare a
instanței judecătorești sau un act echivalent în timp util pentru a își pregăti apărarea sau că au fost întreprinse toate
demersurile necesare în acest scop.
(2) Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (1) se aplică în locul
alineatului (1) al prezentului articol dacă actul de sesizare a instanței judecătorești sau un alt act echivalent a trebuit să
fie transmis dintr-un stat membru către un altul în temeiul dispozițiilor respectivului regulament.
(3) În cazul în care Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 nu este aplicabil, se aplică articolul 15 din Convenția de la
Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea sau comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în
materie civilă sau comercială, dacă actul de sesizare a instanței judecătorești sau un alt act echivalent a trebuit să fie
transmis în străinătate în conformitate cu dispozițiile acestei convenții.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau
comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”)
și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (JO L 324, 10.12.2007, p. 79).
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Articolul 17
Litispendență
(1) În cazul în care acțiuni având același obiect sunt introduse între aceleași părți înaintea unor instanțe judecătorești
din state membre diferite, instanța judecătorească sesizată ulterior suspendă din oficiu acțiunea până când se stabilește
competența primei instanțe sesizate.
(2) În cazurile menționate la alineatul (1), la cererea unei instanțe judecătorești sesizate cu privire la litigiu, orice altă
instanță judecătorească sesizată informează, fără întârziere, prima instanță judecătorească cu privire la data când a fost
sesizată.
(3) În cazul în care este stabilită competența primei instanțe judecătorești sesizate, instanța judecătorească sesizată
ulterior își declină competența în favoarea acesteia.

Articolul 18
Conexitate
(1) În cazul în care pe rolul unor instanțe judecătorești din state membre diferite se află acțiuni conexe, oricare dintre
acestea, cu excepția primei instanțe judecătorești sesizate, poate suspenda judecata.
(2) În cazul în care acțiunile menționate la alineatul (1) se află pe rolul instanțelor judecătorești de prim grad de
jurisdicție, oricare dintre acestea, cu excepția primei instanțe judecătorești sesizate, poate, de asemenea, la cererea uneia
dintre părți, să își decline competența, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de competența primei instanțe judecă
torești sesizate și ca legea acesteia să permită conexarea acțiunilor.
(3) În sensul prezentului articol, sunt considerate conexe acțiunile care sunt atât de strâns legate între ele, încât sunt
oportune judecarea și soluționarea lor împreună pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii în cazul
judecării separate a acțiunilor.

Articolul 19
Măsuri provizorii, inclusiv măsuri asigurătorii
Instanțele judecătorești dintr-un stat membru pot fi sesizate cu o cerere de măsuri provizorii, inclusiv măsuri
asigurătorii, prevăzute în dreptul statului în cauză, chiar dacă, în temeiul prezentului regulament, judecarea cauzei pe
fond ține de competența instanțelor judecătorești dintr-un alt stat membru.

CAPITOLUL III
LEGEA APLICABILĂ
Articolul 20
Aplicare universală
Legea desemnată ca aplicabilă de prezentul regulament se aplică indiferent dacă este sau nu legea unui stat membru.
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Articolul 21
Unitatea legii aplicabile
Legea aplicabilă unui regim matrimonial în temeiul articolului 22 sau 26 se aplică tuturor bunurilor care se încadrează
în respectivul regim, indiferent unde sunt situate bunurile.

Articolul 22
Alegerea legii aplicabile
(1) Soții sau viitorii soți pot conveni să desemneze sau să schimbe legea aplicabilă regimului lor matrimonial, cu
condiția ca legea respectivă să fie una dintre următoarele:
(a) legea statului în care soții sau viitorii soți sau unul dintre ei își au (are) reședința obișnuită în momentul încheierii
acordului; sau
(b) legea unui stat a cărui cetățenie este deținută de către oricare dintre soți sau viitorii soți în momentul încheierii
acordului.
(2) Cu excepția cazului în care soții convin altfel, schimbarea legii aplicabile regimului matrimonial realizată în timpul
căsătoriei produce efecte numai pentru viitor.
(3) Nicio schimbare retroactivă a legii aplicabile în temeiul alineatului (2) nu aduce atingere drepturilor terților care
decurg din respectiva lege.

Articolul 23
Condițiile de formă ale acordului privind alegerea legii aplicabile
(1) Acordul menționat la articolul 22 se încheie în scris, se datează și se semnează de ambii soți. Orice comunicare
sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată echivalentă formei scrise.
(2) În cazul în care legea statului membru în care ambii soți își au reședința obișnuită în momentul încheierii
acordului prevede condiții de formă suplimentare în cazul convențiilor matrimoniale, se aplică respectivele condiții.
(3) Dacă, la data încheierii acordului, soții își au reședința obișnuită în state membre diferite și legile din aceste state
prevăd condiții de formă diferite pentru convențiile matrimoniale, acordul este valabil din punctul de vedere al formei
dacă întrunește condițiile prevăzute de oricare dintre legile respective.
(4) Dacă, la data încheierii acordului, numai unul dintre soți își are reședința obișnuită într-un stat membru, iar acest
stat prevede condiții de formă suplimentare pentru convențiile matrimoniale, se aplică respectivele condiții.

Articolul 24
Consimțământul și condițiile de fond
(1) Existența și valabilitatea unui acord privind alegerea legii sau ale oricărei clauze a acestuia sunt stabilite de legea
care l-ar reglementa în temeiul articolului 22 dacă acordul sau clauza respectivă ar fi valabile.
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(2) Cu toate acestea, pentru a se stabili faptul că nu și-a dat consimțământul, unul dintre soți poate să invoce legea
țării în care își are reședința obișnuită la data sesizării instanței judecătorești, dacă din împrejurările cauzei reiese faptul
că nu ar fi rezonabil să se stabilească efectul comportamentului său în conformitate cu legea menționată la alineatul (1).

Articolul 25

Condițiile de formă ale convenției matrimoniale

(1) Convenția matrimonială se încheie în scris, se datează și se semnează de ambii soți. Orice comunicare sub formă
electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată echivalentă formei scrise.

(2) În cazul în care legea statului membru în care ambii soți își au reședința obișnuită în momentul încheierii
convenției prevede condiții de formă suplimentare în cazul convențiilor matrimoniale, se aplică respectivele condiții.

Dacă, la data încheierii convenției, soții își au reședința obișnuită în state membre diferite și legile din aceste state prevăd
condiții de formă diferite pentru convențiile matrimoniale, convenția este valabilă din punctul de vedere al formei dacă
întrunește condițiile prevăzute de oricare dintre legile respective.

Dacă, la data încheierii convenției, numai unul dintre soți își are reședința obișnuită într-un stat membru, iar acest stat
prevede condiții de formă suplimentare pentru convențiile matrimoniale, se aplică respectivele condiții.

(3)

Dacă legea aplicabilă regimului matrimonial impune condiții de formă suplimentare, se aplică respectivele condiții.

Articolul 26

Legea aplicabilă în absența alegerii acesteia de către părți

(1) În absența unui acord privind alegerea legii în temeiul articolului 22, legea aplicabilă regimului matrimonial este
legea statului:
(a) în care soții își au prima reședința obișnuită comună după încheierea căsătoriei; sau, în lipsă,
(b) a cărui cetățenie comună este deținută de soți în momentul încheierii căsătoriei; sau, în lipsă,
(c) cu care soții au împreună legătura cea mai strânsă în momentul încheierii căsătoriei, ținându-se cont de toate circum
stanțele.
(2) În cazul în care soții au mai mult de o cetățenie comună în momentul încheierii căsătoriei, se aplică numai
literele (a) și (c) de la alineatul (1).

(3) Cu titlu de excepție și la solicitarea oricăruia dintre soți, autoritatea judiciară competentă să se pronunțe în
materia regimului matrimonial poate decide că legea unui alt stat decât statul a cărui lege este aplicabilă în temeiul
alineatului (1) litera (a) reglementează regimul matrimonial, dacă reclamantul demonstrează că:
(a) soții au avut ultima lor reședință obișnuită comună în celălalt stat o perioadă semnificativ mai lungă decât în statul
desemnat în temeiul alineatului (1) litera (a); și
(b) ambii soți s-au bazat pe legea respectivului alt stat la stabilirea sau planificarea raporturilor lor patrimoniale.
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Legea respectivului alt stat se aplică de la încheierea căsătoriei, cu excepția cazului în care unul dintre soți nu este de
acord. În cazul în care unul dintre soți nu este de acord, legea respectivului alt stat produce efecte de la stabilirea ultimei
reședințe obișnuite comune în statul respectiv.
Aplicarea legii celuilalt stat nu aduce atingere drepturilor terților care decurg din legea aplicabilă în temeiul
alineatului (1) litera (a).
Prezentul alineat nu se aplică în cazul în care soții au încheiat o convenție matrimonială înainte de stabilirea ultimei lor
reședințe obișnuite comune în respectivul alt stat.

Articolul 27
Domeniul de aplicare al legii aplicabile
Legea aplicabilă regimului matrimonial în temeiul prezentului regulament stabilește, printre altele:
(a) clasificarea bunurilor aflate în proprietatea fiecăruia dintre soți sau a ambilor soți în diferite categorii în cursul
căsătoriei și după căsătorie;
(b) transferul bunurilor aflate în proprietatea soților dintr-o categorie în alta;
(c) responsabilitatea unui soț pentru pasivele și datoriile celuilalt soț;
(d) prerogativele, drepturile și obligațiile fiecăruia dintre soți sau ale ambilor soți cu privire la bunuri;
(e) încetarea regimului matrimonial și împărțirea, distribuirea sau lichidarea bunurilor;
(f) efectele regimului matrimonial asupra raportului juridic dintre un soț și terți; și
(g) condițiile de fond ale convenției matrimoniale.

Articolul 28
Opozabilitatea față de terți
(1) În pofida articolului 27 litera (f), legea aplicabilă regimului matrimonial dintre soți nu poate fi invocată de un soț
împotriva unui terț într-un litigiu între un terț și unul dintre soți sau ambii soți, cu excepția cazului în care terțul a
cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască, acționând cu toată diligența necesară, existența respectivei legi.
(2)

Se consideră că terțul cunoaște legea aplicabilă regimului matrimonial dacă:

(a) legea respectivă este:
(i)

legea statului a cărui lege este aplicabilă tranzacției dintre un soț și terț;

(ii) legea statului pe teritoriul căruia soțul contractant și terțul își au reședința obișnuită; ori
(iii) în situațiile în care sunt implicate bunuri imobile, legea statului unde se situează bunul;
sau
(b) oricare dintre soți a îndeplinit cerințele aplicabile privind publicitatea sau înregistrarea regimului matrimonial
prevăzute de:
(i)

legea statului a cărui lege este aplicabilă tranzacției dintre un soț și terț;
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(ii) legea statului pe teritoriul căruia soțul contractant și terțul își au reședința obișnuită; ori
(iii) în situațiile în care sunt implicate bunuri imobile, legea statului unde se situează bunul.
(3) În situația în care legea aplicabilă regimului matrimonial dintre soți nu poate fi invocată de un soț împotriva unui
terț în temeiul alineatului (1), opozabilitatea regimului matrimonial față de terț este reglementată:
(a) de legea statului a cărui lege este aplicabilă tranzacției dintre un soț și terț; sau
(b) în situațiile în care sunt implicate bunuri imobile sau bunuri ori drepturi înregistrate, de legea statului în care sunt
situate bunurile sau în care sunt înregistrate bunurile ori drepturile.

Articolul 29
Adaptarea drepturilor reale
În situația în care o persoană invocă un drept real la care are dreptul în temeiul legii aplicabile regimului matrimonial,
iar în legea statului membru în care este invocat dreptul real nu există dreptul real în cauză, dacă este necesar și în
măsura în care acest lucru este posibil, dreptul respectiv se adaptează la cel mai apropiat drept echivalent în temeiul legii
statului respectiv, luând în considerare obiectivele și interesele urmărite de dreptul real specific și efectele acestuia.

Articolul 30
Norme de aplicare imediată
(1)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor de aplicare imediată din legea forului.

(2) Normele de aplicare imediată sunt norme a căror respectare este considerată esențială de către un stat membru
pentru salvgardarea intereselor sale publice, precum organizarea sa politică, socială sau economică, în asemenea măsură,
încât aceste norme sunt aplicabile oricărei situații care intră în domeniul lor de aplicare, indiferent de legea aplicabilă
regimului matrimonial în temeiul prezentului regulament.

Articolul 31
Ordinea publică (ordre public)
Aplicarea unei dispoziții din legea oricărui stat specificate prin prezentul regulament poate fi refuzată doar dacă o astfel
de aplicare este vădit incompatibilă cu ordinea publică (ordre public) a forului.

Articolul 32
Excluderea retrimiterii
Aplicarea legii oricărui stat specificate prin prezentul regulament înseamnă aplicarea normelor de drept în vigoare în
statul respectiv, cu excepția normelor sale de drept internațional privat.
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Articolul 33
State cu mai multe sisteme de drept – conflicte teritoriale de legi
(1) În cazul în care legea specificată prin prezentul regulament este cea a unui stat care cuprinde mai multe unități
teritoriale, fiecare având propriile norme de drept privind regimurile matrimoniale, normele naționale privind conflictele
de legi ale statului respectiv stabilesc unitatea teritorială relevantă ale cărei norme de drept se aplică.
(2)

În absența unor astfel de norme naționale privind conflictele de legi:

(a) orice trimitere la legea statului menționată la alineatul (1) se interpretează, în sensul stabilirii legii aplicabile în
temeiul dispozițiilor privind reședința obișnuită a soților, ca făcând trimitere la legea unității teritoriale în care își au
reședința obișnuită soții;
(b) orice trimitere la legea statului menționată la alineatul (1) se interpretează, în sensul stabilirii legii aplicabile în
temeiul dispozițiilor privind cetățenia soților, ca făcând trimitere la legea unității teritoriale cu care soții au legătura
cea mai strânsă;
(c) orice trimitere la legea statului menționată la alineatul (1) se interpretează, în sensul stabilirii legii aplicabile în
temeiul oricăror altor dispoziții privind alte elemente ca factori de legătură, ca făcând trimitere la legea unității
teritoriale în care se situează elementul relevant.

Articolul 34
State cu mai multe sisteme de drept – conflicte interpersonale de legi
În cazul unui stat care are două sau mai multe sisteme de drept sau ansambluri de norme aplicabile diferitelor categorii
de persoane în ceea ce privește regimurile matrimoniale, orice trimitere la legea unui astfel de stat se interpretează ca
făcând trimitere la sistemul de drept sau ansamblul de norme determinate de normele în vigoare în acel stat. În lipsa
unor astfel de norme, se aplică sistemul de drept sau ansamblul de norme cu care soții au legătura cea mai strânsă.

Articolul 35
Neaplicarea prezentului regulament la conflictele interne de legi
Un stat membru care cuprinde mai multe unități teritoriale, fiecare având propriile norme de drept privind regimurile
matrimoniale, nu are obligația de a aplica prezentul regulament în cazul conflictelor de legi care privesc exclusiv aceste
unități teritoriale.

CAPITOLUL IV
RECUNOAȘTEREA, FORȚA EXECUTORIE ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR
Articolul 36
Recunoașterea
(1) Hotărârile pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în celelalte state membre fără să fie necesar să se
recurgă la o procedură specială.
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(2) În cazul unei contestații, orice parte interesată care invocă pe cale principală recunoașterea unei hotărâri poate
solicita, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 44-57, ca hotărârea să fie recunoscută.
(3) Dacă rezultatul unor proceduri într-o instanță judecătorească a unui stat membru depinde de soluționarea unei
chestiuni incidentale referitoare la recunoaștere, instanța judecătorească respectivă este competentă în acea chestiune.

Articolul 37
Motive de nerecunoaștere
O hotărâre nu este recunoscută:
(a) dacă recunoașterea este vădit contrară ordinii publice (ordre public) a statului membru în care se solicită
recunoașterea;
(b) în cazul în care a fost pronunțată în lipsă, dacă actul de sesizare a instanței judecătorești sau un act echivalent nu a
fost comunicat sau notificat pârâtului în timp util și într-un mod care să-i permită acestuia să-și pregătească
apărarea, cu excepția cazului în care pârâtul nu a demarat proceduri prin care să atace hotărârea atunci când a avut
posibilitatea să o facă;
(c) dacă este contradictorie cu o hotărâre pronunțată în cadrul unei acțiuni între aceleași părți în statul membru în care
se solicită recunoașterea;
(d) dacă este contradictorie cu o hotărâre pronunțată anterior într-un alt stat membru sau într-un stat terț între aceleași
părți, într-o acțiune având același obiect, cu condiția ca hotărârea pronunțată anterior să întrunească condițiile
necesare pentru a fi recunoscută în statul membru în care se solicită recunoașterea.

Articolul 38
Drepturi fundamentale
Instanțele judecătorești și de alte autorități competente din statele membre aplică articolul 36 din prezentul regulament
cu respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute în Cartă, în special la articolul 21 din aceasta
privind principiul nediscriminării.

Articolul 39
Interzicerea verificării competenței instanței judecătorești de origine
(1)

Competența instanței judecătorești din statul membru de origine nu poate face obiectul verificării.

(2) Criteriul ordinii publice (ordre public) prevăzut la articolul 37 nu se aplică normelor în materie de competență
prevăzute la articolele 4-11.

Articolul 40
Interzicerea revizuirii pe fond
O hotărâre pronunțată într-un stat membru nu poate face, în niciun caz, obiectul unei revizuiri pe fond.
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Articolul 41
Suspendarea procedurii de recunoaștere
Instanța judecătorească dintr-un stat membru sesizată cu o cerere de recunoaștere a unei hotărâri judecătorești
pronunțate într-un alt stat membru poate suspenda procedura în cazul în care hotărârea face obiectul unei căi de atac
ordinare în statul membru de origine.

Articolul 42
Forța executorie
Hotărârile pronunțate într-un stat membru și executorii în acel stat au forță executorie într-un alt stat membru atunci
când, la cererea oricăreia dintre părțile interesate, s-a încuviințat executarea acestora în statul respectiv în conformitate cu
procedura prevăzută la articolele 44-57.

Articolul 43
Stabilirea domiciliului
Pentru a stabili dacă, în sensul procedurii prevăzute la articolele 44-57, o parte își are domiciliul în statul membru de
executare, instanța judecătorească sesizată aplică legea internă a statului membru respectiv.

Articolul 44
Competența instanțelor locale
(1) Cererea de încuviințare a executării se depune la instanța judecătorească sau autoritatea competentă a statului
membru de executare comunicată Comisiei de către statul membru respectiv în conformitate cu articolul 64.
(2) Competența teritorială este determinată de locul de domiciliu al părții împotriva căreia se solicită executarea sau
de locul de executare.

Articolul 45
Procedura
(1)

Procedura de depunere a cererii este reglementată de legea statului membru de executare.

(2) Reclamantul nu are obligația de a avea o adresă poștală sau un reprezentant autorizat în statul membru de
executare.
(3)

Cererea se însoțește de următoarele documente:

(a) o copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale;
(b) atestatul eliberat de instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de origine utilizând
formularul stabilit în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 67 alineatul (2), fără a aduce
atingere articolului 46.
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Articolul 46
Neprezentarea atestatului
(1) În cazul neprezentării atestatului prevăzut la articolul 45 alineatul (3) litera (b), instanța judecătorească sau
autoritatea competentă poate să fixeze un termen pentru prezentarea acestuia sau să accepte un document echivalent
sau, în cazul în care consideră că dispune de suficiente informații, să se dispenseze de prezentarea atestatului.
(2) La cererea instanței judecătorești sau a autorității competente, se prezintă o traducere sau o transliterare a
documentelor. Traducerea se efectuează de către o persoană autorizată în acest scop în unul dintre statele membre.

Articolul 47
Încuviințarea executării
Executarea hotărârii este încuviințată imediat după îndeplinirea formalităților prevăzute la articolul 45, fără a fi revizuită
în conformitate cu articolul 37. Partea împotriva căreia se solicită executarea nu poate formula apărări în această etapă a
procedurii.

Articolul 48
Comunicarea hotărârii privind cererea de încuviințare a executării
(1) Hotărârea privind cererea de încuviințare a executării este adusă de îndată la cunoștința reclamantului, în
conformitate cu procedura prevăzută de legea statului membru de executare.
(2) Hotărârea de încuviințare a executării se comunică sau se notifică părții împotriva căreia se solicită executarea,
însoțită de hotărârea pentru care s-a solicitat executarea, în cazul în care aceasta nu a fost deja comunicată sau notificată
părții în cauză.

Articolul 49
Calea de atac împotriva hotărârii privind cererea de încuviințare a executării
(1)

Oricare dintre părți poate exercita o cale de atac împotriva hotărârii privind cererea de încuviințare a executării.

(2) Calea de atac se introduce la instanța judecătorească comunicată Comisiei de către statul membru respectiv, în
conformitate cu articolul 64.
(3)

Calea de atac se soluționează în conformitate cu normele care reglementează procedura contradictorie.

(4) Dacă partea împotriva căreia se solicită executarea nu se înfățișează în fața instanței judecătorești sesizate cu calea
de atac introdusă de reclamant, se aplică dispozițiile articolului 16 chiar și în cazul în care partea împotriva căreia se
solicită executarea nu își are domiciliul în niciunul dintre statele membre.
(5) Calea de atac împotriva hotărârii de încuviințare a executării se introduce în termen de 30 de zile de la data
notificării sau a comunicării acesteia. Dacă partea împotriva căreia se solicită executarea își are domiciliul pe teritoriul
unui stat membru, altul decât cel în care s-a pronunțat hotărârea de încuviințare a executării, termenul pentru
exercitarea căii de atac este de 60 de zile și începe să curgă de la data comunicării sau notificării hotărârii. Acest termen
nu poate fi prelungit pe motiv de distanță.
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Articolul 50
Procedura de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Hotărârea pronunțată ca urmare a exercitării căii de atac poate fi contestată numai prin procedura comunicată Comisiei
de către statul membru respectiv, în conformitate cu articolul 64.

Articolul 51
Refuzul sau revocarea unei hotărâri de încuviințare a executării
Instanța judecătorească sesizată cu calea de atac prevăzută la articolul 49 sau la articolul 50 poate refuza sau revoca o
hotărâre de încuviințare a executării doar pentru unul dintre motivele prevăzute la articolul 37. Instanța judecătorească
se pronunță fără întârziere.

Articolul 52
Suspendarea procedurii
Instanța judecătorească sesizată cu calea de atac prevăzută la articolul 49 sau la articolul 50 suspendă procedura, la
cererea părții împotriva căreia se solicită executarea, dacă se suspendă încuviințarea executării hotărârii judecătorești în
statul membru de origine ca urmare a exercitării unei căi de atac.

Articolul 53
Măsuri provizorii, inclusiv măsuri asigurătorii
(1) În cazul în care o hotărâre trebuie să fie recunoscută în conformitate cu prezentul capitol, nimic nu îl împiedică
pe reclamant să solicite aplicarea de măsuri provizorii, inclusiv de măsuri asigurătorii, în conformitate cu legea statului
membru de executare, fără să fie necesară încuviințarea executării hotărârii respective în temeiul articolului 46.
(2)

Hotărârea de încuviințare a executării determină de drept autorizarea luării oricăror măsuri asigurătorii.

(3) Pe durata termenului prevăzut pentru introducerea unei căi de atac împotriva hotărârii de încuviințare a executării
în conformitate cu articolul 49 alineatul (5) și până la soluționarea căii de atac, nu se pot lua alte măsuri de executare
decât măsuri asigurătorii privind bunurile părții împotriva căreia se solicită executarea.

Articolul 54
Forța executorie parțială
(1) Dacă o hotărâre statuează asupra mai multor capete de cerere și hotărârea de încuviințare a executării nu poate fi
pronunțată în cazul tuturor acestora, instanța judecătorească sau autoritatea competentă se pronunță în cazul unuia sau
al mai multora dintre aceste capete de cerere.
(2)

Reclamantul poate solicita ca hotărârea de încuviințare a executării să se limiteze la anumite părți ale hotărârii.
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Articolul 55
Asistența judiciară
Reclamantul care a beneficiat, integral sau parțial, de asistență judiciară sau de o scutire de taxe sau cheltuieli de judecată
în statul membru de origine este îndreptățit să beneficieze, în cadrul oricărei acțiuni introduse pentru încuviințarea
executării hotărârii, de asistența judiciară cea mai favorabilă sau de scutirea de taxe și cheltuieli de judecată cea mai
extinsă prevăzută de legea statului membru de executare.

Articolul 56
Interzicerea impunerii de garanții, cauțiuni sau depozite
Unei părți care, într-un stat membru, solicită recunoașterea, încuviințarea executării sau executarea unei hotărâri
pronunțate într-un alt stat membru nu i se poate impune nicio garanție, cauțiune sau depozit, indiferent de denumire, pe
motiv că este resortisant străin sau că nu își are domiciliul sau reședința în statul membru de executare.

Articolul 57
Interzicerea perceperii de taxe
În cadrul acțiunii introduse pentru încuviințarea executării hotărârii, în statul membru de executare nu pot fi percepute
niciun fel de taxe calculate proporțional cu valoarea litigiului.

CAPITOLUL V
ACTE AUTENTICE ȘI TRANZACȚII JUDICIARE
Articolul 58
Acceptarea actelor autentice
(1) Un act autentic întocmit într-un stat membru are aceeași forță probantă în alt stat membru pe care o are în statul
membru de origine sau o forță cât mai apropiată, cu condiția să nu contravină în mod vădit ordinii publice (ordre public)
din statul membru în cauză.
Persoana care dorește să utilizeze un act autentic într-un alt stat membru poate solicita autorității care întocmește actul
autentic în statul membru de origine să completeze formularul elaborat în conformitate cu procedura de consultare
prevăzută la articolul 67 alineatul (2), care descrie forța probantă pe care actul autentic o are în statul membru de
origine.
(2) Orice contestare a caracterului autentic al unui act autentic se face în fața instanțelor judecătorești din statul
membru de origine și se soluționează în temeiul legii statului respectiv. Actul autentic contestat nu are forță probantă
într-un alt stat membru atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rolul instanței judecătorești competente.
(3) Orice contestare a actelor juridice sau a rapoartelor juridice înregistrate într-un act autentic se face în fața
instanțelor judecătorești competente în temeiul prezentului regulament și se soluționează în temeiul legii aplicabile în
conformitate cu capitolul III. Actul autentic contestat nu are forță probantă într-un stat membru, altul decât statul
membru de origine, în ceea ce privește chestiunea contestată, atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rolul
instanței judecătorești competente.

L 183/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.7.2016

(4) Dacă rezultatul unor proceduri într-o instanță judecătorească a unui stat membru depinde de soluționarea unei
chestiuni incidentale referitoare la actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic în materia
regimurilor matrimoniale, instanța judecătorească respectivă este competentă în acea chestiune.

Articolul 59
Forța executorie a actelor autentice
(1) Executarea unui act autentic care este executoriu în statul membru de origine se încuviințează în alt stat membru
la cererea oricărei părți interesate în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 44-57.
(2) În sensul articolului 45 alineatul (3) litera (b), la cererea oricărei părți interesate, autoritatea care a întocmit actul
autentic eliberează un atestat utilizând formularul elaborat în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la
articolul 67 alineatul (2).
(3) Instanța judecătorească sesizată cu o cale de atac în temeiul articolului 49 sau al articolului 50 refuză sau revocă
hotărârea de încuviințare a executării numai dacă executarea actului autentic este vădit contrară ordinii publice (ordre
public) din statul membru de executare.

Articolul 60
Forța executorie a tranzacțiilor judiciare
(1) Executarea tranzacțiilor judiciare care sunt executorii în statul membru de origine este încuviințată în alt stat
membru la cererea oricărei părți interesate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 44-57.
(2) În sensul articolului 45 alineatul (3) litera (b), la cererea oricărei părți interesate, instanța judecătorească care a
aprobat tranzacția judiciară sau în fața căreia aceasta a fost încheiată eliberează un atestat folosind formularul elaborat în
conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 67 alineatul (2).
(3) Instanța judecătorească sesizată cu o cale de atac în temeiul articolului 49 sau 50 refuză sau revocă hotărârea de
încuviințare a executării numai dacă executarea tranzacției judiciare este vădit contrară ordinii publice (ordre public) din
statul membru de executare.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Articolul 61
Legalizarea și alte formalități similare
Pentru documentele eliberate într-un stat membru în contextul prezentului regulament nu este necesară nicio legalizare
sau vreo altă formalitate similară.

Articolul 62
Relațiile cu convențiile internaționale existente
(1) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării convențiilor bilaterale sau multilaterale la care unul sau mai
multe state membre sunt părți la data adoptării prezentului regulament sau a unei decizii în temeiul articolului 331
alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din TFUE și care privesc aspectele reglementate prin prezentul regulament,
fără a aduce atingere obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul articolului 351 din TFUE.
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(2) În pofida alineatului (1), prezentul regulament prevalează, în relațiile dintre statele membre, asupra convențiilor
încheiate între acestea, în măsura în care astfel de convenții privesc aspectele reglementate prin prezentul regulament.
(3) Prezentul regulament nu se opune aplicării Convenției din 6 februarie 1931 dintre Danemarca, Finlanda, Islanda,
Norvegia și Suedia conținând dispoziții de drept internațional privind căsătoria, adopția și încredințarea copiilor, astfel
cum a fost revizuită în 2006, a Convenției din 19 noiembrie 1934 dintre Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și
Suedia cuprinzând dispoziții de drept internațional privat privind succesiunile, testamentele și administrarea succesiunii,
astfel cum a fost revizuită în iunie 2012 și a Convenției din 11 octombrie 1977 dintre Danemarca, Finlanda, Islanda,
Norvegia și Suedia privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă de către statele membre
care sunt părți la acestea, în măsura în care acestea prevăd proceduri simplificate și mai rapide pentru recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale.

Articolul 63
Informații puse la dispoziția publicului
Pentru a se pune la dispoziția publicului informațiile în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială,
statele membre transmit Comisiei un scurt rezumat al legislației și al procedurilor lor naționale referitoare la regimurile
matrimoniale, inclusiv informații referitoare la tipul de autorități competente în materia regimurilor matrimoniale și
informații referitoare la opozabilitatea față de terți menționată la articolul 28.
Statele membre actualizează în permanență informațiile respective.

Articolul 64
Informații privind datele de contact și procedurile
(1)

Până la 29 aprilie 2018, statele membre comunică Comisiei:

(a) instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în
conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind
astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2);
(b) procedura menționată la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac.
Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestor informații.
(2) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1), cu
excepția adreselor și a datelor de contact ale instanțelor judecătorești și ale autorităților menționate la alineatul (1)
litera (a).
(3) Informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1) se pun la dispoziția publicului de către Comisie prin orice
mijloace corespunzătoare, în special prin intermediul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială.

Articolul 65
Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3
alineatul (2)
(1) Pe baza notificărilor din partea statelor membre, Comisia stabilește lista celorlalți profesioniști și autorități din
domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2).
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(2) Statele membre notifică Comisiei orice modificare ulterioară a informațiilor conținute în această listă. Comisia
modifică lista în consecință.
(3)

Comisia publică lista și orice modificări ulterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Comisia pune la dispoziția publicului toate informațiile notificate în conformitate cu alineatele (1) și (2) prin orice
alte mijloace adecvate, în special prin Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială.

Articolul 66
Stabilirea și modificarea ulterioară a atestatelor și a formularelor menționate la articolul 45
alineatul (3) litera (b) și la articolele 58, 59 și 60
Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind stabilirea și modificarea ulterioară a atestatelor și a formularelor
menționate la articolul 45 alineatul (3) litera (b) și la articolele 58, 59 și 60. Respectivele acte de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 67 alineatul (2).

Articolul 67
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE)
nr. 182/2011.
(2)

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 68
Clauză de revizuire
(1) Până la 29 ianuarie 2027, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social
European un raport privind aplicarea prezentului regulament. După caz, raportul este însoțit de propuneri în vederea
modificării prezentului regulament.
(2) Până la 29 ianuarie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social
European un raport privind aplicarea articolelor 9 și 38 din prezentul regulament. Raportul evaluează în special măsura
în care aceste articole au asigurat accesul la justiție.
(3) În vederea elaborării rapoartelor menționate la alineatele (1) și (2), statele membre transmit Comisiei informații
relevante privind aplicarea prezentului regulament de către instanțele lor judecătorești.

Articolul 69
Dispoziții tranzitorii
(1) Prezentul regulament se aplică numai acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în
mod formal și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate începând cu 29 ianuarie 2019, sub rezerva alineatelor (2)
și (3).
(2) Dacă acțiunea intentată în statul membru de origine a fost intentată anterior datei de 29 ianuarie 2019, hotărârile
judecătorești pronunțate după data respectivă se recunosc și se execută în conformitate cu dispozițiile capitolului IV, atât
timp cât normele de competență aplicate sunt conforme cu cele prevăzute în capitolul II.
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(3) Capitolul III se aplică doar în cazul soților care s-au căsătorit sau care au desemnat legea aplicabilă regimului lor
matrimonial ulterior după 29 ianuarie 2019.
Articolul 70
Intrarea în vigoare
(1)

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Prezentul regulament se aplică în statele membre care participă la cooperarea consolidată în domeniul
competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale
ale cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate, astfel cum este autorizată prin Decizia (UE) 2016/954.
Se aplică de la 29 ianuarie 2019, cu excepția articolelor 63 și 64, care se aplică de la 29 aprilie 2018, și a articolelor 65,
66 și 67, care se aplică de la 29 iulie 2016. În ceea ce privește statele membre care participă la forma de cooperare
consolidată în temeiul unei decizii adoptate în conformitate cu articolul 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf
din TFUE, prezentul regulament se aplică de la data indicată în decizia respectivă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre participante în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Luxemburg, 24 iunie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
A.G. KOENDERS
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REGULAMENTUL (UE) 2016/1104 AL CONSILIULUI
din 24 iunie 2016
de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al
recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3),
având în vedere Decizia (UE) 2016/954 a Consiliului din 9 iunie 2016, de autorizare a unei cooperări consolidate în
domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile
patrimoniale ale cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate (1),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Parlamentului European (2),
hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
întrucât:
(1)

Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul
căruia este asigurată libera circulație a persoanelor. Pentru instituirea treptată a acestuia, Uniunea trebuie să
adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicații transfrontaliere, în special atunci
când sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne.

(2)

În conformitate cu articolul 81 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
astfel de măsuri ar putea include măsuri menite să asigure compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre
în materie de conflict de legi și de competență.

(3)

Consiliul European reunit la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 a aprobat principiul recunoașterii reciproce a
hotărârilor judecătorești și a altor hotărâri ale autorităților judiciare ca fundament al cooperării judiciare în
materie civilă și a invitat Consiliul și Comisia să adopte un program de măsuri destinate punerii în aplicare a
acestui principiu.

(4)

La 30 noiembrie 2000 s-a adoptat un program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoașterii
reciproce a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (3), comun pentru Comisie și Consiliu.
Programul respectiv identifică măsuri legate de armonizarea normelor privind conflictul de legi menite să
faciliteze recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și prevede elaborarea unui instrument în materia
regimurilor matrimoniale și a efectelor patrimoniale ale separării cuplurilor necăsătorite.

(5)

Consiliul European reunit la Bruxelles la 4 și 5 noiembrie 2004 a adoptat un nou program, intitulat „Programul
de la Haga: consolidarea libertății, a securității și a justiției în Uniunea Europeană” (4). În cadrul acestui program,
Consiliul a invitat Comisia să prezinte o carte verde privind reglementarea conflictelor de legi în materia
regimului matrimonial, care să abordeze competența judiciară și recunoașterea reciprocă. Programul a subliniat,
de asemenea, necesitatea adoptării unui instrument în acest domeniu.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L 159, 16.6.2016, p. 16.
Avizul din 23 iunie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
JO C 12, 15.1.2001, p. 1.
JO C 53, 3.3.2005, p. 1.
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(6)

La 17 iulie 2006, Comisia a adoptat Cartea verde privind reglementarea conflictelor de legi în materia regimului
matrimonial, inclusiv competența judiciară și recunoașterea reciprocă. Această carte verde a deschis o amplă
consultare cu privire la ansamblul dificultăților cu care se confruntă cuplurile în Europa în cazul lichidării
bunurilor comune, precum și cu privire la instrumentele juridice de surmontare a acestor dificultăți. De
asemenea, cartea verde a abordat toate aspectele de drept internațional privat cu care se confruntă cuplurile aflate
în alte forme de uniune decât căsătoria, inclusiv cuplurile care au înregistrat un parteneriat, precum și problemele
specifice pe care le au acestea.

(7)

Cu ocazia reuniunii sale de la Bruxelles din 10 și 11 decembrie 2009, Consiliul European a adoptat un nou
program multianual intitulat „Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și
pentru protecția acestora” (1). În programul respectiv, Consiliul European a considerat că recunoașterea reciprocă
ar trebui extinsă la domenii care nu sunt încă incluse, dar care sunt esențiale pentru viața cotidiană, cum ar fi
efectele patrimoniale ale separării cuplurilor, ținând seama în egală măsură de sistemele de drept ale statelor
membre, inclusiv de ordinea publică (ordre public) și de tradițiile naționale din acest domeniu.

(8)

În „Raportul privind cetățenia UE în 2010: eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE”, adoptat
la 27 octombrie 2010, Comisia a anunțat adoptarea unei propuneri de instrument legislativ care să permită
eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor și, în special, a dificultăților cu care se confruntă
cuplurile în ceea ce privește administrarea sau împărțirea bunurilor lor.

(9)

La 16 martie 2011, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea
aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și o
propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea
hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

(10)

În cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2015, Consiliul a concluzionat că nu s-a putut ajunge la un acord
unanim pentru adoptarea propunerilor de regulamente referitoare la regimurile matrimoniale și efectele
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate și că, prin urmare, obiectivele cooperării în acest domeniu nu pot fi
atinse într-un termen rezonabil de Uniune, în ansamblul său.

(11)

Din decembrie 2015 până în februarie 2016, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Franța,
Croația, Italia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Slovenia, Finlanda și Suedia, au comunicat
Comisiei faptul că doresc să instituie o cooperare consolidată între ele în domeniul regimurilor patrimoniale ale
cuplurilor internaționale și, mai precis, în ceea ce privește competența, legea aplicabilă și recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și competența, legea aplicabilă și
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate, solicitând Comisiei să prezinte Consiliului o propunere în acest sens. Printr-o scrisoare trimisă
Comisiei în martie 2016, Cipru și-a exprimat intenția de a participa la instituirea unei cooperări consolidate;
Cipru și-a reiterat această intenție pe durata lucrărilor Consiliului.

(12)

La 9 iunie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2016/954 de autorizare a unei astfel de cooperări consolidate;

(13)

În conformitate cu articolul 328 alineatul (1) din TFUE, de la data constituirii lor, formele de cooperare
consolidată sunt deschise tuturor statelor membre, sub rezerva respectării eventualelor condiții de participare
stabilite prin decizia de autorizare. De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcționării lor, sub
rezerva respectării, pe lângă condițiile menționate anterior, și a actelor deja adoptate în cadrul lor. Comisia și
statele membre participante la o formă de cooperare consolidată ar trebui să asigure promovarea participării unui
număr cât mai mare de state membre. Prezentul regulament ar trebui să fie obligatoriu în toate elementele sale și
să se aplice direct numai în statele membre care participă la cooperarea consolidată în domeniul competenței, al
legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale
cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate, în temeiul Deciziei (UE) 2016/954 sau în temeiul unei decizii adoptate în conformitate cu
articolul 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din TFUE.

(14)

În conformitate cu articolul 81 din TFUE, prezentul regulament ar trebui să se aplice în contextul efectelor
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate cu implicații transfrontaliere.

(1) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
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(15)

Pentru a oferi cuplurilor necăsătorite securitate juridică în privința bunurilor acestora și o anumită previzibilitate,
toate normele aplicabile efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate ar trebui cuprinse într-un singur
instrument.

(16)

Modul în care sunt prevăzute în legislația statelor membre alte forme de uniune decât căsătoria diferă de la un
stat la altul și ar trebui făcută o distincție între cuplurile a căror uniune este recunoscută instituțional prin înregis
trarea parteneriatelor la o autoritate publică și cuplurile care conviețuiesc de facto. Chiar dacă anumite state
membre reglementează uniunile de facto, acestea ar trebui disociate de parteneriatele înregistrate, al căror caracter
oficial permite luarea în considerare a specificității acestora și definirea dispozițiilor care le sunt aplicabile printrun instrument al Uniunii. Pentru a facilita buna funcționare a pieței interne, trebuie eliminate obstacolele din
calea liberei circulații a persoanelor aflate într-un parteneriat înregistrat, în special a acelora care creează
dificultăți cuplurilor în administrarea bunurilor sau cu ocazia realizării partajului. Pentru a atinge obiectivele
respective, prezentul regulament ar trebui să reunească dispozițiile privind competența, legea aplicabilă și
recunoașterea sau, după caz, acceptarea, forța executorie și executarea hotărârilor judecătorești, a actelor autentice
și a tranzacțiilor judiciare.

(17)

Prezentul regulament ar trebui să aibă ca obiect aspectele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate. Noțiunea de „parteneriat înregistrat” ar trebui definită doar în sensul prezentului regulament.
Conținutul specific al acestei noțiuni ar trebui definit în continuare de dreptul intern al statelor membre. Nicio
dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să oblige un stat membru care nu recunoaște instituția partene
riatului înregistrat să o prevadă în dreptul său intern.

(18)

Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă toate aspectele de drept civil referitoare la
efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, ce vizează atât administrarea curentă a bunurilor
partenerilor, cât și lichidarea acestora, în special ca urmare a separării cuplului sau a decesului unuia dintre
parteneri.

(19)

Prezentul regulament ar trebui să nu se aplice în alte domenii ale dreptului civil decât efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate. Din motive de claritate, o serie de aspecte care ar putea fi considerate ca având o
legătură cu efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate ar trebui excluse în mod explicit din domeniul de
aplicare al prezentului regulament.

(20)

În acest sens, prezentul regulament ar trebui să nu se aplice aspectelor care privesc capacitatea juridică generală a
partenerilor; cu toate acestea, respectiva excludere nu ar trebui să vizeze competențele și drepturile specifice ale
fiecăruia dintre parteneri sau ale ambilor parteneri cu privire la bunuri, fie în relațiile dintre ei, fie în relațiile cu
terții, întrucât respectivele competențe și drepturi ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului
regulament.

(21)

Prezentul regulament ar trebui să nu se aplice altor chestiuni prealabile, precum existența, valabilitatea sau
recunoașterea unui parteneriat înregistrat, care intră sub incidența dreptului intern al statelor membre, inclusiv a
normelor acestora de drept internațional privat.

(22)

Întrucât obligațiile de întreținere între soți sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului (1),
acestea ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, ca și aspectele privind
succesiunea la patrimoniul unui partener decedat, deoarece acestea sunt reglementate prin Regulamentul (UE)
nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(23)

Aspectele care țin de drepturile la transferul sau ajustarea între parteneri a drepturilor la pensia pentru limită de
vârstă sau la pensia de invaliditate, indiferent de natura acestora, care au fost acumulate în timpul parteneriatului
înregistrat și care nu au dat naștere unui venit provenit din pensie în timpul parteneriatului înregistrat sunt
chestiuni care ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținându-se cont de
sistemele specifice existente în statele membre. Cu toate acestea, această excludere ar trebui să fie de strictă
interpretare. Așadar, prezentul regulament ar trebui să reglementeze în special clasificarea activelor cu titlu de
pensii, sumele care au fost deja plătite unui partener pe durata parteneriatului înregistrat și posibila compensație
care ar urma să fie acordată în cazul unei pensii la care s-a contribuit cu active comune.

(1) Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea
hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO L 7, 10.1.2009, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind
crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 201, 27.7.2012, p. 107).

8.7.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/33

(24)

Prezentul regulament ar trebui să permită crearea sau transferul care decurge din efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate al unui drept asupra unor bunuri imobile sau mobile, astfel cum se prevede în legea
aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Totuși, regulamentul nu ar trebui să aducă
atingere numărului limitat (numerus clausus) al drepturilor reale existente în dreptul intern al anumitor state
membre. Unui stat membru nu ar trebui să i se solicite să recunoască un drept real referitor la bunuri situate în
respectivul stat membru dacă dreptul real în cauză este inexistent în dreptul său.

(25)

Totuși, pentru a permite partenerilor să beneficieze, într-un alt stat membru, de drepturile care au fost create sau
care le-au fost transferate ca urmare a efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat, prezentul regulament
ar trebui să prevadă adaptarea unui drept real inexistent la cel mai apropiat drept real echivalent în temeiul
dreptului respectivului alt stat membru. Atunci când se procedează la o astfel de adaptare, ar trebui luate în
considerare obiectivele și interesele urmărite de dreptul real specific și efectele acestuia. În vederea determinării
celui mai apropiat drept intern echivalent, autoritățile sau persoanele competente din statul a cărui lege se aplică
efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat pot fi contactate pentru informații suplimentare asupra
naturii și a efectelor dreptului respectiv. În acest scop, ar putea să se utilizeze rețelele existente în domeniul
cooperării judiciare în materie civilă și comercială, precum și orice alte mijloace disponibile care facilitează
înțelegerea dreptului străin.

(26)

Adaptarea drepturilor reale inexistente, astfel cum este prevăzută în mod explicit prin prezentul regulament, ar
trebui să nu excludă alte forme de adaptare în contextul aplicării prezentului regulament.

(27)

Cerințele privind înscrierea într-un registru a unui drept asupra unor bunuri imobile sau mobile ar trebui excluse
din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui deci ca legea statului membru în care este ținut
registrul (pentru bunurile imobile, lex rei sitae) să fie aceea care stabilește în ce condiții juridice și în ce mod
trebuie efectuată înscrierea și care sunt autoritățile, cum ar fi oficiile cadastrale sau notarii, responsabile de
verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor și a faptului că documentația prezentată sau întocmită este suficientă sau
conține informațiile necesare. În special, autoritățile pot verifica dacă dreptul unui partener la bunurile menționat
în documentul prezentat spre înregistrare este un drept înscris ca atare în registru sau altfel dovedit în
conformitate cu legea statului membru în care este ținut registrul. Pentru a evita duplicarea documentelor,
autoritățile responsabile cu înregistrarea ar trebui să accepte astfel de documente întocmite de către autoritățile
competente din alt stat membru, a căror circulație este prevăzută în prezentul regulament. Acest lucru nu ar
trebui să excludă posibilitatea ca autoritățile implicate în operația de înregistrare să îi ceară persoanei care solicită
înscrierea să furnizeze astfel de informații sau documente suplimentare, necesare în temeiul legii statului membru
în care este ținut registrul, de exemplu informații sau documente referitoare la plata obligațiilor fiscale.
Autoritatea competentă poate indica persoanei care solicită înscrierea cum să furnizeze informațiile sau
documentele lipsă.

(28)

Efectele înscrierii unui drept într-un registru ar trebui, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al
prezentului regulament. Prin urmare, legea statului membru unde este ținut registrul ar trebui să fie cea care
determină dacă înregistrarea are, de exemplu, efect declarativ sau constitutiv. Prin urmare, atunci când, de
exemplu, dobândirea unui drept asupra unor bunuri imobile determină înscrierea într-un registru în temeiul legii
statului membru pe teritoriul căruia este ținut registrul, pentru garantarea efectului erga omnes al registrelor sau
pentru protejarea tranzacțiilor juridice, momentul în care are loc dobândirea ar trebui să fie determinat de legea
respectivului stat membru.

(29)

Prezentul regulament ar trebui să respecte diferitele sisteme de abordare a materiei efectelor patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate aplicate în statele membre. În sensul prezentului regulament, termenul „instanță
judecătoreascăf” ar trebui, în consecință, să aibă un sens larg, pentru a include nu numai instanțe judecătorești în
sensul strict al cuvântului, care exercită atribuții judiciare, ci, de exemplu, și notari din unele state membre care,
în anumite chestiuni în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, exercită atribuții judiciare
asemenea instanțelor judecătorești, precum și notari și profesioniști din domeniul juridic care, în anumite state
membre, exercită atribuții judiciare în cazul efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, prin delegarea
de competențe de către o instanță judecătorească. Toate instanțele judecătorești, astfel cum sunt definite în
prezentul regulament, ar trebui să intre sub incidența normelor în materie de competență stabilite în prezentul
regulament. În schimb, termenul „instanță judecătorească” nu ar trebui să includă autoritățile extrajudiciare dintrun stat membru competente, în temeiul legii naționale, în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate, cum ar fi notarii, care, în majoritatea statelor membre, cum este de obicei cazul, nu exercită atribuții
judiciare.

(30)

Prezentul regulament ar trebui să permită tuturor notarilor care sunt competenți în materia efectelor
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în statele membre să exercite astfel de prerogative. Dacă notarii dintrun anumit stat membru intră sau nu sub incidența normelor în materie de competență stabilite în prezentul
regulament ar trebui să depindă de intrarea acestora sub incidența definiției termenului „instanță judecătorească”
în sensul prezentului regulament.
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(31)

Actele emise de notari în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în statele membre ar trebui
să circule în conformitate cu prezentul regulament. Atunci când notarii exercită atribuții judiciare, aceștia ar
trebui să intre sub incidența normelor în materie de competență din prezentul regulament, iar hotărârile pe care
le pronunță ar trebui să circule în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament privind recunoașterea, forța
executorie și executarea hotărârilor judecătorești. Atunci când notarii nu exercită atribuții judiciare, aceștia ar
trebui să nu intre sub incidența normelor respective în materie de competență, iar actele autentice pe care le emit
ar trebui să circule în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament privind actele autentice.

(32)

Pentru a reflecta mobilitatea în creștere a cuplurilor și pentru a facilita administrarea corectă a justiției, normele
privind competența din prezentul regulament ar trebui să le permită cetățenilor să beneficieze de posibilitatea ca
diferitele proceduri conexe care îi vizează să se deruleze în fața instanțelor judecătorești din același stat membru.
În acest scop, prezentul regulament ar trebui să concentreze competența referitoare la efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate în statul membru ale cărui instanțe sunt chemate să dezbată succesiunea unui partener
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 650/2012 sau desfacerea ori anularea unui parteneriat înregistrat.

(33)

Prezentul regulamentul ar trebui să dispună că, în cazul în care procedurile privind succesiunea unui partener
sunt pendinte în fața unei instanțe dintr-un stat membru, sesizată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 650/2012,
instanțele judecătorești din respectivul stat ar trebui să fie competente să se pronunțe în materia efectelor
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate care apar în legătură cu respectiva cauză succesorală.

(34)

În mod similar, aspectele ce țin de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate care au legătură cu
procedurile pendinte în fața unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru sesizate cu o cerere de desfacere sau
anulare a unui parteneriat înregistrat ar trebui soluționate de instanțele judecătorești din respectivul stat membru,
în cazul în care partenerii convin în acest sens.

(35)

În cazul în care aspectele ce țin de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate nu au legătură cu
procedurile pendinte în fața instanței judecătorești dintr-un stat membru referitoare la succesiunea unui partener
sau la desfacerea ori anularea parteneriatului înregistrat, prezentul regulament ar trebui să prevadă o ierarhie a
factorilor de legătură pentru stabilirea competenței, începând cu reședința obișnuită a partenerilor în momentul
sesizării instanței judecătorești. Ultimul element din ierarhia factorilor de legătură privind competența ar trebui să
fie reprezentat de statul membru în temeiul legii căruia s-a efectuat înregistrarea obligatorie a parteneriatului în
vederea creării acestuia. Acești factori de legătură sunt stabiliți având în vedere mobilitatea în creștere a
cetățenilor și pentru a asigura existența unui factor de legătură veritabil între parteneri și statul membru în care se
exercită competența.

(36)

Având în vedere faptul că instituția parteneriatului înregistrat nu este prevăzută în toate statele membre, ar putea
fi necesar, în mod excepțional, ca instanțele judecătorești dintr-un stat membru al cărui drept nu prevede
instituția parteneriatului înregistrat să își decline competența în temeiul prezentului regulament. Într-un astfel de
caz, instanțele judecătorești acționează rapid și ar trebui ca partea vizată să aibă posibilitatea de a intenta acțiunea
în orice alt stat membru care are un factor de legătură care conferă competență, indiferent de ordinea acestor
temeiuri de competență, respectând totodată autonomia părților. De asemenea, ar putea fi necesar, în mod
excepțional, ca orice instanță judecătorească sesizată după o declinare de competență, alta decât instanțele judecă
torești din statul membru în temeiul legii căruia s-a constituit parteneriatul înregistrat, competentă în temeiul
unui acord de alegere a forului sau în temeiul înfățișării pârâtului, să își decline competența în aceleași condiții. În
sfârșit, pentru a preveni riscul denegării de dreptate, dacă nicio altă instanță nu este competentă să se pronunțe
asupra situației în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, prezentul regulament ar trebui să prevadă
o normă de competență alternativă.

(37)

Pentru a spori securitatea juridică, previzibilitatea și autonomia părților, prezentul regulament ar trebui să
permită, în anumite împrejurări, ca părțile să încheie un acord de alegere a forului în favoarea instanțelor judecă
torești din statul membru a cărui lege este aplicabilă sau în favoarea instanțelor judecătorești din statul membru
în temeiul legii căruia s-a constituit parteneriatul înregistrat.

(38)

Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice părțile să soluționeze cauza pe cale amiabilă printr-o tranzacție
extrajudiciară, de exemplu în fața unui notar, într-un stat membru ales de acestea, în cazul în care acest lucru este
posibil în temeiul legii statului membru respectiv. Acest lucru ar trebui să fie valabil chiar dacă legea aplicabilă
efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat nu este legea statului membru respectiv.

(39)

Pentru a asigura faptul că instanțele judecătorești din toate statele membre pot să invoce aceleași temeiuri juridice
pentru a-și exercita competența referitoare la efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, prezentul
regulament ar trebui să prevadă în mod exhaustiv temeiurile în care poate fi exercitată o astfel de competență
subsidiară.
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(40)

Pentru a se remedia în special situațiile de denegare de dreptate, în prezentul regulament ar trebui să se prevadă
un forum necessitatis prin care să se permită unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru, în cazuri
excepționale, să se pronunțe cu privire la efectele patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat care prezintă o
legătură strânsă cu un stat terț. Un astfel de caz excepțional ar putea fi considerată situația în care o acțiune se
dovedește a fi imposibil de realizat în statul terț respectiv, de exemplu din cauza unui război civil, sau situația în
care, în mod rezonabil, nu se poate aștepta ca un partener să inițieze sau să efectueze o acțiune în acel stat. Cu
toate acestea, competența întemeiată pe forum necessitatis ar trebui să fie exercitată doar în cazul în care cauza
prezintă o legătură suficientă cu statul membru al instanței judecătorești sesizate.

(41)

În interesul funcționării armonioase a justiției, ar trebui evitată pronunțarea de hotărâri contradictorii în state
membre diferite. În acest scop, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme generale de procedură similare
celor proprii altor instrumente ale Uniunii din domeniul cooperării judiciare în materie civilă. O astfel de normă
procedurală este norma privind litispendența, care va fi aplicată dacă aceeași cauză privind efectele patrimoniale
ale unui parteneriat înregistrat este introdusă înaintea unor instanțe judecătorești diferite din state membre
diferite. Prin norma respectivă se va stabili care instanță judecătorească ar trebui să continue soluționarea cauzei.

(42)

Pentru a le permite cetățenilor să profite, în condiții de securitate juridică, de avantajele oferite de piața internă,
prezentul regulament ar trebui să le permită partenerilor cunoașterea din timp a legii aplicabile efectelor
patrimoniale ale parteneriatului lor înregistrat. Prin urmare, ar trebui introduse norme armonizate privind
conflictele de legi, pentru evitarea rezultatelor contradictorii. Norma principală ar trebui să asigure reglementarea
efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat de o lege previzibilă, cu care acesta are legături strânse. Din
motive de securitate juridică și pentru a evita fragmentarea, legea aplicabilă ar trebui să reglementeze efectele
patrimoniale ale parteneriatului înregistrat în ansamblul lor, adică toate efectele patrimoniale care intră sub
incidența parteneriatului înregistrat, indiferent de natura activelor și indiferent dacă ele sunt situate într-un alt stat
membru sau într-un stat terț.

(43)

Legea stabilită prin prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent dacă este sau nu legea unui stat
membru.

(44)

Pentru a facilita administrarea de către parteneri a bunurilor lor, prezentul regulament ar trebui să le permită
acestora să desemneze legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatului lor înregistrat, indiferent de
natura sau de situarea bunurilor, dintre legile care au o legătură strânsă cu partenerii, de exemplu în virtutea
reședinței obișnuite sau a cetățeniei acestora. Cu toate acestea, pentru a evita ca alegerea legii să rămână fără efect,
punând astfel partenerii în situație de vid juridic, o astfel de alegere a legii ar trebui limitată la o lege care acordă
efecte patrimoniale parteneriatelor înregistrate. Această alegere poate fi făcută în orice moment, anterior înregis
trării parteneriatului, în momentul înregistrării acestuia sau în timpul parteneriatului înregistrat.

(45)

Pentru a asigura securitatea juridică a tranzacțiilor și a împiedica orice schimbare a legii aplicabile efectelor
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate fără notificarea partenerilor, nu ar trebui să se facă nicio schimbare a
legii aplicabile decât la cererea expresă a părților. O astfel de schimbare hotărâtă de parteneri nu ar trebui să aibă
efect retroactiv, cu excepția cazului în care aceștia au stipulat în mod expres acest lucru. Oricare ar fi situația, nu
se poate aduce atingere drepturilor terților.

(46)

Ar trebui să fie stabilite norme privind condițiile de fond și de formă ale unui acord privind alegerea legii
aplicabile, astfel încât să fie facilitată alegerea informată a partenerilor, iar consimțământul lor să fie respectat,
pentru a se asigura securitatea juridică, precum și un acces mai bun la justiție. În ceea ce privește condițiile de
formă, ar trebui introduse anumite garanții pentru a se asigura faptul că partenerii sunt conștienți de consecințele
alegerii lor. O condiție minimă ar fi ca acordul privind alegerea legii aplicabile să fie încheiat în scris, datat și
semnat de ambele părți. Cu toate acestea, în cazul în care legea statului membru în care ambii parteneri își au
reședința obișnuită în momentul încheierii acordului prevede condiții de formă suplimentare, acestea ar trebui
respectate. De exemplu, asemenea condiții de formă suplimentare pot exista într-un stat membru în care acordul
este inclus într-o convenție privind efectele patrimoniale ale parteneriatului. Dacă, la data încheierii acordului,
partenerii își au reședința obișnuită în state membre diferite care prevăd condiții de formă diferite, ar trebuie să
fie suficientă respectarea cerințelor de formă ale unuia dintre aceste state. Dacă, la data încheierii acordului,
numai unul dintre parteneri își are reședința obișnuită într-un stat membru care prevede condiții de formă
suplimentare, condițiile respective ar trebui respectate.

(47)

Convenția privind efectele patrimoniale ale parteneriatului reprezintă un acord privind bunurile partenerilor, a
cărui admisibilitate și acceptare variază în rândul statelor membre. Pentru ca drepturile de proprietate dobândite
ca urmare a unei convenții privind efectele patrimoniale ale parteneriatului să fie mai ușor acceptate în statele
membre, ar trebui definite condițiile de formă ale unei astfel de convenții. Ca o condiție minimă, convenția ar
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trebui încheiată în scris, datată și semnată de către ambele părți. Cu toate acestea, convenția ar trebui să îndepli
nească și condițiile de formă suplimentare prevăzute în legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatului
înregistrat, astfel cum este determinată prin prezentul regulament, și în legea statului membru în care partenerii
își au reședința obișnuită. Prezentul regulament ar trebui să determine și legea care ar urma să reglementeze
condițiile de fond ale unei astfel de convenții.

(48)

În situația în care nu este aleasă o lege aplicabilă și în scopul de a concilia previzibilitatea și securitatea juridică cu
luarea în considerare a vieții pe care cuplul o are în mod concret, prezentul regulament ar trebui să prevadă
faptul că efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat li se aplică legea statului în temeiul legii căruia s-a
efectuat înregistrarea obligatorie a parteneriatului în vederea creării sale.

(49)

Atunci când prezentul regulament face referire la cetățenie ca factor de legătură, chestiunea referitoare la modul
în care trebuie considerată o persoană având cetățenie multiplă constituie o chestiune prealabilă care nu intră în
domeniul de aplicare al prezentului regulament și ar trebui reglementată de legea națională, inclusiv, după caz, de
convențiile internaționale, cu respectarea deplină a principiilor generale ale Uniunii. Acest lucru nu ar trebui să
afecteze valabilitatea unei alegeri a legii făcute în conformitate cu prezentul regulament.

(50)

În ceea ce privește stabilirea legii aplicabile efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat în lipsa unei
alegeri a legii și a unei convenții privind efectele patrimoniale ale parteneriatului, autoritatea judiciară dintr-un
stat membru, la solicitarea oricăruia dintre parteneri, ar trebui, în cazuri excepționale – atunci când partenerii sau mutat pentru o perioadă îndelungată în statul reședinței lor obișnuite – să poată ajunge la concluzia că se
poate aplica legea statului respectiv, dacă partenerii s-au bazat pe aceasta. Oricare ar fi situația, nu se poate aduce
atingere drepturilor terților.

(51)

Legea determinată ca fiind legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate ar trebui să
reglementeze aceste efecte, de la aspecte precum clasificarea bunurilor unuia sau ambilor parteneri în categorii
diferite pe durata parteneriatului înregistrat și după desfacerea acestuia, până la lichidarea bunurilor și ar trebui să
includă consecințele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și
terți. Cu toate acestea, legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate poate fi invocată de
către un partener împotriva unui terț ca reglementând astfel de efecte numai când raporturile juridice dintre
partener și terț s-au constituit într-un moment în care terțul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască respectiva lege.

(52)

Considerații de interes public, precum protecția organizării politice, sociale sau economice a unui stat membru, ar
trebui să dea instanțelor judecătorești și altor autorități competente din statele membre posibilitatea, în cazuri
excepționale, de a aplica excepții în temeiul normelor de aplicare imediată. În acest sens, conceptul de „norme de
aplicare imediată” ar trebui să includă normele cu caracter imperativ, precum cele referitoare la protecția locuinței
familiale. Totuși, această excepție de la aplicarea legii aplicabile efectelor patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate necesită o interpretare strictă, pentru a păstra compatibilitatea cu obiectivul general al prezentului
regulament.

(53)

În circumstanțe excepționale, considerații de interes public ar trebui să dea posibilitatea, de asemenea, instanțelor
judecătorești și altor autorități competente în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate din
statele membre de a nu ține seama de anumite dispoziții dintr-o lege străină atunci când, într-un anumit caz,
aplicarea unor astfel de dispoziții ar fi vădit incompatibilă cu ordinea publică (ordre public) a statului membru în
cauză. Cu toate acestea, instanțele judecătorești sau celelalte autorități competente nu ar trebui să poată invoca
excepția de ordine publică pentru a nu aplica legea unui alt stat sau pentru a refuza să recunoască ori, după caz,
să accepte sau să execute o hotărâre, un act autentic sau o tranzacție judiciară dintr-un alt stat membru, dacă în
felul acesta ar încălca dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare
„Carta”), în special articolul 21 privind principiul nediscriminării.

(54)

Având în vedere că există state în care coexistă două sau mai multe sisteme de drept sau seturi de norme care
privesc aspectele reglementate de prezentul regulament, ar trebui prevăzut în ce măsură dispozițiile prezentului
regulament se aplică în diferitele unități teritoriale ale respectivelor state.

(55)

Având în vedere obiectivul său general, care este recunoașterea reciprocă a hotărârilor pronunțate în statele
membre în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, prezentul regulament ar trebui să
stabilească norme cu privire la recunoașterea, forța executorie și executarea hotărârilor judecătorești similare celor
din alte instrumente ale Uniunii în domeniul cooperării judiciare în materie civilă.
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(56)

Pentru a se ține seama de diferitele modalități de soluționare a aspectelor legate de efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate în statele membre, prezentul regulament ar trebui să garanteze recunoașterea și forța
executorie, în toate statele membre, a actelor autentice în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate.

(57)

Actele autentice ar trebui să aibă în alt stat membru aceeași forță probantă pe care o au în statul membru de
origine sau o forță cât mai apropiată. Atunci când se stabilește forța probantă sau forța cât mai apropiată a unui
anumit act autentic într-un alt stat membru, ar trebui să se facă trimitere la natura și amploarea forței probante
ale actului autentic în statul membru de origine. În consecință, legea statului membru de origine va fi cea care va
stabili ce forță probantă ar trebui să aibă un anumit act autentic într-un alt stat membru.

(58)

Caracterul „autentic” al unui act autentic ar trebui să fie un concept autonom care să se refere la elemente cum ar
fi autenticitatea actului, cerințele de formă ale actului, competențele autorității care întocmește actul și procedura
utilizată pentru întocmirea actului. Acesta ar trebui să privească, de asemenea, elementele de fapt înscrise în actul
autentic de autoritatea implicată, precum faptul că părțile indicate s-au înfățișat la data indicată în fața autorității
respective și că acestea au făcut declarațiile indicate. Partea care dorește să conteste caracterul autentic al unui act
autentic ar trebui să facă acest lucru în fața instanței judecătorești competente din statul membru de origine al
actului autentic în temeiul dreptului statului membru respectiv.

(59)

Sintagma „actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic” ar trebui interpretată ca o
trimitere la conținutul pe fond înregistrat în actul autentic. O parte care dorește să conteste actele juridice sau
raporturile juridice înregistrate într-un act autentic ar trebui să facă acest lucru în fața instanțelor judecătorești
competente în temeiul prezentului regulament, care ar trebui să soluționeze contestarea în temeiul legii aplicabile
efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat.

(60)

Dacă o chestiune legată de actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic este invocată ca
o chestiune incidentală înaintea unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru, instanța judecătorească
respectivă ar trebui să fie competentă cu privire la acea chestiune incidentală.

(61)

Un act autentic care este contestat nu ar trebui să aibă forță probantă într-un stat membru, altul decât statul
membru de origine, atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rol. Dacă acțiunea de contestare se referă
numai la o chestiune specifică cu privire la actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic,
actul autentic contestat ar trebui să fie lipsit de forță probantă în ceea ce privește chestiunea contestată într-un
stat membru, altul decât statul membru de origine, atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rol. Un act
autentic care, ca urmare a unei acțiuni de contestare, este declarat nul ar trebui să înceteze să mai aibă forță
probantă.

(62)

O autoritate căreia, în aplicarea prezentului regulament, i s-ar prezenta două acte autentice incompatibile ar
trebui să evalueze dacă ar trebui să se acorde prioritate unuia dintre actele autentice și căruia dintre acestea ar
trebui să i se acorde prioritate, luând în considerare împrejurările cazului particular. În cazul în care, din aceste
circumstanțe nu reiese clar dacă ar trebui să se acorde prioritate unuia dintre actele autentice și căruia dintre
acestea ar trebui să i se acorde prioritate, chestiunea ar trebui să fie soluționată de instanțele judecătorești
competente în temeiul prezentului regulament sau, în cazul în care chestiunea este invocată ca o chestiune
incidentală în cursul unei acțiuni, de instanța sesizată cu respectiva acțiune. În cazul unei incompatibilități între
un act autentic și o hotărâre, ar trebui să se ia în considerare motivele de nerecunoaștere a hotărârilor în temeiul
prezentului regulament.

(63)

Recunoașterea și executarea unei hotărâri judecătorești privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate în temeiul prezentului regulament nu ar trebui să presupună sub nicio formă recunoașterea partene
riatului înregistrat care a condus la pronunțarea hotărârii judecătorești.

(64)

Ar trebui precizată relația dintre prezentul regulament și convențiile bilaterale sau multilaterale în materia
efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate la care sunt parte statele membre.

(65)

Pentru a facilita aplicarea prezentului regulament, este oportun să se prevadă obligația statelor membre de a
comunica anumite informații privind propriile legislații și proceduri referitoare la efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, înființată prin
Decizia 2001/470/CE a Consiliului (1). Pentru a permite publicarea la timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a

(1) Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (JO L 174,
27.6.2001, p. 25).
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tuturor informațiilor relevante pentru aplicarea practică a prezentului regulament, statele membre ar trebui, de
asemenea, să comunice Comisiei aceste informații înainte de data aplicării prezentului regulament.
(66)

Tot pentru a facilita aplicarea prezentului regulament și pentru a permite utilizarea tehnologiilor moderne de
comunicații, ar trebui prevăzute formulare-tip pentru atestatele care trebuie furnizate în ceea ce privește cererea
de încuviințare a executării unei hotărâri, a unui act autentic sau a unei tranzacții judiciare.

(67)

Pentru calcularea perioadelor și a termenelor stabilite prin prezentul regulament, ar trebui să se aplice dispozițiile
Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (1).

(68)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se
confere competențe de executare în ceea ce privește întocmirea și modificarea ulterioară a atestatelor și
formularelor referitoare la încuviințarea executării hotărârilor judecătorești, a tranzacțiilor judiciare și a actelor
autentice. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului (2).

(69)

Ar trebui să se folosească procedura de consultare pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind
stabilirea și modificarea ulterioară a atestatelor și a formularelor prevăzute în prezentul regulament.

(70)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume libera circulație a persoanelor în Uniune, posibilitatea ca
partenerii să își organizeze raporturile patrimoniale între ei și față de terți pe durata existenței cuplului, precum și
în momentul lichidării bunurilor lor, precum și o mai mare previzibilitate și securitate juridică, nu pot fi realizate
în mod satisfăcător la nivelul statelor membre, însă, datorită amplorii și efectelor prezentului regulament, pot fi
realizate mai bine la nivelul Uniunii, după caz prin intermediul unei cooperări consolidate între statele membre.
În conformitate cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană,
Uniunea are, prin urmare, competența de a acționa. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la
articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor
menționate.

(71)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Cartă, în special la
articolele 7, 9, 17, 21 și 47, referitoare la respectarea vieții private și de familie, dreptul de a întemeia o familie în
conformitate cu legile interne, dreptul de proprietate, principiul nediscriminării și, respectiv, dreptul la o cale de
atac eficientă și la un proces echitabil. Prezentul regulament ar trebui aplicat de instanțele judecătorești și de alte
autorități competente din statele membre cu respectarea respectivelor drepturi și principii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1
Domeniu de aplicare
(1)

Prezentul regulament se aplică în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

Regulamentul nu se aplică în materie fiscală, vamală și administrativă.
(2)

Sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament:

(a) capacitatea juridică a partenerilor;
(b) existența, valabilitatea sau recunoașterea unui parteneriat înregistrat;
(1) Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor
și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor
generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55,
28.2.2011, p. 13).

8.7.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/39

(c) obligațiile de întreținere;
(d) succesiunea la patrimoniul unui partener decedat;
(e) securitatea socială;
(f) dreptul la transferul sau ajustarea, între parteneri, în cazul desfacerii sau al anulării parteneriatului înregistrat, a
drepturilor la pensia pentru limită de vârstă sau la pensia de invaliditate acumulate în timpul parteneriatului
înregistrat și care nu au dat naștere unui venit provenit din pensie în timpul parteneriatului înregistrat;
(g) natura drepturilor reale asupra unui bun; și
(h) orice înscriere într-un registru al drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile sau mobile, inclusiv cerințele
legale pentru o astfel de înscriere, precum și efectele înregistrării sau ale lipsei înregistrării unor astfel de drepturi
într-un registru.

Articolul 2
Competența în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în cadrul statelor membre
Prezentul regulament nu aduce atingere competenței autorităților statelor membre în materia efectelor patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate.

Articolul 3
Definiții
(1)

În sensul prezentului regulament:

(a) „parteneriat înregistrat” înseamnă un regim de viață comun între două persoane, prevăzut de lege, a cărui
înregistrare este obligatorie în temeiul respectivei legi și care îndeplinește formalitățile juridice impuse de respectiva
lege pentru constituirea sa;
(b) „efecte patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat” înseamnă ansamblul normelor privind raporturile patrimoniale
dintre parteneri și dintre parteneri și terți, care rezultă din raportul juridic creat prin înregistrarea parteneriatului sau
prin desfacerea acestuia;
(c) „convenție privind efectele patrimoniale ale parteneriatului” înseamnă orice acord între parteneri sau viitori parteneri
prin care aceștia organizează efectele patrimoniale ale parteneriatului lor înregistrat;
(d) „act autentic” înseamnă un document în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate care a fost
întocmit sau înregistrat în mod formal ca act autentic într-un stat membru și a cărui autenticitate:
(i) se referă la semnătura și conținutul actului autentic; și
(ii) a fost stabilită de către o autoritate publică sau orice autoritate împuternicită în acest sens de către statul
membru de origine;
(e) „hotărâre judecătorească” înseamnă orice hotărâre în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate
pronunțată de o instanță judecătorească dintr-un stat membru, indiferent de denumirea hotărârii, inclusiv o hotărâre
privind stabilirea de către un grefier a cheltuielilor de judecată;
(f) „tranzacție judiciară” înseamnă o tranzacție în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate care a
fost aprobată de o instanță judecătorească sau încheiată în fața unei instanțe judecătorești în cursul unei acțiuni;
(g) „stat membru de origine” înseamnă statul membru în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească, s-a întocmit actul
autentic, s-a încuviințat sau s-a încheiat tranzacția judiciară;
(h) „stat membru de executare” înseamnă statul membru în care se solicită recunoașterea și/sau executarea hotărârii
judecătorești, a actului autentic sau a tranzacției judiciare.
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(2) În sensul prezentului regulament, termenul „instanță judecătorească” înseamnă orice autoritate judiciară și toți
ceilalți profesioniști și autorități din domeniul juridic care au competență în materia efectelor patrimoniale ale partene
riatelor înregistrate, care exercită atribuții judiciare sau acționează în baza delegării de competențe de către o autoritate
judiciară sau acționează sub controlul unei autorități judiciare, cu condiția ca aceste autorități și acești profesioniști din
domeniul juridic să ofere garanții în ceea ce privește imparțialitatea și dreptul tuturor părților de a fi ascultate și cu
condiția ca hotărârile pronunțate de acestea/aceștia în temeiul legii statului membru în care își exercită activitatea:
(a) să poată face obiectul unei căi de atac sau al unui control de către o autoritate judiciară; și
(b) să aibă o forță și un efect similare cu cele ale unei hotărâri a unei autorități judiciare privind aceleași aspecte.
Statele membre notifică Comisiei care sunt ceilalți profesioniști și autorități din domeniul juridic menționați la primul
paragraf, în conformitate cu articolul 64.

CAPITOLUL II
COMPETENȚA

Articolul 4
Competența în caz de deces al unuia dintre parteneri
Atunci când o instanță judecătorească dintr-un stat membru este sesizată în materia succesiunii unui partener înregistrat
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 650/2012, instanțele judecătorești din statul respectiv sunt competente să se
pronunțe cu privire la aspectele privind efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat care au legătură cu respectiva
cauză succesorală.

Articolul 5
Competența în caz de desfacere sau anulare a unui parteneriat înregistrat
(1) În situația în care o instanță judecătorească dintr-un stat membru este sesizată să se pronunțe cu privire la
desfacerea sau anularea unui parteneriat înregistrat, instanțele judecătorești din statul membru respectiv sunt competente
să se pronunțe cu privire la efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat care au legătură cu respectiva desfacere
sau anulare, dacă partenerii sunt de acord.
(2) Dacă acordul menționat la alineatul (1) de la prezentul articol este încheiat înainte ca instanța judecătorească să fie
sesizată pentru a se pronunța în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat, acordul respectă
dispozițiile articolului 7.

Articolul 6
Stabilirea competenței în alte cazuri
În cazul în care nicio instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolului 4 sau 5 ori
în alte cazuri decât cele prevăzute la articolele menționate, sunt competente să se pronunțe cu privire la efectele
patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat instanțele judecătorești din statul membru:
(a) pe teritoriul căruia partenerii își au reședința obișnuită în momentul sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsă,
(b) pe teritoriul căruia partenerii își aveau ultima reședință obișnuită, cu condiția ca unul dintre aceștia să locuiască
acolo în momentul sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsă,
(c) pe teritoriul căruia pârâtul își are reședința obișnuită în momentul sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsă,
(d) al cetățeniei comune a partenerilor în momentul sesizării instanței judecătorești; sau, în lipsă,
(e) în temeiul legii căruia s-a constituit parteneriatul înregistrat.
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Articolul 7
Alegerea forului
(1) În cazurile care intră sub incidența articolului 6, părțile pot conveni ca instanțele judecătorești din statul membru
a cărui lege este aplicabilă în temeiul articolului 22 sau articolului 26 alineatul (1) sau instanțele judecătorești din statul
membru în temeiul legii căruia s-a constituit parteneriatul înregistrat să fie competente în mod exclusiv pentru a se
pronunța cu privire la efectele patrimoniale ale parteneriatului lor înregistrat.
(2) Acordul menționat la alineatul (1) se redactează în scris, se datează și se semnează de către părți. Orice
comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată echivalentă formei
scrise.

Articolul 8
Competența întemeiată pe înfățișarea pârâtului
(1) În afara competenței care decurge din alte dispoziții ale prezentului regulament, este competentă o instanță judecă
torească dintr-un stat membru a cărui lege este aplicabilă în temeiul articolului 22 sau al articolului 26 alineatul (1) și în
fața căreia se înfățișează pârâtul. Prezenta regulă nu se aplică în cazul în care înfățișarea a avut loc pentru a contesta
competența sau în cazurile reglementate de articolul 4.
(2) Înainte de a-și declara competența în temeiul alineatului (1), instanța judecătorească se asigură că pârâtul este
informat cu privire la dreptul său de a contesta competența și cu privire la consecințele înfățișării sau ale neînfățișării.

Articolul 9
Competența alternativă
(1) În cazul în care o instanță judecătorească din statul membru care are competență în temeiul articolului 4, al
articolului 5 sau al articolului 6 literele (a), (b), (c) sau (d) dispune că legea sa nu prevede instituția parteneriatului
înregistrat, aceasta își poate declina competența. În cazul în care instanța judecătorească decide să își decline competența,
face acest lucru fără întârzieri nejustificate.
(2) În cazul în care o instanță judecătorească își declină competența în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol și
în cazul în care părțile convin să confere competență instanțelor judecătorești din oricare alt stat membru în
conformitate cu articolul 7, competența de a se pronunța cu privire la efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat
le revine instanțelor judecătorești din respectivul stat membru.
În alte cazuri, competența de a se pronunța cu privire la efectele patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat le revine
instanțelor judecătorești din oricare alt stat membru în temeiul articolului 6 sau 8.
(3) Prezentul articol nu se aplică atunci când părțile au obținut desfacerea sau anularea parteneriatului înregistrat care
poate fi recunoscută în statul membru al forului.

Articolul 10
Competența subsidiară
În cazul în care nicio instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolului 4, 5, 6, 7
sau 8 sau în cazul în care toate instanțele judecătorești prevăzute la articolul 9 șiau declinat competența și nicio instanță
judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolului 6 litera (e) sau al articolului 7 sau 8,
instanțele judecătorești dintr-un stat membru sunt competente în măsura în care bunurile imobile aparținând unuia sau
ambilor parteneri se află pe teritoriul respectivului stat membru, caz în care instanța judecătorească sesizată este
competentă să se pronunțe numai asupra aspectelor legate de aceste bunuri imobile.
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Articolul 11
Forum necessitatis
În cazul în care nicio instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolului 4, 5, 6, 7,
8 sau 10 sau în cazul în care toate instanțele judecătorești prevăzute la articolul 9 și-au declinat competența și nicio
instanță judecătorească dintr-un stat membru nu este competentă în temeiul articolului 6 litera (e) sau al articolului 7, 8
sau 10, instanțele judecătorești dintr-un stat membru se pot pronunța, în cazuri excepționale, asupra efectelor
patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat în situația în care acțiunea nu se poate iniția sau desfășura în mod rezonabil
sau ar fi imposibilă într-un stat terț de care cauza este strâns legată.
Cauza trebuie să aibă o legătură suficientă cu statul membru al instanței judecătorești sesizate.

Articolul 12
Cererile reconvenționale
Instanța judecătorească pe rolul căreia se află acțiunea în temeiul articolului 4, 5, 6, 7, 8, 10 sau 11 este competentă, de
asemenea, pentru soluționarea unei cereri reconvenționale, în măsura în care aceasta intră în domeniul de aplicare al
prezentului regulament.

Articolul 13
Limitarea procedurilor
(1) În cazul în care patrimoniul defunctului a cărui succesiune intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE)
nr. 650/2012 cuprinde bunuri situate într-un stat terț, la cererea uneia dintre părți, instanța judecătorească sesizată să se
pronunțe cu privire la efectele patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat poate decide să nu se pronunțe cu privire la
unul sau mai multe dintre respectivele bunuri dacă se preconizează că hotărârea sa cu privire la acele bunuri nu va fi
recunoscută și, după caz, nu va fi încuviințată executarea acesteia în acel stat terț.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului părților de a limita obiectul acțiunii în temeiul legii statului membru al
instanței judecătorești sesizate.

Articolul 14
Sesizarea unei instanțe judecătorești
În sensul prezentului capitol, se consideră că o instanță judecătorească este sesizată:
(a) în momentul în care actul de sesizare a instanței judecătorești sau un alt act echivalent a fost depus la instanța
judecătorească, cu condiția ca reclamantul să nu fi omis ulterior să ia măsurile pe care era obligat să le ia pentru ca
actul să fie comunicat sau notificat pârâtului;
(b) în cazul în care actul trebuie notificat sau comunicat înainte de fi depus la instanța judecătorească, în momentul
primirii acestuia de către autoritatea responsabilă pentru notificare sau comunicare, cu condiția ca reclamantul să nu
fi omis ulterior să ia măsurile pe care era obligat să le ia pentru ca actul să fie depus la instanța judecătorească; sau
(c) dacă procedurile sunt inițiate de instanța judecătorească din oficiu, în momentul adoptării deciziei de inițiere a
acțiunii de către instanța judecătorească sau, în cazul în care o astfel de decizie nu este necesară, în momentul
înregistrării dosarului de către instanța judecătorească.
Articolul 15
Verificarea competenței
Instanța judecătorească dintr-un stat membru sesizată cu privire la un aspect referitor la efectele patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate pentru care nu este competentă în temeiul prezentului regulament își declină din oficiu
competența.
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Articolul 16
Verificarea admisibilității
(1) Atunci când pârâtul care își are reședința obișnuită într-un alt stat decât statul membru în care s-a intentat
acțiunea nu se înfățișează în fața instanței judecătorești, instanța judecătorească competentă în temeiul prezentului
regulament suspendă acțiunea până când se demonstrează că pârâtul a fost în măsură să primească actul de sesizare a
instanței judecătorești sau un act echivalent în timp util pentru a-și pregăti apărarea sau că au fost întreprinse toate
demersurile necesare în acest scop.
(2) Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (1) se aplică în locul
alineatului (1) din prezentul articol dacă actul de sesizare a instanței judecătorești sau un alt act echivalent a trebuit să fie
transmis dintr-un stat membru către un altul în temeiul dispozițiilor respectivului regulament.
(3) În cazul în care Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 nu este aplicabil, se aplică articolul 15 din Convenția de la
Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea sau comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în
materie civilă sau comercială, dacă actul de sesizare a instanței judecătorești sau un alt act echivalent a trebuit să fie
transmis în străinătate în conformitate cu dispozițiile acestei convenții.

Articolul 17
Litispendență
(1) În cazul în care acțiuni având același obiect sunt introduse între aceleași părți înaintea unor instanțe judecătorești
din state membre diferite, instanța judecătorească sesizată ulterior suspendă din oficiu acțiunea până când se stabilește
competența primei instanțe sesizate.
(2) În cazurile menționate la alineatul (1), la cererea unei instanțe judecătorești sesizate cu privire la litigiu, orice altă
instanță judecătorească sesizată informează, fără întârziere, prima instanță judecătorească cu privire la data când a fost
sesizată.
(3) În cazul în care este stabilită competența primei instanțe judecătorești sesizate, instanța judecătorească sesizată
ulterior își declină competența în favoarea acesteia.

Articolul 18
Conexitate
(1) În cazul în care pe rolul unor instanțe judecătorești din state membre diferite se află acțiuni conexe, oricare dintre
acestea, cu excepția primei instanțe judecătorești sesizate, poate suspenda judecata.
(2) În cazul în care acțiunile menționate la alineatul (1) se află pe rolul instanțelor judecătorești de prim grad de
jurisdicție, oricare dintre acestea, cu excepția primei instanțe judecătorești sesizate, poate, de asemenea, la cererea uneia
dintre părți, să își decline competența, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de competența primei instanțe judecă
torești sesizate și ca legea acesteia să permită conexarea acțiunilor.
(3) În sensul prezentului articol, sunt considerate conexe acțiunile care sunt atât de strâns legate între ele, încât sunt
oportune judecarea și soluționarea lor împreună pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii în cazul
judecării separate a acțiunilor.

Articolul 19
Măsuri provizorii, inclusiv măsuri asigurătorii
Instanțele judecătorești dintr-un stat membru pot fi sesizate cu o cerere de măsuri provizorii, inclusiv măsuri
asigurătorii, prevăzute în dreptul statului în cauză, chiar dacă, în temeiul prezentului regulament, judecarea cauzei pe
fond ține de competența instanțelor judecătorești dintr-un alt stat membru.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau
comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)
și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (JO L 324, 10.12.2007, p. 79).
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CAPITOLUL III
LEGEA APLICABILĂ

Articolul 20
Aplicare universală
Legea desemnată ca aplicabilă de prezentul regulament se aplică indiferent dacă este sau nu legea unui stat membru.

Articolul 21
Unitatea legii aplicabile
Legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat se aplică tuturor bunurilor care fac obiectul
efectelor respective, indiferent unde sunt situate bunurile.

Articolul 22
Alegerea legii aplicabile
(1) Partenerii sau viitorii parteneri pot conveni asupra desemnării sau modificării legii aplicabile efectelor
patrimoniale ale parteneriatului lor înregistrat, cu condiția ca legea respectivă să acorde efecte patrimoniale instituției
parteneriatului înregistrat și ca legea respectivă să fie una dintre următoarele:
(a) legea statului în care partenerii sau viitorii parteneri sau unul dintre ei își au (are) reședința obișnuită în momentul
încheierii acordului;
(b) legea unui stat a cărui cetățenie este deținută de către oricare dintre parteneri sau viitorii parteneri în momentul
încheierii acordului; sau
(c) legea statului în temeiul căreia s-a constituit parteneriatul înregistrat.
(2) Cu excepția cazului în care partenerii convin altfel, schimbarea legii aplicabile efectelor patrimoniale ale partene
riatului lor înregistrat realizată în timpul parteneriatului produce efecte numai pentru viitor.
(3) Nicio schimbare retroactivă a legii aplicabile în temeiul alineatului (2) nu aduce atingere drepturilor terților care
decurg din respectiva lege.

Articolul 23
Condițiile de formă ale acordului privind alegerea legii aplicabile
(1) Acordul menționat la articolul 22 se încheie în scris, se datează și se semnează de ambii parteneri. Orice
comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată echivalentă formei
scrise.
(2) În cazul în care legea statului membru în care ambii parteneri își au reședința obișnuită în momentul încheierii
acordului prevede condiții de formă suplimentare în cazul convențiilor privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor,
se aplică respectivele condiții.
(3) Dacă, la data încheierii acordului, partenerii își au reședința obișnuită în state membre diferite și dacă legile din
aceste state prevăd condiții de formă diferite pentru convențiile privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor, acordul
este valabil din punctul de vedere al formei dacă întrunește condițiile prevăzute de oricare dintre legile respective.
(4) Dacă, la data încheierii acordului, numai unul dintre parteneri își are reședința obișnuită într-un stat membru, iar
acest stat prevede condiții de formă suplimentare pentru convențiile privind efectele patrimoniale ale parteneriatului, se
aplică respectivele condiții.
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Articolul 24
Consimțământul și condițiile de fond
(1) Existența și valabilitatea unui acord privind desemnarea legii sau ale oricărei clauze a acestuia sunt stabilite de
legea care l-ar reglementa în temeiul articolului 22 dacă acordul sau clauza respectivă ar fi valabile.
(2) Cu toate acestea, pentru a se stabili faptul că nu și-a dat consimțământul, unul dintre parteneri poate să invoce
legea țării în care își are reședința obișnuită la data sesizării instanței judecătorești, dacă din împrejurările cauzei reiese
faptul că nu ar fi rezonabil să se stabilească efectul comportamentului său în conformitate cu legea menționată la
alineatul (1).

Articolul 25
Condițiile de formă ale convenției privind efectele patrimoniale ale parteneriatului
(1) Convenția privind efectele patrimoniale ale parteneriatului se încheie în scris, se datează și se semnează de ambii
parteneri. Orice comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a convenției este considerată
echivalentă formei scrise.
(2) În cazul în care legea statului membru în care ambii parteneri își au reședința obișnuită în momentul încheierii
convenției prevede condiții de formă suplimentare în cazul convențiilor privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor,
se aplică respectivele condiții.
Dacă, la data încheierii convenției, partenerii își au reședința obișnuită în state membre diferite și dacă legile din aceste
state prevăd condiții de formă diferite pentru convențiile privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor, convenția este
valabilă din punctul de vedere al formei dacă întrunește condițiile prevăzute de oricare dintre legile respective.
Dacă, la data încheierii convenției, numai unul dintre parteneri își are reședința obișnuită într-un stat membru, iar acest
stat prevede condiții de formă suplimentare pentru convențiile privind efectele patrimoniale ale parteneriatului, se aplică
respectivele condiții.
(3) Dacă legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat impune condiții de formă suplimentare,
se aplică respectivele condiții.

Articolul 26
Legea aplicabilă în absența alegerii acesteia de către părți
(1) În absența unui acord privind alegerea legii în temeiul articolului 22, legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale
parteneriatelor înregistrate este legea statului în temeiul căreia s-a înregistrat parteneriatul.
(2) Cu titlu de excepție și la solicitarea oricăruia dintre parteneri, autoritatea judiciară competentă să se pronunțe în
materia efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat poate decide că legea unui alt stat decât statul a cărui lege
este aplicabilă în temeiul alineatului (1) reglementează efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat, dacă legea
respectivului alt stat acordă efecte patrimoniale instituției parteneriatului înregistrat și dacă reclamantul demonstrează că:
(a) partenerii au avut ultima reședință obișnuită comună în respectivul stat pe o perioadă semnificativ de lungă; și
(b) ambii parteneri s-au bazat pe legea respectivului alt stat la stabilirea sau planificarea raporturilor lor patrimoniale.
Legea respectivului alt stat se aplică de la constituirea parteneriatului înregistrat, cu excepția cazului în care unul dintre
parteneri nu este de acord. În cazul în care unul dintre soți nu este de acord, legea respectivului alt stat produce efecte
de la stabilirea ultimei reședințe obișnuite comune în statul respectiv.
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Aplicarea legii celuilalt stat nu aduce atingere drepturilor terților care decurg din legea aplicabilă în temeiul
alineatului (1).
Prezentul alineat nu se aplică în cazul în care partenerii au încheiat o convenție privind efectele patrimoniale ale partene
riatului înainte de stabilirea ultimei lor reședințe obișnuite comune în respectivul alt stat.

Articolul 27
Domeniul de aplicare al legii aplicabile
Legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în temeiul prezentului regulament reglementează,
printre altele:
(a) clasificarea bunurilor aflate în proprietatea fiecăruia dintre parteneri sau a ambilor parteneri în diferite categorii în
cursul parteneriatului înregistrat și după parteneriatul înregistrat;
(b) transferul bunurilor dintr-o categorie în alta;
(c) responsabilitatea unui partener pentru pasivele și datoriile celuilalt partener;
(d) prerogativele, drepturile și obligațiile fiecăruia dintre parteneri sau ale ambilor parteneri cu privire la bunuri;
(e) împărțirea, distribuirea sau lichidarea bunurilor cu ocazia desfacerii parteneriatului înregistrat;
(f) consecințele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate asupra raportului juridic dintre un partener și terți; și
(g) condițiile de fond ale convenției privind efectele patrimoniale ale parteneriatului.

Articolul 28
Opozabilitatea față de terți
(1) În pofida articolului 27 litera (f), legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat între
parteneri nu poate fi invocată de un partener împotriva unui terț într-un litigiu între terțul respectiv și unul dintre cei
doi parteneri sau ambii parteneri, cu excepția cazului în care terțul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască, acționând cu
toată diligența necesară, existența respectivei legi.
(2) Se consideră că terțul are cunoștință de existența legii aplicabile efectelor patrimoniale ale unui parteneriat
înregistrat dacă:
(a) legea respectivă este:
(i)

legea statului a cărui lege este aplicabilă tranzacției dintre un partener și terț;

(ii) legea statului pe teritoriul căruia partenerul contractant și terțul își au reședința obișnuită; ori
(iii) în situațiile în care sunt implicate bunuri imobile, legea statului unde se situează bunul;
sau
(b) fiecare partener a îndeplinit cerințele aplicabile privind publicitatea sau înregistrarea efectelor patrimoniale ale
parteneriatului înregistrat prevăzute de:
(i)

legea statului a cărui lege este aplicabilă tranzacției dintre un partener și terț;

(ii) legea statului pe teritoriul căruia partenerul contractant și terțul își au reședința obișnuită; ori
(iii) în situațiile în care sunt implicate bunuri imobile, legea statului unde se situează bunul.
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(3) În situația în care legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat nu poate fi invocată de un
partener împotriva unui terț în temeiul alineatului (1), opozabilitatea efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat
față de terț este reglementată:
(a) de legea statului a cărui lege este aplicabilă tranzacției dintre un partener și terț; sau
(b) în situațiile în care sunt implicate bunuri imobile sau bunuri ori drepturi înregistrate, de legea statului în care sunt
situate bunurile sau în care sunt înregistrate bunurile ori drepturile.

Articolul 29
Adaptarea drepturilor reale
În situația în care o persoană invocă un drept real la care are dreptul în temeiul legii aplicabile efectelor patrimoniale ale
unui parteneriat înregistrat, iar în legea statului membru în care este invocat dreptul real nu există dreptul real în cauză,
dacă este necesar și în măsura în care acest lucru este posibil, dreptul respectiv se adaptează la cel mai apropiat drept
echivalent în temeiul legii statului respectiv, luând în considerare obiectivele și interesele urmărite de dreptul real specific
și efectele acestuia.

Articolul 30
Norme de aplicare imediată
(1)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor de aplicare imediată din legea forului.

(2) Normele de aplicare imediată sunt norme a căror respectare este considerată esențială de către un stat membru
pentru salvgardarea intereselor sale publice, precum organizarea sa politică, socială sau economică, în asemenea măsură,
încât aceste norme sunt aplicabile oricărei situații care intră în domeniul lor de aplicare, indiferent de legea aplicabilă
efectelor patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat în temeiul prezentului regulament.

Articolul 31
Ordinea publică (ordre public)
Aplicarea unei dispoziții din legea oricărui stat specificate prin prezentul regulament poate fi refuzată doar dacă o astfel
de aplicare este vădit incompatibilă cu ordinea publică (ordre public) a forului.

Articolul 32
Excluderea retrimiterii
Aplicarea legii oricărui stat specificate prin prezentul regulament înseamnă aplicarea normelor de drept în vigoare în
statul respectiv, cu excepția normelor sale de drept internațional privat.

Articolul 33
State cu mai multe sisteme de drept – conflicte teritoriale de legi
(1) În cazul în care legea specificată prin prezentul regulament este cea a unui stat care cuprinde mai multe unități
teritoriale, fiecare având propriile norme de drept privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, normele
naționale privind conflictele de legi ale statului respectiv stabilesc unitatea teritorială relevantă ale cărei norme de drept
se aplică.
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În absența unor astfel de norme naționale privind conflictele de legi:

(a) orice trimitere la legea statului menționată la alineatul (1) se interpretează, în sensul stabilirii legii aplicabile în
temeiul dispozițiilor privind reședința obișnuită a partenerilor, ca făcând trimitere la legea unității teritoriale în care
își au reședința obișnuită partenerii;
(b) orice trimitere la legea statului menționată la alineatul (1) se interpretează, în sensul stabilirii legii aplicabile în
temeiul dispozițiilor privind cetățenia partenerilor, ca făcând trimitere la legea unității teritoriale cu care partenerii
au legătura cea mai strânsă;
(c) orice trimitere la legea statului menționată la alineatul (1) se interpretează, în sensul stabilirii legii aplicabile în
temeiul oricăror altor dispoziții privind alte elemente ca factori de legătură, ca făcând trimitere la legea unității
teritoriale în care se situează elementul relevant.

Articolul 34
State cu mai multe sisteme de drept – conflicte interpersonale de legi
În cazul unui stat care are două sau mai multe sisteme de drept sau ansambluri de norme aplicabile diferitelor categorii
de persoane în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, orice trimitere la legea unui astfel de
stat se interpretează ca făcând trimitere la sistemul de drept sau ansamblul de norme determinate de normele în vigoare
în acel stat. În lipsa unor astfel de norme, se aplică sistemul de drept sau ansamblul de norme cu care partenerii au
legătura cea mai strânsă.

Articolul 35
Neaplicarea prezentului regulament la conflictele interne de legi
Un stat membru care cuprinde mai multe unități teritoriale, fiecare având propriile norme de drept privind efectele
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, nu are obligația de a aplica prezentul regulament în cazul conflictelor de
legi care privesc exclusiv aceste unități teritoriale.

CAPITOLUL IV
RECUNOAȘTEREA, FORȚA EXECUTORIE ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR

Articolul 36
Recunoașterea
(1) Hotărârile pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în celelalte state membre fără să fie necesar să se
recurgă la o procedură specială.
(2) În cazul unei contestații, orice parte interesată care invocă pe cale principală recunoașterea unei hotărâri poate
solicita, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 44-57, ca hotărârea să fie recunoscută.
(3) Dacă rezultatul unor proceduri într-o instanță judecătorească a unui stat membru depinde de soluționarea unei
chestiuni incidentale referitoare la recunoaștere, instanța judecătorească respectivă este competentă în acea chestiune.
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Articolul 37
Motive de nerecunoaștere
O hotărâre nu este recunoscută:
(a) dacă recunoașterea este vădit contrară ordinii publice (ordre public) a statului membru în care se solicită
recunoașterea;
(b) în cazul în care a fost pronunțată în lipsă, dacă actul de sesizare a instanței judecătorești sau un act echivalent nu a
fost comunicat sau notificat pârâtului în timp util și într-un mod care să-i permită acestuia să-și pregătească
apărarea, cu excepția cazului în care pârâtul nu a demarat proceduri prin care să atacehotărârea atunci când a avut
posibilitatea să o facă;
(c) dacă este contradictorie cu o hotărâre pronunțată în cadrul unei acțiuni între aceleași părți în statul membru în care
se solicită recunoașterea;
(d) dacă este contradictorie cu o hotărâre pronunțată anterior într-un alt stat membru sau într-un stat terț între aceleași
părți, într-o acțiune având același obiect, cu condiția ca hotărârea pronunțată anterior să întrunească condițiile
necesare pentru a fi recunoscută în statul membru în care se solicită recunoașterea.

Articolul 38
Drepturi fundamentale
Instanțele judecătorești și alte autorități competente din statele membre aplică articolul 37 din prezentul regulament cu
respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute în Cartă, în special a articolului 21 din aceasta privind
principiul nediscriminării.

Articolul 39
Interzicerea verificării competenței instanței judecătorești de origine
(1)

Competența instanței judecătorești din statul membru de origine nu poate face obiectul verificării.

(2) Criteriul ordinii publice (ordre public) prevăzut la articolul 37 nu se aplică normelor în materie de competență
prevăzute la articolele 4-12.

Articolul 40
Interzicerea revizuirii pe fond
O hotărâre pronunțată într-un stat membru nu poate face, în niciun caz, obiectul unei revizuiri pe fond.

Articolul 41
Suspendarea procedurii de recunoaștere
Instanța judecătorească dintr-un stat membru sesizată cu o cerere de recunoaștere a unei hotărâri judecătorești
pronunțate într-un alt stat membru poate suspenda procedura în cazul în care hotărârea face obiectul unei căi de atac
ordinare în statul membru de origine.
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Articolul 42
Forța executorie
Hotărârile pronunțate într-un stat membru și executorii în acel stat au forță executorie într-un alt stat membru atunci
când, la cererea oricăreia dintre părțile interesate, s-a încuviințat executarea acestora în statul respectiv în conformitate cu
procedura prevăzută la articolele 44-57.

Articolul 43
Stabilirea domiciliului
Pentru a stabili dacă, în sensul procedurii prevăzute la articolele 44-57, o parte își are domiciliul în statul membru de
executare, instanța judecătorească sesizată aplică legea internă a statului membru respectiv.

Articolul 44
Competența instanțelor locale
(1) Cererea de încuviințare a executării se depune la instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul
membru de executare comunicată Comisiei de către statul membru respectiv în conformitate cu articolul 64.
(2) Competența teritorială este determinată de locul de domiciliu al părții împotriva căreia se solicită executarea sau
de locul de executare.

Articolul 45
Procedura
(1)

Procedura de depunere a cererii este reglementată de legea statului membru de executare.

(2) Reclamantul nu are obligația de a avea o adresă poștală sau un reprezentant autorizat în statul membru de
executare.
(3)

Cererea se însoțește de următoarele documente:

(a) o copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale;
(b) atestatul eliberat de instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de origine utilizând
formularul stabilit în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 67 alineatul (2), fără a aduce
atingere articolului 46.

Articolul 46
Neprezentarea atestatului
(1) În cazul neprezentării atestatului prevăzut la articolul 45 alineatul (3) litera (b), instanța sau autoritatea
competentă poate să fixeze un termen pentru prezentarea acestuia sau să accepte un document echivalent sau, în cazul
în care consideră că dispune de suficiente informații, să se dispenseze de prezentarea atestatului.
(2) La cererea instanței judecătorești sau a autorității competente, se prezintă o traducere sau o transliterare a
documentelor. Traducerea se efectuează de către o persoană autorizată în acest scop în unul dintre statele membre.
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Articolul 47
Încuviințarea executării
Executarea hotărârii este încuviințată imediat după îndeplinirea formalităților prevăzute la articolul 45, fără a fi revizuită
în conformitate cu articolul 37. Partea împotriva căreia se solicită executarea nu poate formula apărări în această etapă a
procedurii.

Articolul 48
Comunicarea hotărârii privind cererea de încuviințare a executării
(1) Hotărârea privind cererea de încuviințare a executării este adusă de îndată la cunoștința reclamantului, în
conformitate cu procedura prevăzută de legea statului membru de executare.
(2) Hotărârea de încuviințare a executării se comunică sau se notifică părții împotriva căreia se solicită executarea,
însoțită de hotărârea pentru care s-a solicitat executarea, în cazul în care aceasta nu a fost deja comunicată sau notificată
părții în cauză.

Articolul 49
Calea de atac împotriva hotărârii privind cererea de încuviințare a executării
(1)

Oricare dintre părți poate exercita o cale de atac împotriva hotărârii privind cererea de încuviințare a executării.

(2) Calea de atac se introduce la instanța judecătorească comunicată Comisiei de către statul membru respectiv, în
conformitate cu articolul 64.
(3)

Calea de atac se soluționează în conformitate cu normele care reglementează procedura contradictorie.

(4) Dacă partea împotriva căreia se solicită executarea nu se înfățișează în fața instanței judecătorești sesizate cu calea
de atac introdusă de reclamant, se aplică dispozițiile articolului 16 chiar și în cazul în care partea împotriva căreia se
solicită executarea nu își are domiciliul în niciunul dintre statele membre.
(5) Calea de atac împotriva hotărârii de încuviințare a executării se introduce în termen de 30 de zile de la data
notificării sau a comunicării acesteia. Dacă partea împotriva căreia se solicită executarea își are domiciliul pe teritoriul
unui stat membru, altul decât cel în care s-a pronunțat hotărârea de încuviințare a executării, termenul pentru
exercitarea căii de atac este de 60 de zile și începe să curgă de la data comunicării sau notificării hotărârii. Acest termen
nu poate fi prelungit pe motiv de distanță.

Articolul 50
Procedura de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Hotărârea pronunțată ca urmare a exercitării căii de atac poate fi contestată numai prin procedura comunicată Comisiei
de către statul membru respectiv, în conformitate cu articolul 64.

Articolul 51
Refuzul sau revocarea unei hotărâri de încuviințare a executării
Instanța judecătorească sesizată cu calea de atac prevăzută la articolul 49 sau la articolul 50 poate refuza sau revoca o
hotărâre de încuviințare a executării doar pentru unul dintre motivele prevăzute la articolul 37. Instanța judecătorească
se pronunță fără întârziere.
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Articolul 52
Suspendarea procedurii
Instanța judecătorească sesizată cu calea de atac prevăzută la articolul 49 sau la articolul 50 suspendă procedura, la
cererea părții împotriva căreia se solicită executarea, dacă se suspendă încuviințarea executării hotărârii judecătorești în
statul membru de origine ca urmare a exercitării unei căi de atac.

Articolul 53
Măsuri provizorii, inclusiv măsuri asigurătorii
(1) În cazul în care o hotărâre trebuie să fie recunoscută în conformitate cu prezentul capitol, nimic nu îl împiedică
pe reclamant să solicite aplicarea de măsuri provizorii, inclusiv de măsuri asigurătorii, în conformitate cu legea statului
membru de executare, fără să fie necesară încuviințarea executării hotărârii respective în temeiul articolului 47.
(2)

Hotărârea de încuviințare a executării determină de drept autorizarea luării oricăror măsuri asigurătorii.

(3) Pe durata termenului prevăzut pentru introducerea unei căi de atac împotriva hotărârii de încuviințare a executării
în conformitate cu articolul 49 alineatul (5) și până la soluționarea căii de atac, nu se pot lua alte măsuri de executare
decât măsuri asigurătorii privind bunurile părții împotriva căreia se solicită executarea.

Articolul 54
Forța executorie parțială
(1) Dacă o hotărâre statuează asupra mai multor capete de cerere și hotărârea de încuviințare a executării nu poate fi
pronunțată în cazul tuturor acestora, instanța judecătorească sau autoritatea competentă se pronunță în cazul unuia sau
al mai multora dintre aceste capete de cerere.
(2)

Reclamantul poate solicita ca hotărârea de încuviințare a executării să se limiteze la anumite părți ale hotărârii.

Articolul 55
Asistența judiciară
Reclamantul care a beneficiat, integral sau parțial, de asistență judiciară sau de o scutire de taxe sau cheltuieli de judecată
în statul membru de origine este îndreptățit să beneficieze, în cadrul oricărei acțiuni introduse pentru încuviințarea
executării hotărârii, de asistența judiciară cea mai favorabilă sau de scutirea de taxe și cheltuieli de judecată cea mai
extinsă prevăzută de legea statului membru de executare.

Articolul 56
Interzicerea impunerii de garanții, cauțiuni sau depozite
Unei părți care, într-un stat membru, solicită recunoașterea, încuviințarea executării sau executarea unei hotărâri
pronunțate într-un alt stat membru nu i se poate impune nicio garanție, cauțiune sau depozit, indiferent de denumire, pe
motiv că este resortisant străin sau că nu își are domiciliul sau reședința în statul membru de executare.

Articolul 57
Interzicerea perceperii de taxe
În cadrul acțiunii introduse pentru încuviințarea executării hotărârii, în statul membru de executare nu pot fi percepute
niciun fel de taxe calculate proporțional cu valoarea litigiului.
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CAPITOLUL V
ACTE AUTENTICE ȘI TRANZACȚII JUDICIARE

Articolul 58
Acceptarea actelor autentice
(1) Un act autentic întocmit într-un stat membru are aceeași forță probantă în alt stat membru pe care o are în statul
membru de origine sau o forță cât mai apropiată, cu condiția să nu contravină în mod vădit ordinii publice (ordre public)
din statul membru în cauză.
Persoana care dorește să utilizeze un act autentic într-un alt stat membru poate solicita autorității care întocmește actul
autentic în statul membru de origine să completeze formularul elaborat în conformitate cu procedura de consultare
prevăzută la articolul 67 alineatul (2), care descrie forța probantă pe care actul autentic o are în statul membru de
origine.
(2) Orice contestare a caracterului autentic al unui act autentic se face în fața instanțelor judecătorești din statul
membru de origine și se soluționează în temeiul legii statului respectiv. Actul autentic contestat nu are forță probantă
într-un alt stat membru atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rolul instanței judecătorești competente.
(3) Orice contestare a actelor juridice sau a rapoartelor juridice înregistrate într-un act autentic se face în fața
instanțelor judecătorești competente în temeiul prezentului regulament și se soluționează în temeiul legii aplicabile în
conformitate cu capitolul III. Actul autentic contestat nu are forță probantă într-un stat membru, altul decât statul
membru de origine, în ceea ce privește chestiunea contestată, atât timp cât acțiunea de contestare se află pe rolul
instanței judecătorești competente.
(4) Dacă rezultatul unor proceduri într-o instanță judecătorească a unui stat membru depinde de soluționarea unei
chestiuni incidentale referitoare la actele juridice sau raporturile juridice înregistrate într-un act autentic în materia
efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, instanța judecătorească respectivă este competentă în acea
chestiune.

Articolul 59
Forța executorie a actelor autentice
(1) Executarea unui act autentic care este executoriu în statul membru de origine se încuviințează în alt stat membru
la cererea oricărei părți interesate în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 44-57.
(2) În sensul articolului 45 alineatul (3) litera (b), la cererea oricărei părți interesate, autoritatea care a întocmit actul
autentic eliberează un atestat utilizând formularul elaborat în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la
articolul 67 alineatul (2).
(3) Instanța judecătorească sesizată cu o cale de atac în temeiul articolului 49 sau al articolului 50 refuză sau revocă
hotărârea de încuviințare a executării numai dacă executarea actului autentic este vădit contrară ordinii publice (ordre
public) din statul membru de executare.

Articolul 60
Forța executorie a tranzacțiilor judiciare
(1) Executarea tranzacțiilor judiciare care sunt executorii în statul membru de origine este încuviințată în alt stat
membru la cererea oricărei părți interesate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 44-57.
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(2) În sensul articolului 45 alineatul (3) litera (b), la cererea oricărei părți interesate, instanța judecătorească care a
aprobat tranzacția judiciară sau în fața căreia aceasta a fost încheiată eliberează un atestat utilizând formularul elaborat
în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 67 alineatul (2).
(3) Instanța judecătorească sesizată cu o cale de atac în temeiul articolului 49 sau 50 refuză sau revocă hotărârea de
încuviințare a executării numai dacă executarea tranzacției judiciare este vădit contrară ordinii publice (ordre public) din
statul membru de executare.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 61
Legalizarea și alte formalități similare
Pentru documentele eliberate într-un stat membru în contextul prezentului regulament nu este necesară nicio legalizare
sau vreo altă formalitate similară.

Articolul 62
Relațiile cu convențiile internaționale existente
(1) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării convențiilor bilaterale sau multilaterale la care unul sau mai
multe state membre sunt părți la data adoptării prezentului regulament sau a unei decizii în temeiul articolului 331
alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din TFUE și care privesc aspectele reglementate prin prezentul regulament,
fără a aduce atingere obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul articolului 351 din TFUE.
(2) În pofida alineatului (1), prezentul regulament prevalează, în relațiile dintre statele membre, asupra convențiilor
încheiate între acestea, în măsura în care astfel de convenții privesc aspectele reglementate prin prezentul regulament.

Articolul 63
Informații puse la dispoziția publicului
Pentru a se pune la dispoziția publicului informațiile în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială,
statele membre transmit Comisiei un scurt rezumat al legislației și al procedurilor lor naționale referitoare la efectele
patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, inclusiv informații referitoare la tipul de autorități competente în materia
efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate și informații referitoare la opozabilitatea față de terți menționată la
articolul 28.
Statele membre actualizează în permanență informațiile respective.

Articolul 64
Informații privind datele de contact și procedurile
(1)

Până la 29 aprilie 2018, statele membre comunică Comisiei:

(a) instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în
conformitate cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind
astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul (2);
(b) procedura menționată la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac.
Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestor informații.
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(2) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1), cu
excepția adreselor și a datelor de contact ale instanțelor judecătorești și ale autorităților menționate la alineatul (1)
litera (a).
(3) Informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1) se pun la dispoziția publicului de către Comisie prin orice
mijloace corespunzătoare, în special prin intermediul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială.

Articolul 65
Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)
(1) Pe baza notificărilor din partea statelor membre, Comisia stabilește lista celorlalți profesioniști și autorități din
domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2).
(2) Statele membre notifică Comisiei orice modificare ulterioară a informațiilor conținute în această listă. Comisia
modifică lista în consecință.
(3)

Comisia publică lista și orice modificări ulterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Comisia pune la dispoziția publicului toate informațiile notificate în conformitate cu alineatele (1) și (2) prin orice
alte mijloace adecvate, în special prin Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială.

Articolul 66
Stabilirea și modificarea ulterioară a atestatelor și a formularelor menționate la articolul 45 alineatul (3)
litera (b) și la articolele 58, 59 și 60
Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind stabilirea și modificarea ulterioară a atestatelor și a formularelor
menționate la articolul 45 alineatul (3) litera (b) și la articolele 58, 59 și 60. Respectivele acte de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 67 alineatul (2).

Articolul 67
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE)
nr. 182/2011.
(2)

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 68
Clauză de revizuire
(1) Până la 29 ianuarie 2027 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și
Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentului regulament. După caz, raportul este
însoțit de propuneri în vederea modificării prezentului regulament.
(2) Până la 29 ianuarie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social
European un raport privind aplicarea articolelor 9 și 38 din prezentul regulament. Raportul evaluează în special măsura
în care aceste articole au asigurat accesul la justiție.

L 183/56

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.7.2016

(3) În vederea elaborării rapoartelor menționate la alineatele (1) și (2), statele membre transmit Comisiei informații
relevante privind aplicarea prezentului regulament de către instanțele lor judecătorești.
Articolul 69
Dispoziții tranzitorii
(1) Prezentul regulament se aplică numai acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în
mod formal și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate începând cu 29 ianuarie 2019, sub rezerva alineatelor (2) și (3).
(2) Dacă acțiunea intentată în statul membru de origine a fost intentată anterior datei de 29 ianuarie 2019, hotărârile
judecătorești pronunțate după data respectivă se recunosc și se execută în conformitate cu dispozițiile capitolului IV, atât
timp cât normele de competență aplicate sunt conforme cu cele prevăzute în capitolul II.
(3) Capitolul III se aplică doar în cazul partenerilor care și-au înregistrat parteneriatul sau care au desemnat legea
aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatului lor înregistrat ulterior datei de 29 ianuarie 2019.
Articolul 70
Intrarea în vigoare
(1)

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Prezentul regulament se aplică în statele membre care participă la cooperarea consolidată în domeniul
competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale
ale cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate, astfel cum este autorizată prin Decizia (UE) 2016/954.
Se aplică de la 29 ianuarie 2019, cu excepția articolelor 63 și 64, care se aplică de la 29 aprilie 2018, și a articolelor 65,
66 și 67, care se aplică de la 29 iulie 2016. În ceea ce privește statele membre care participă la forma de cooperare
consolidată în temeiul unei decizii adoptate în conformitate cu articolul 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf
din TFUE, prezentul regulament se aplică de la data indicată în decizia respectivă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre participante în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
A.G. KOENDERS
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1105 AL COMISIEI
din 7 iulie 2016
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe
și legume
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),
având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de
import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul
respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1)
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare,
prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt
stabilite în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2016.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe ( )

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

150,6

ZZ

150,6

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00
0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

1

TR

135,9

ZZ

135,9

AR

191,9

BO

220,8

CL

185,5

TR

134,0

UY

143,3

ZA

149,7

ZZ

170,9

AR

155,3

BR

97,7

CL

127,3

CN

116,1

NZ

145,7

US

149,7

UY

67,7

ZA

109,4

ZZ

121,1

AR

195,3

CL

124,9

CN

91,9

ZA

119,6

ZZ

132,9

TR

208,5

ZZ

208,5

TR

326,5

ZZ

326,5

TR

126,8

ZZ

126,8

TR

160,5

ZZ

160,5

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DIRECTIVE
DIRECTIVA (UE) 2016/1106 A COMISIEI
din 7 iulie 2016
de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
permisele de conducere
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind
permisele de conducere (1), în special articolul 8,
întrucât:
(1)

De la adoptarea Directivei 2006/126/CE, cunoștințele științifice legate de afecțiunile medicale care diminuează
capacitatea de a conduce autovehicule au progresat, în special în ceea ce privește estimarea riscurilor la adresa
siguranței rutiere asociate afecțiunilor medicale și a eficacității tratamentelor care previn riscurile respective.

(2)

Textul actual al Directivei 2006/126/CE nu mai reflectă cele mai recente cunoștințe despre tulburările care
afectează inima și vasele de sânge și care fie prezintă un risc actual sau viitor de producere a unui eveniment
semnificativ, brusc și invalidant, fie ar putea afecta capacitatea unei persoane de a-și controla vehiculul în condiții
de siguranță sau care ar putea avea ambele consecințe.

(3)

Comitetul privind permisele de conducere a constituit un grup de lucru pe tema condusului și a bolilor cardiovas
culare, cu obiectivul de a evalua riscurile la adresa siguranței rutiere asociate bolilor cardiovasculare dintr-o
perspectivă medicală de actualitate și de a elabora îndrumări adecvate. Raportul (2) redactat de grupul de lucru
demonstrează de ce este necesar să se actualizeze dispozițiile referitoare la bolile cardiovasculare cuprinse în
anexa III la Directiva 2006/126/CE. Respectivul raport propune să se ia în considerare cele mai noi cunoștințe
medicale și să se indice în mod clar pentru ce afecțiuni ar trebui permis condusul și situațiile în care nu ar trebui
eliberate sau reînnoite permisele de conducere. Raportul include totodată informații detaliate cu privire la modul
în care dispozițiile actualizate referitoare la bolile cardiovasculare ar trebui aplicate de către autoritățile naționale
competente.

(4)

Cunoștințele și metodele de diagnosticare și de tratare a hipoglicemiei au progresat de la ultima actualizare, în
2009, a dispozițiilor privind diabetul cuprinse în anexa III la Directiva 2006/126/CE. Grupul de lucru pe tema
diabetului, constituit de Comitetul privind permisele de conducere, a concluzionat că aceste noi informații ar
trebui luate în considerare prin actualizarea dispozițiilor respective, în special în ceea ce privește relevanța hipogli
cemiei produse în timpul somnului și durata interdicției de a conduce un autovehicul în urma unor episoade
repetate de hipoglicemie acută în cazul conducătorilor auto din grupa 1.

(5)

Pentru a ține seama în mod corespunzător de particularitățile fiecărui stat membru în parte și pentru adaptarea
adecvată la viitoarele evoluții din aceste domenii medicale, statelor membre ar trebui să li se acorde posibilitatea
ca autoritățile medicale naționale competente să permită condusul în cazuri individuale justificate temeinic.

(6)

Prin urmare, Directiva 2006/126/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind
documentele explicative (3), statele membre s-au angajat să însoțească, în cazurile justificate, notificarea măsurilor
de transpunere cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și
părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(1) JO L 403, 30.12.2006, p. 18.
(2) Noi standarde pentru condusul de autovehicule și bolile cardiovasculare, raport al grupului de experți pe tema condusului și a bolilor
cardiovasculare, Bruxelles, octombrie 2013.
(3) JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
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Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Anexa III la Directiva 2006/126/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.
Articolul 2
(1) Statele membre adoptă și publică, până la 1 ianuarie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Statele membre aplică aceste acte de la 1 ianuarie 2018.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel
de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul
reglementat de prezenta directivă.
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa III la Directiva 2006/126/CE se modifică după cum urmează:
1. Secțiunea 9 („AFECȚIUNI CARDIOVASCULARE”) se înlocuiește cu următorul text:
„BOLI CARDIOVASCULARE

9.

Afecțiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcțiilor cerebrale, care constituie un
pericol pentru siguranța rutieră. Aceste afecțiuni reprezintă un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar
sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

9.1.

În cazul următoarelor afecțiuni cardiovasculare, solicitanților sau conducătorilor auto din grupele indicate le
pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere numai după ce afecțiunea în cauză a fost efectiv tratată și
sub rezerva unei autorizații eliberate de o autoritate medicală competentă și, dacă este cazul, a unui control
medical periodic:
(a) bradiaritmii (boală de nod sinusal și tulburări de conducere) și tahiartimii (aritmii supraventriculare și
ventriculare) cu antecedente sau cu episoade de sincopă cauzate de tulburările de ritm cardiac (se aplică
în cazul grupelor 1 și 2);
(b) bradiaritmii: boală de nod sinusal și tulburări de conducere cu bloc atrioventricular (AV) de grad II
Mobitz II, bloc AV de grad III sau bloc de ramură alternant (se aplică numai în cazul grupei 2);
(c) tahiaritmii supraventriculare și ventriculare cu
— cardiopatie structurală și tahicardie ventriculară (TV) susținută (se aplică în cazul grupelor 1 și 2); sau
— TV polimorfe nesusținute, tahicardie ventriculară susținută sau cu indicație pentru un defibrilator (se
aplică grupei 2);
(d) simptome de angină (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);
(e) implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent (se aplică numai în cazul grupei 2);
(f)

implantare sau înlocuire a unui defibrilator sau un șoc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator (se
aplică numai în cazul grupei 1);

(g) sincopă (pierdere tranzitorie a cunoștinței și a tonusului postural, caracterizată de debut rapid, durată
scurtă și revenire spontană din cauza unei hipoperfuzii cerebrale globale, suspectată a fi de origine
reflexă, din cauze necunoscute, fără semne de boli cardiace subiacente) (se aplică numai în cazul
grupelor 1 și 2);
(h) sindrom coronarian acut (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);
(i)

angină stabilă dacă simptomele nu sunt declanșate de un efort fizic ușor (se aplică în cazul grupelor 1
și 2);

(j)

intervenție coronariană percutanată (PCI) (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);

(k) operație de bypass coronarian cu grefă (CABG) (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);
(l)

infarct/accident ischemic tranzitoriu (AIT) (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);

(m) stenoză semnificativă de arteră carotidă (se aplică numai în cazul grupei 2);
(n) diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm (se aplică numai în cazul grupei 2);
(o) insuficiență cardiacă:
— clasele NYHA (New York Heart Association) I, II, III (se aplică numai în cazul grupei 1);
— clasele NYHA I și II, cu condiția ca fracția de ejecție a ventriculului stâng să fie de cel puțin 35 % (se
aplică numai în cazul grupei 2);
(p) transplant de inimă (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);
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(q) dispozitiv de asistență cardiacă (se aplică numai în cazul grupei 1);
(r) chirurgie valvulară (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);
(s) hipertensiune arterială malignă (creștere a tensiunii arteriale sistolice ≥ 180 mmHg sau a tensiunii
arteriale diastolice ≥ 110 mmHg asociată cu o deteriorare iminentă sau progresivă a organelor) (se aplică
în cazul grupelor 1 și 2);
(t)

tensiune arterială de gradul III (tensiune arterială diastolică ≥ 110 mmHg și/sau tensiune arterială
sistolică ≥ 180 mmHg) (se aplică numai în cazul grupei 2);

(u) cardiopatie congenitală (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);
(v) cardiomiopatie hipertrofică, dacă nu se manifestă prin sincope (se aplică numai în cazul grupei 1);
(w) sindrom de QT lung însoțit de sincope, torsada vârfurilor sau QTc > 500 ms (se aplică numai în cazul
grupei 1).
9.2.

În cazul următoarelor afecțiuni cardiovasculare, solicitanților sau conducătorilor auto din grupele indicate nu
li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere:
(a) implantare a unui defibrilator (se aplică numai în cazul grupei 2);
(b) boli vasculare periferice – anevrism aortic toracic și abdominal atunci când diametrul maxim al aortei este
de natură să predispună la un risc semnificativ de ruptură bruscă și, prin urmare, la un risc de apariție a
unui eveniment invalidant subit (se aplică în cazul grupelor 1 și 2);
(c) insuficiență cardiacă:
— clasa NYHA IV (se aplică numai în cazul grupei 1);
— clasele NYHA III și IV (se aplică numai în cazul grupei 2);
(d) dispozitive de asistență cardiacă (se aplică numai în cazul grupei 2);
(e) cardiopatie valvulară, însoțită de regurgitare aortică, stenoză aortică, regurgitare mitrală sau stenoză
mitrală, dacă se estimează capacitatea funcțională la clasa NYHA IV sau dacă au existat episoade de
sincopă (se aplică numai în cazul grupei 1);
(f) cardiopatie valvulară de clasa NYHA III sau IV sau cu fracția de ejecție mai mică de 35 %, stenoză mitrală
și hipertensiune pulmonară severă sau cu stenoză aortică severă evaluată ecocardiografic sau stenoză
aortică care provoacă sincope; cu excepția stenozei aortice severe complet asimptomatice, în cazul în care
se îndeplinesc cerințele testului de toleranță la efort (se aplică numai în cazul grupei 2);
(g) cardiomiopatii structurale și electrice – cardiomiopatie hipertrofică cu antecedente de sincopă sau atunci
când sunt prezente două sau mai multe dintre următoarele condiții: grosimea peretelui ventriculului stâng
(VS) > 3 cm, tahicardie ventriculară nesusținută, antecedente familiale de moarte subită (la o rudă de
gradul întâi), tensiune arterială care nu crește la efort fizic (se aplică numai în cazul grupei 2);
(h) sindrom de QT lung însoțit de sincope, torsada vârfurilor și QTc > 500 ms (se aplică numai în cazul
grupei 2);
(i) sindrom Brugada cu episoade de sincopă sau revenire din moarte cardiacă subită (se aplică în cazul
grupelor 1 și 2).
Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepționale, cu condiția ca solicitarea
respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz medical autorizat și să facă obiectul unui control
medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul
în siguranță, ținând seama de efectele afecțiunii medicale.

9.3.

Alte cardiomiopatii
Se evaluează riscul de producere a unor evenimente invalidante subite prezentat de solicitanții sau de
conducătorii auto cu cardiomiopatii cunoscute (de exemplu, cardiomiopatie aritmogenică a ventriculului
drept, cardiomiopatie spongiformă, tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică și sindrom de QT
scurt) sau cu noi cardiomiopatii care ar putea fi descoperite. Este necesară o evaluare atentă efectuată de un
specialist. Se iau în considerare factorii de pronostic ai respectivei cardiomiopatii.

9.4.

Statele membre pot restricționa eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere solicitanților sau conducă
torilor auto cu alte boli cardiovasculare.”

8.7.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/63

2. În secțiunea 10 („DIABETUL ZAHARAT”), punctul 10.2 se înlocuiește cu următorul text:
„10.2. Un solicitant sau un conducător auto care suferă de diabet și care urmează un tratament medicamentos cu
risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înțelege riscurile hipoglicemiei și că este capabil să
țină sub control aceste episoade.
Nu se eliberează și nu se reînnoiesc permise de conducere în cazul solicitanților sau conducătorilor auto care
nu sunt deplin conștienți de implicațiile hipoglicemiei.
Nu se eliberează și nu se reînnoiesc permise de conducere în cazul solicitanților sau al conducătorilor auto cu
hipoglicemie cronică gravă, decât dacă solicitările sunt susținute de un aviz medical autorizat și de controale
medicale periodice. În cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul se eliberează
sau se reînnoiește numai la trei luni de la cel mai recent episod.
Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepționale, cu condiția ca solicitarea
respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz medical autorizat și să facă obiectul unui control
medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul
în siguranță, ținând seama de efectele afecțiunii medicale.”
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DECIZII
DECIZIA (PESC) 2016/1107 A CONSILIULUI
din 7 iulie 2016
de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la
Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43
alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 25 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/889/PESC (1).

(2)

La 2 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1065 (2) de modificare a Acțiunii comune
2005/889/PESC și de prelungire a acesteia până la 30 iunie 2016.

(3)

În urma revizuirii strategice interimare a misiunii EU BAM Rafah, misiunea ar trebui prelungită cu o perioadă
suplimentară de 12 luni, respectiv până la 30 iunie 2017.

(4)

Acțiunea comună 2005/889/PESC ar trebui modificată în consecință.

(5)

Misiunea se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere
realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Acțiunea comună 2005/889/PESC se modifică după cum urmează:
1. La articolul 13 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii EU BAM Rafah în perioada 1 iulie
2016-30 iunie 2017 este de 1 545 000 EUR.”
2. La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Prezenta decizie expiră la 30 iunie 2017.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Se aplică de la 1 iulie 2016.

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
M. LAJČÁK

(1) Acțiunea comună 2005/889/PESC a Consiliului din 25 noiembrie 2005 privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii
Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327, 14.12.2005, p. 28).
(2) Decizia (PESC) 2015/1065 a Consiliului din 2 iulie 2015 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii
de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 174, 3.7.2015, p. 23).
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DECIZIA (PESC) 2016/1108 A CONSILIULUI
din 7 iulie 2016
de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru
teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43
alineatul (2),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 3 iulie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/354/PESC (1), de continuare a EUPOL COPPS de la 1 iulie
2013.

(2)

La 2 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1064 (2) care a modificat Decizia 2013/354/PESC și a
prelungit EUPOL COPPS de la 1 iulie 2015 până la 30 iunie 2016.

(3)

În urma revizuirii strategice intermediare a misiunii EUPOL COPPS, misiunea ar trebui prelungită pentru o
perioadă suplimentară de 12 luni, respectiv până la 30 iunie 2017.

(4)

Decizia 2013/354/PESC ar trebui modificată în consecință.

(5)

EUPOL COPPS se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere
realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia 2013/354/PESC se modifică după cum urmează:
1. La articolul 12 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:
„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL COPPS în perioada 1 iulie 201630 iunie 2017 este de 10 320 000 EUR.”
2. La articolul 15, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Decizia expiră la 30 iunie 2017.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Se aplică de la 1 iulie 2016.

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
M. LAJČÁK

(1) Decizia 2013/354/PESC a Consiliului din 3 iulie 2013 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene
(EUPOL COPPS) (JO L 185, 4.7.2013, p. 12).
(2) Decizia (PESC) 2015/1064 a Consiliului din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii
Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (JO L 174, 3.7.2015, p. 21).
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1109 A COMISIEI
din 6 iulie 2016
privind o cerere de derogare formulată de către Italia în conformitate cu articolul 9 alineatul (4)
din Directiva 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul
navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale
Comunității
[notificată cu numărul C(2016) 4137]
(Numai textul în limba italiană este autentic)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Având în vedere Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la
bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității (1),
în special articolul 9 alineatul (4),
întrucât:
(1)

Directiva 98/41/CE urmărește să sporească securitatea și posibilitățile de salvare a pasagerilor și a membrilor
echipajului prezenți la bordul navelor de pasageri și să asigure o mai mare eficacitate în cadrul acțiunilor de
căutare și salvare, precum și în cadrul intervențiilor în urma oricărui accident.

(2)

Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/41/CE impune ca anumite informații să se înregistreze în legătură cu
fiecare navă de pasageri care pleacă dintr-un port situat într-un stat membru pentru a efectua o călătorie pe o
distanță mai mare de 20 de mile de la punctul de plecare.

(3)

Articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE permite statelor membre să solicite Comisiei derogări de la
această cerință.

(4)

Prin scrisoarea din 3 martie 2015, Republica Italiană a transmis Comisiei o cerere de derogare de la cerința de a
înregistra informații cu privire la persoanele aflate la bord prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva
98/41/CE în cazul tuturor navelor de pasageri care călătoresc pe următoarele rute: (a) Termoli-insulele Tremiti și
retur; (b) Terracina-Ponza și retur; și (c) Ponza-Ventotene și retur.

(5)

La 4 iunie 2015, Comisia a solicitat informații suplimentare Republicii Italiene, pentru a putea să evalueze
cererea. La 10 noiembrie 2015, Republica Italiană a comunicat răspunsul său.

(6)

La 31 martie 2016, Republica Italiană a modificat domeniul de aplicare al cererii de derogare în ceea ce privește
unele scutiri pentru anumite categorii de persoane de la bord al căror număr va trebui să fie înregistrat.

(7)

Comisia, asistată de EMSA, a evaluat cererea de derogare pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa.

(8)

Republica Italiană a pus la dispoziție următoarele informații: 1. probabilitatea anuală de a se produce valuri cu o
înălțime mai mare de 2 metri este sub 10 % pe rutele identificate; 2. navele cărora li s-ar aplica derogarea
efectuează servicii regulate; 3. călătoriile nu depășesc 30 de mile de la punctul de plecare; 4. zona maritimă în
care navighează navele de pasageri dispune de sisteme de coastă pentru dirijarea navigației, de servicii de
prognoze meteorologice, precum și de instalații permanente de căutare și salvare ale pazei de coastă italiene;
5. nu există o infrastructură tampon și instalații portuare adecvate pentru înregistrarea informațiilor cu privire la
pasageri într-un mod care să fie compatibil cu programul călătoriilor și sincronizat cu transportul terestru;
6. cererea de derogare s-ar aplica tuturor operatorilor care navighează pe rutele menționate; și 7. derogarea nu
s-ar aplica în ceea ce privește înregistrarea informațiilor privind numărul de sugari de la bord și, atunci când sunt
furnizate în mod voluntar de un pasager, a celor privind nevoia de asistență în situații de urgență.

(9)

Rezultatul final al evaluării demonstrează că toate condițiile pentru aprobarea derogării sunt îndeplinite.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și
prevenirea poluării de către nave,

(1) JO L 188, 2.7.1998, p. 35.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Se aprobă cererea de derogare prezentată de Republica Italiană în temeiul articolului 9 alineatul (4) din Directiva
98/41/CE în ceea ce privește înregistrarea de informații referitoare la persoanele aflate la bord, pentru toate navele de
pasageri în serviciu regulat care navighează pe următoarele rute: Termoli-insulele Tremiti și retur, Terracina-Ponza și
retur, Ponza-Ventotene și retur.
(2) Derogarea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește înregistrarea informațiilor privind numărul de
sugari de la bord și, atunci când sunt furnizate în mod voluntar de un pasager, a celor privind nevoia de asistență în
situații de urgență.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 6 iulie 2016.
Pentru Comisie
Violeta BULC

Membru al Comisiei
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RECOMANDĂRI
RECOMANDAREA (UE) 2016/1110 A COMISIEI
din 28 iunie 2016
privind monitorizarea prezenței nichelului în hrana pentru animale
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,
întrucât:
(1)

Prezența nichelului (Ni) în hrana pentru animale poate apărea atât din surse naturale, cât și antropice. În plus,
anumite materii prime destinate hranei pentru animale conțin nichel metalic, deoarece acesta este utilizat drept
catalizator în procesul de producție.

(2)

Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) din cadrul Autorității Europene pentru
Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz științific privind riscurile pe care le implică prezența Ni în hrana
pentru animale pentru sănătatea animală și pentru cea publică, precum și pentru mediu (1).

(3)

Grupul CONTAM a concluzionat că este puțin probabil ca Ni din hrana pentru bovine, porcine, iepuri, rațe,
pește, câini, pui, cai, ovine, caprine și pisici să aibă un impact negativ. În ceea ce privește evaluarea riscurilor
pentru sănătatea umană cauzate de prezența Ni în alimente de origine animală, Grupul CONTAM a concluzionat
că, pentru populația medie, nivelurile actuale de expunere cronică la Ni, luând în considerare numai produsele
alimentare de origine animală, ar putea fi periculoase în rândul populației tinere. În ceea ce privește expunerea
acută prin alimentație, grupul CONTAM a concluzionat că persoanele sensibile la nichel sunt, de asemenea,
expuse riscului de a dezvolta reacții cutanate sub formă de erupții eczematoase prin consumul de alimente de
origine animală. Prin urmare, contribuția alimentelor de origine animală la expunerea oamenilor la Ni prin
alimentație nu ar trebui să fie subestimată, în special în ceea ce privește clasele de vârstă cu un grad ridicat de
expunere la Ni prin alimentație. Cu toate acestea, conform datelor disponibile nu s-au putut stabili ratele de
transfer din hrana pentru animale la produsele alimentare de origine animală.

(4)

S-a constatat că datele privind prezența Ni în hrana pentru animale care au fost utilizate în avizul științific al
EFSA provin, în principal, dintr-un stat membru și, prin urmare, nu sunt neapărat reprezentative pentru prezența
Ni în hrana pentru animale în UE.

(5)

Prin urmare, este necesar să se monitorizeze prezența Ni în hrana pentru animale la nivelul întregii UE înainte de
a se lua în considerare stabilirea unor niveluri maxime de Ni în hrana pentru animale sau orice alte măsuri de
gestionare a riscurilor necesare pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Ar trebui ca statele membre, cu implicarea activă a operatorilor din sectorul hranei pentru animale, să monitorizeze
prezența Ni în hrana pentru animale.
2. Pentru a se asigura faptul că probele sunt reprezentative pentru lotul care face obiectul prelevării, statele membre ar
trebui să urmeze procedura de prelevare de probe prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2).
(1) Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar al EFSA (CONTAM), 2015 Scientific Opinion on the risks to animal and public health and
the environment related to the presence of nickel in feed (Aviz științific privind riscurile pe care le implică prezența Ni în hrana pentru animale
pentru sănătatea animală și pentru cea publică, precum și pentru mediu). EFSA Journal 2015; 13(4): 4074, 76 pp. doi:10.2903/
j.efsa.2015.4074. http://www.efsa.europa.eu/efsajournal
(2) Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul
oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1).
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3. Statele membre ar trebui să se asigure că rezultatele analizelor sunt comunicate cu regularitate către EFSA și cel târziu
până la 31 octombrie 2017, în formatul EFSA de transmitere a datelor, în conformitate cu cerințele orientărilor EFSA
privind descrierea standard a probelor (Standard Sample Description – SSD) pentru alimente și furaje (1) și cu cerințele
specifice suplimentare de raportare ale EFSA.

Adoptată la Bruxelles, 28 iunie 2016.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei

(1) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm
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RECOMANDAREA (UE) 2016/1111 A COMISIEI
din 6 iulie 2016
privind monitorizarea nichelului în alimente
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,
întrucât:
(1)

Nichelul este un metal larg răspândit pe suprafața Pământului. Nichelul este prezent în alimente și în apa potabilă
ca urmare a activității naturale și antropice.

(2)

Autoritatea elenă pentru siguranța alimentară a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară
(denumită în continuare „EFSA”) să evalueze riscul pentru sănătatea umană reprezentat de prezența nichelului în
alimente, în special în legume.

(3)

Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (Grupul CONTAM) al EFSA a decis extinderea evaluării
riscurilor la apa potabilă și a adoptat un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea publică legate de prezența
nichelului în alimente și în apa potabilă (1). Prezentul aviz a identificat toxicitatea pentru reproducere și
dezvoltare ca efect critic pentru caracterizarea riscurilor legate de o expunere orală cronică la nichel. O erupție
eczematoasă și agravarea reacțiilor alergice au fost identificate ca efect critic pentru expunerea orală acută la
nichel în cazul persoanelor cu sensibilitate la acest metal.

(4)

Datele referitoare la prezența nichelului în alimente și apă potabilă au fost colectate în 15 țări europene diferite.
Cu toate acestea, având în vedere că 80 % din totalul de date colectate au fost colectate într-un singur stat
membru, ar fi necesar un set de date mai extinse din punct de vedere geografic pentru a verifica prezența
nichelului în alimente în întreaga Uniune.

(5)

Pentru anumite grupuri de alimente considerate de EFSA în avizul său științific ca principale surse de expunere
prin alimentație, au fost disponibile doar date limitate referitoare la ocurență. În vederea adoptării unor eventuale
măsuri viitoare de gestionare a riscurilor, ar fi de dorit să se dispună de mai multe informații cu privire la
conținutul de nichel în alimentele care fac parte din aceste grupuri,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Statele membre ar trebui, cu implicarea activă a operatorilor din sectorul alimentar și a altor părți interesate, să
monitorizeze prezența nichelului în alimente pe parcursul anilor 2016, 2017 și 2018. Monitorizarea ar trebui să se
concentreze pe cereale, produse pe bază de cereale, preparate pentru sugari, formule de continuare, preparate pe bază
de cereale pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, preparate pentru copii, alimentele destinate unor
scopuri medicale speciale destinate în mod specific sugarilor și copiilor de vârstă mică, suplimente alimentare,
leguminoase, fructe cu coajă lemnoasă și semințe oleaginoase, lapte și produse lactate, băuturi alcoolice și nealcoolice,
zahăr și produse de cofetărie (inclusiv cacao și de ciocolată), fructe, legume și produse pe bază de legume (inclusiv
ciuperci), frunze uscate de ceai, părți uscate de alte plante utilizate pentru infuzii și moluște bivalve.
2. Procedurile de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (CE)
nr. 333/2007 al Comisiei (2) pentru a se asigura că probele sunt reprezentative pentru lotul din care au fost prelevate.
3. Probele ar trebui analizate astfel cum sunt comercializate. Conținutul total de nichel ar trebui să fie analizat în
conformitate cu standardul EN 13804:2013: „Produse alimentare – Determinarea elementelor și a speciilor lor
chimice. Considerații generale și cerințe specifice”, de preferință prin utilizarea unei metode analitice bazate pe
spectrometria de absorbție atomică în flacără FAAS sau pe spectrometria de absorbție atomică cu tehnică cuptor cu
grafit (GFAAS), pe spectrometria cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES) sau pe spectrometria de
masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS).
(1) Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar al EFSA (CONTAM), 2015. Aviz științific privind riscurile pentru sănătatea publică
legate de prezența nichelului în alimente și în apa potabilă. EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.
(2) Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru
controlul nivelurilor de oligoelemente și de contaminanți rezultați în urma prelucrării din produsele alimentare (JO L 88,
29.3.2007, p. 29).
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4. Statele membre, operatorii din industria alimentară și alte părți interesate ar trebui să furnizeze EFSA datele monito
rizării exprimate pe baza greutății totale, împreună cu informațiile stabilite de EFSA, în formatul electronic de
raportare stabilit de aceasta, în vederea compilării lor într-o bază de date până la data de 1 octombrie a anilor 2016,
2017 și 2018. Datele privind prezența disponibile referitoare la anii precedenți care nu au fost încă furnizate ar
trebui să fie transmise potrivit acelorași modalități, cât mai curând posibil.

Adoptată la Bruxelles, 6 iulie 2016.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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