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Amendamentul 16
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Una din acțiunile prioritare ale Planului 
european de redresare economică este 
reducerea poverii administrative și 
promovarea antreprenoriatului, prin 
garantarea, între altele, a achitării în 
termen de o lună a facturilor pentru 
furnituri și servicii de către autoritățile 
publice, inclusiv către IMM-uri, cu scopul 
de a reduce problemele de trezorerie.

(7) Una din acțiunile prioritare ale Planului 
european de redresare economică este 
reducerea poverii administrative și 
promovarea antreprenoriatului, prin 
garantarea, între altele, a achitării facturilor 
pentru furnituri și servicii de către 
autoritățile publice, inclusiv către IMM-uri, 
cu scopul de a reduce problemele de 
trezorerie, în următoarele termene: de 90 
de zile pentru autoritățile publice și de 30 
de zile pentru întreprinderile private, în 
cazul în care părțile nu au luat o decizie 
contrară, în conformitate cu principiul 
libertății contractuale.

Or. it

Justificare

Propunerea de directivă nu face nicio diferență între autoritățile publice și întreprinderi, 
acordându-le aceeași limită de timp pentru a face plățile necesare. Cele două cazuri sunt, de 
fapt, diferite, în ceea ce privește sistemele contabile interne și necesitățile bugetare, cele 
dintâi fiind caracterizate de anumite niveluri de rigiditate, iar cele din urmă de o flexibilitate 
mai mare. Prin urmare, este adecvat să se stabilească termene care reflectă aceste două 
sisteme necomparabile.

Amendamentul 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Una din acțiunile prioritare ale Planului 
european de redresare economică este 
reducerea poverii administrative și 

(7) Una din acțiunile prioritare ale Planului 
european de redresare economică este 
reducerea poverii administrative și 
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promovarea antreprenoriatului, prin 
garantarea, între altele, a achitării în termen 
de o lună a facturilor pentru furnituri și 
servicii de către autoritățile publice, 
inclusiv către IMM-uri, cu scopul de a 
reduce problemele de trezorerie.

promovarea antreprenoriatului, în 
principiu prin garantarea, între altele, a 
achitării în termen de o lună a facturilor 
pentru furnituri și servicii, inclusiv către 
IMM-uri, cu scopul de a reduce problemele 
de trezorerie.

Or. de

Justificare

Autoritățile contractante publice și private ar trebui să fie obligate, în principiu, să plătească 
facturile în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, ar trebui să existe posibilitatea aplicării 
unor derogări de la această regulă, în conformitate cu prevederile directivei. În sectorul 
construcțiilor, de exemplu, munca prestată și, prin urmare, documentele care stau la baza 
facturilor prezentate pot fi atât de complicate încât verificarea lor poate dura mai mult decât 
perioada specificată. Pentru soluționarea acestei probleme, pot fi aplicate normele 
referitoare la plățile parțiale.

Amendamentul 18
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În unele state membre, perioadele de 
plată contractuale diferă mult de media 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 19
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Diferențele în materie de norme și 
practici de plată între statele membre 
constituie un obstacol pentru 
funcționarea adecvată a pieței interne.
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Or. en

Amendamentul 20
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă ar trebui să 
reglementeze toate tranzacțiile comerciale, 
indiferent dacă sunt realizate între 
întreprinderi private și publice sau între 
întreprinderi și autorități publice, având în 
vedere faptul că acestea din urmă 
efectuează un volum considerabil de plăți 
către întreprinderi. Ar trebui, în consecință, 
să reglementeze tranzacțiile comerciale 
între contractanții principali și furnizorii și 
subcontractanții acestora.

(10) Prezenta directivă ar trebui să 
reglementeze toate tranzacțiile comerciale, 
indiferent dacă sunt realizate între 
întreprinderi private și publice sau între 
întreprinderi și autorități publice, având în 
vedere faptul că acestea din urmă 
efectuează un volum considerabil de plăți 
către întreprinderi. Ar trebui, în consecință, 
să reglementeze tranzacțiile comerciale 
între contractanții principali și furnizorii și 
subcontractanții acestora, precum și 
acordurile colective privind tranzacțiile 
comerciale, inclusiv cele permanente sau 
recurente, dintre întreprinderi sau 
asociațiile lor reprezentative și autoritățile 
publice.

Or. it

Justificare

Noua formulare vizează tranzacțiile comerciale prevăzute în acordurile colective dintre 
farmacii sau asociațiile farmaceutice și autoritățile publice. Aceasta include situații precum 
cea din Italia, unde plățile efectuate de autoritățile locale din domeniul sănătății sunt 
reglementate de Convenția națională farmaceutică dintre asociațiile naționale ale farmaciilor 
publice și private și autoritățile publice corespunzătoare. 
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Amendamentul 21
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă ar trebui să 
reglementeze toate tranzacțiile comerciale, 
indiferent dacă sunt realizate între 
întreprinderi private și publice sau între 
întreprinderi și autorități publice, având în 
vedere faptul că acestea din urmă 
efectuează un volum considerabil de plăți 
către întreprinderi. Ar trebui, în consecință, 
să reglementeze tranzacțiile comerciale 
între contractanții principali și furnizorii și 
subcontractanții acestora.

(10) Prezenta directivă ar trebui să 
reglementeze toate tranzacțiile comerciale, 
indiferent dacă sunt realizate între 
întreprinderi private și publice sau între 
întreprinderi și autorități publice, având în 
vedere faptul că acestea din urmă 
efectuează un volum considerabil de plăți 
către întreprinderi. Ar trebui, în consecință, 
să reglementeze tranzacțiile comerciale 
între contractanții principali și furnizorii și 
subcontractanții acestora, precum și 
acordurile colective privind tranzacțiile 
comerciale, inclusiv cele permanente sau 
recurente, dintre întreprinderi sau 
asociațiile lor reprezentative și autoritățile 
publice.

Or. it

Justificare

Noua formulare vizează tranzacțiile comerciale prevăzute în acordurile colective dintre 
farmacii sau asociațiile farmaceutice și autoritățile publice. Aceasta include situații precum 
cea din Italia, unde plățile efectuate de autoritățile locale din domeniul sănătății sunt 
reglementate de Convenția națională farmaceutică dintre asociațiile naționale ale farmaciilor 
publice și private și autoritățile publice corespunzătoare. 

Amendamentul 22
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă ar trebui să 
reglementeze toate tranzacțiile comerciale, 
indiferent dacă sunt realizate între 
întreprinderi private și publice sau între 

(10) Prezenta directivă ar trebui să 
reglementeze toate tranzacțiile comerciale, 
indiferent dacă sunt realizate între 
întreprinderi private și publice sau între 



AM\810451RO.doc 7/136 PE439.270v02-00

RO

întreprinderi și autorități publice, având în 
vedere faptul că acestea din urmă 
efectuează un volum considerabil de plăți 
către întreprinderi. Ar trebui, în consecință, 
să reglementeze tranzacțiile comerciale 
între contractanții principali și furnizorii și 
subcontractanții acestora.

întreprinderi și autorități publice, având în 
vedere faptul că acestea din urmă 
efectuează un volum considerabil de plăți 
către întreprinderi. Ar trebui, în consecință, 
să reglementeze tranzacțiile comerciale 
între contractanții principali și furnizorii și 
subcontractanții acestora, precum și 
acordurile colective privind tranzacțiile 
comerciale, inclusiv cele permanente sau 
recurente, dintre întreprinderi sau 
asociațiile lor reprezentative și autoritățile 
publice.

Or. it

Amendamentul 23
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întârzierea efectuării plăților 
constituie o încălcare a contractului care a 
devenit atractivă din punct de vedere 
financiar pentru debitori în majoritatea 
statelor membre datorită dobânzilor mici 
sau inexistente aplicate întârzierii 
efectuării plăților și/sau procedurilor 
greoaie de acțiune. O schimbare decisivă, 
incluzând dispoziții care să considere 
inechitabilă orice clauză contractuală 
care exclude dreptul de a aplica dobânzi și 
care să prevadă compensarea creditorilor 
pentru costurile angajate, este necesară 
pentru a inversa această tendință și a 
asigura consecințe ale întârzierilor în 
efectuarea plăților care să descurajeze 
întârzierea efectuării plăților.

(12) Întârzierea efectuării plăților 
constituie o încălcare a contractului și a 
fost utilizată în mod inechitabil de către 
debitori. Este necesar să se prevadă o 
compensație a creditorilor pentru costurile 
generate, astfel încât consecințele acestor 
întârzieri să descurajeze recursul la 
asemenea practici. O atenție deosebită ar 
trebui acordată IMM-urilor, drept care 
este esențial să nu se propună acțiuni care 
creează birocrație.

Or. en
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Justificare

Întârzierea efectuării plăților reprezintă o încălcare a dispozițiilor contractuale și este 
important ca incorectitudinea să fie evidențiată, în special atunci când sunt afectate IMM-uri 
care se confruntă cu o lipsă a lichidităților mai mare decât cea a operatorilor mai mari. Cu 
toate acestea, este important să nu se propună acțiuni care creează birocrație.

Amendamentul 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întârzierea efectuării plăților 
constituie o încălcare a contractului care a 
devenit atractivă din punct de vedere 
financiar pentru debitori în majoritatea 
statelor membre datorită dobânzilor mici 
sau inexistente aplicate întârzierii efectuării 
plăților și/sau procedurilor greoaie de 
acțiune. O schimbare decisivă, incluzând 
dispoziții care să considere inechitabilă 
orice clauză contractuală care exclude 
dreptul de a aplica dobânzi și care să 
prevadă compensarea creditorilor pentru 
costurile angajate, este necesară pentru a 
inversa această tendință și a asigura 
consecințe ale întârzierilor în efectuarea 
plăților care să descurajeze întârzierea 
efectuării plăților.

(12) Întârzierea efectuării plăților 
constituie o încălcare a contractului care a 
devenit atractivă din punct de vedere 
financiar pentru debitori în majoritatea 
statelor membre datorită dobânzilor mici 
sau inexistente aplicate întârzierii efectuării 
plăților și/sau procedurilor greoaie de 
acțiune. O schimbare decisivă către o 
cultură a efectuării la timp a plăților este 
necesară pentru a inversa această tendință 
și a asigura consecințe ale întârzierilor în 
efectuarea plăților care să descurajeze 
întârzierea efectuării plăților. Această 
schimbare ar trebui să includă 
introducerea compensării creditorilor 
pentru costurile recuperării datoriilor 
restante. De asemenea, clauzele prin care 
sunt stabilite rate ale dobânzii pentru 
întârzierea efectuării plăților sau niveluri 
de compensare pentru recuperarea 
datoriei care sunt mai mici decât cele 
prevăzute de lege ar trebui considerate 
clauze contractuale inechitabile și practici 
comerciale inechitabile.

Or. es

Justificare

Nu este de dorit să se înlocuiască „clauze” cu „condiții”: termenul „clauză” a fost 
consolidat în limbajul comercial și civil cu sensul de „termen special inclus într-un contract”, 
în timp ce termenul „condiție” se folosește într-un sens mai restrictiv. „Clauză” ar trebui 
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reținut ca termen preferat în locul „condiției” și, în plus, este termenul utilizat în actuala 
Directivă 2000/35/CE. În interesul protejării mai mari a creditorilor, rata dobânzii pentru 
întârzierea efectuării plăților ar trebui să fie cu cel puțin 7 puncte procentuale mai mare 
decât rata de referință. 

Amendamentul 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În principiu, statele membre ar 
trebui să creeze stimulente pozitive pentru 
efectuarea cu promptitudine a plăților de 
către autoritățile contractante. În acest 
scop, ar trebui să prevadă norme de 
reglementare a măsurilor precum 
reduceri de preț pentru plățile efectuate 
într-o anumită perioadă de timp sau în 
numerar (discounturi), plăți în avans, 
plăți parțiale, mecanisme de soluționare a 
litigiilor și implicarea unui ombudsman.

Or. de

Justificare

În principiu, autoritățile contractante ar trebui încurajate, prin stimulente, să plătească 
facturile cu promptitudine. În acest scop, statele membre ar trebui să prevadă norme de 
reglementare a măsurilor precum discounturi, plăți în avans, plăți parțiale, mecanisme de 
soluționare a litigiilor și implicarea unui ombudsman. 

Amendamentul 26
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Din motive de coerență a legislației 
comunitare, definiția pentru „autorități 

(13) Din motive de coerență a legislației 
comunitare, definiția pentru „autorități 
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contractante” din Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii se aplică în sensul prezentei 
directive.

contractante” din Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii și din Directiva 2004/17/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale1 se 
aplică în sensul prezentei directive. Cu 
toate acestea, definiția „autorității 
publice” nu ar trebui să vizeze 
întreprinderile astfel cum sunt definite în 
Directiva 2004/17/CE. 
_____
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1

Or. de

Justificare

Includerea întreprinderilor publice astfel cum sunt definite în Directiva 2004/17/CE în 
domeniul de aplicare a directivei ar cauza denaturări ale concurenței în sectoarele vizate.
Pentru asigurarea consecvenței cu amendamentul la articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Din motive de coerență a legislației 
comunitare, definiția pentru „autorități 
contractante” din Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii se aplică în sensul prezentei 
directive.

(13) Din motive de coerență a legislației 
comunitare, definiția pentru „autorități 
contractante” din Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii și definiția pentru „entități 
contractante” de la articolul 2 din 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor 
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și serviciilor poștale se aplică în sensul 
prezentei directive.

Or. it

Justificare

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Autoritățile contractante publice și 
private care se bucură de o poziție 
dominantă pe piață impun adesea termene
de plată de peste 60 de zile calendaristice 
în contractele încheiate cu IMM-urile. 
Deseori, IMM-urile vizate nu au altă 
opțiune decât să accepte această condiție 
dezavantajoasă, pentru că depind de 
contractele în cauză. Abuzul de poziție 
dominantă pe piață trebuie stopat atât în 
tranzacțiile între întreprinderi, cât și în 
tranzacțiile dintre întreprinderi și 
autoritățile publice. În acest scop, 
termenele de plată contractuale ar trebui 
limitate la un maximum de 60 de zile. 

Or. de
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Justificare

Acest amendament trebuie considerat în contextul amendamentului corespunzător
articolului 3, care prevede o limită de 60 de zile ce trebuie impusă în cazul termenelor de 
plată contractuale. A se vedea justificarea la amendamentul corespunzător articolului 3. 

Amendamentul 29
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se prevadă o 
compensație echitabilă a creditorilor pentru 
costurile de recuperare a fondurilor 
generate de întârzierea efectuării plăților, 
astfel încât consecințele acestor întârzieri 
să descurajeze suficient recursul la 
asemenea practici. Costurile de recuperare 
a fondurilor ar trebui să includă, de 
asemenea, recuperarea costurilor 
administrative și compensarea costurilor 
interne suportate din cauza întârzierii 
efectuării plăților, pentru care prezenta 
directivă ar trebui să stabilească 
posibilitatea unei sume forfetare minime 
care să poată fi cumulată cu dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților.
Compensația pentru costurile de recuperare 
ar trebui să fie luată în considerare fără a 
aduce atingere dispozițiilor de drept intern 
conform cărora un judecător național ar 
putea acorda despăgubiri creditorului 
pentru orice pagubă suplimentară legată de 
plata cu întârziere de către debitor.

(15) Este necesar să se prevadă o 
compensație echitabilă a creditorilor pentru 
costurile de recuperare a fondurilor 
generate de întârzierea efectuării plăților, 
astfel încât consecințele acestor întârzieri 
să descurajeze suficient recursul la 
asemenea practici. Costurile de recuperare 
a fondurilor ar trebui să includă, de 
asemenea, recuperarea costurilor 
administrative și compensarea costurilor
interne suportate din cauza întârzierii 
efectuării plăților. Compensația pentru 
costurile de recuperare ar trebui să fie luată 
în considerare fără a aduce atingere 
dispozițiilor de drept intern conform cărora 
un judecător național ar putea acorda 
despăgubiri creditorului pentru orice 
pagubă suplimentară legată de plata cu 
întârziere de către debitor.

Or. en

Justificare

Pentru a nu se crea birocrație pentru companiile private sau autoritățile publice, creditorii ar 
trebui să fie rambursați de către debitor. Având în vedere că există deja dobânzi legale 
prevăzute de lege, debitorului nu ar trebui să i se mai impună nicio sumă forfetară 
suplimentară.
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Amendamentul 30
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pe lângă dreptul la plata unei sume 
fixe pentru acoperirea costurilor de 
recuperare interne, creditorii ar trebui să 
aibă, de asemenea, dreptul la 
rambursarea celorlalte costuri de 
recuperare pe care trebuie să le suporte 
din cauza întârzierii efectuării plăților de 
către un debitor, care ar trebui să includă, 
în particular, costurile angajării unui 
avocat sau a unei firme de colectare a 
debitelor. Creditorii ar trebui, de 
asemenea, să solicite rambursarea 
costurilor generate de utilizarea unei 
facilități de descoperit de cont.

Or. de

Justificare

Trebuie precizat cu claritate ce costuri trebuie considerate costuri de recuperare rezultate în 
urma întârzierii efectuării plăților de către debitori. Lista de mai sus nu este exhaustivă.

Amendamentul 31
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Anchetele arată că autoritățile 
publice impun adesea, pentru tranzacțiile 
lor comerciale, termene de plată 
contractuale considerabil mai lungi decât 
30 de zile. Prin urmare, termenele de plată 
pentru contractele de achiziții publice 
atribuite de autoritățile publice ar trebui să 

(16) Experiența de până acum 
demonstrează că, pentru tranzacțiile 
comerciale, termenele de plată contractuale 
sunt deseori considerabil mai lungi decât 
30 de zile. Prin urmare, termenele de plată 
ar trebui să fie, ca regulă generală, limitate 
la maximum 30 de zile. Cu toate acestea, 
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fie, ca regulă generală, limitate la 
maximum 30 de zile.

ar trebui să fie posibile termene de plată 
mai lungi, inclusiv în cazul plăților 
eșalonate, în cazurile în care acestea au o 
justificare obiectivă în virtutea naturii sau 
a caracteristicilor specifice ale 
contractului.

Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. Relațiile comerciale dintre întreprinderi și autoritățile publice sunt, în 
multe privințe, similare relațiilor comerciale între întreprinderi. În scopul evitării unor 
termene de plată dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, dobânda 
devine exigibilă în cel mult 30 de zile, cu excepția cazului în care s-a luat o altă decizie. 

Amendamentul 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Anchetele arată că autoritățile 
publice impun adesea, pentru tranzacțiile 
lor comerciale, termene de plată 
contractuale considerabil mai lungi decât 
30 de zile. Prin urmare, termenele de plată 
pentru contractele de achiziții publice 
atribuite de autoritățile publice ar trebui să 
fie, ca regulă generală, limitate la 
maximum 30 de zile.

(16) Experiența de până acum 
demonstrează că, pentru tranzacțiile 
comerciale, termenele de plată contractuale 
sunt deseori considerabil mai lungi decât 
30 de zile. Prin urmare, termenele de plată 
pentru tranzacțiile comerciale ar trebui să 
fie, ca regulă generală, limitate la 
maximum 30 de zile; în cazurile în care 
termenele de plată mai îndelungate sunt 
justificate în mod corespunzător, în 
conformitate cu principiul necesității sau 
cu dispoziții speciale din legislația 
națională și în cazurile în care există un 
acord explicit, încheiat între debitor și 
creditor, termenul de plată ar putea fi 
extins la maximum 60 de zile.

Or. en
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Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. Relațiile comerciale dintre întreprinderi și autoritățile publice sunt, în 
multe privințe, similare relațiilor comerciale dintre întreprinderi. În scopul evitării unor 
termene de plată dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, dobânda 
devine exigibilă, în toate situațiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii. 

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Anchetele arată că autoritățile publice 
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile.
Prin urmare, termenele de plată pentru 
contractele de achiziții publice atribuite de 
autoritățile publice ar trebui să fie, ca 
regulă generală, limitate la maximum 30 de 
zile.

(16) Anchetele arată că autoritățile publice
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile 
calendaristice. Totuși, autoritățile publice 
trebuie să dea exemplu și, pe baza 
bugetelor lor autorizate, sunt capabile să-
și îndeplinească obligațiile de plată în 
orice moment. Prin urmare, termenele de 
plată pentru contractele de achiziții publice 
atribuite de autoritățile publice ar trebui să 
fie, ca regulă generală, limitate la 
maximum 30 de zile calendaristice.
Derogările de la acest principiu ar trebui 
să fie posibile numai în cazurile în care 
necesitatea reală a unui termen de plată 
mai lung poate fi justificată în mod 
corespunzător. Totuși, termenul de plată 
nu trebuie în niciun caz să depășească 60 
de zile calendaristice. 

Or. de

Justificare

Acest amendament ar trebui citit în contextul articolului 5 alineatul (4) prezentat de 
raportoare. A se vedea justificarea la amendamentul corespunzător articolului 5. Din motive 
de claritate, cuvântul „zile” ar trebui înlocuit cu „zile calendaristice” în întreg textul 
directivei.
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Amendamentul 34
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Anchetele arată că autoritățile publice 
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile. 
Prin urmare, termenele de plată pentru 
contractele de achiziții publice atribuite de 
autoritățile publice ar trebui să fie, ca 
regulă generală, limitate la maximum 30 de 
zile.

(16) Anchetele arată că autoritățile publice 
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile. 
Prin urmare, termenele de plată pentru 
contractele de achiziții publice atribuite de 
autoritățile publice ar trebui să fie, ca 
regulă generală, limitate la maximum 30 de 
zile. 
Plățile eșalonate ar trebui permise în 
cazul în care acest lucru se justifică în 
mod obiectiv în lumina naturii speciale 
sau a caracteristicilor contractelor, 
precum în cazul proiectelor de construcții 
mai mari, dar nu ar trebui să poată fi 
utilizate de autoritățile publice ca mijloc 
de subminare a principiilor sau normelor 
prevăzute în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 35
Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Anchetele arată că autoritățile publice 
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile. 
Prin urmare, termenele de plată pentru 
contractele de achiziții publice atribuite de 
autoritățile publice ar trebui să fie, ca 
regulă generală, limitate la maximum 30 

(16) Anchetele arată că autoritățile publice 
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile. 
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de zile.

Or. it

Amendamentul 36
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Anchetele arată că autoritățile publice 
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile. 
Prin urmare, termenele de plată pentru 
contractele de achiziții publice atribuite de 
autoritățile publice ar trebui să fie, ca 
regulă generală, limitate la maximum 30 
de zile.

(16) Anchetele arată că autoritățile publice 
impun adesea, pentru tranzacțiile lor 
comerciale, termene de plată contractuale 
considerabil mai lungi decât 30 de zile. 
Prin urmare, termenele de plată pentru 
contractele de achiziții publice atribuite de 
autoritățile publice ar trebui să fie limitate 
la maximum 30 de zile.

Or. en

Justificare

Nu are rost să se introducă o portiță de scăpare pentru autoritățile publice. Practicile 
existente în unele state membre, precum Regatul Unit sau Țările de Jos, arată că este posibil 
pentru toate autoritățile publice de la toate nivelurile să plătească în termen de 30 de zile.
Considerentul 17 din propunerea Comisiei explică în detaliu de ce pentru autoritățile publice 
există, într-adevăr, mai puține constrângeri de ordin financiar decât pentru companii. În plus, 
ele ar trebui să dea un exemplu bun pieței în întregul ei. 

Amendamentul 37
Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când 
este practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 

(17) Anchetele arată că autoritățile publice 
efectuează adesea plata facturilor cu mult 
timp după expirarea termenului de plată 
aplicabil. Acest lucru poate fi pus pe 
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publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 
stimulate să respecte termenele de plată. 
În plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

seama mai multor factori. În timp ce, pe 
de o parte, autoritățile publice ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue și 
pot obține finanțare în condiții mai 
avantajoase decât întreprinderile private, pe 
de altă parte, structura lor internă nu 
prezintă flexibilitatea tipică a sectorului 
public.

Or. it

Amendamentul 38
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului, indiferent dacă debitorul este 
o autoritate publică sau o întreprindere 
privată. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil, în ciuda faptului că, 
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decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 
stimulate să respecte termenele de plată.
În plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

deoarece ar putea să beneficieze de 
aporturi de fonduri mai sigure, mai 
previzibile și mai continue decât 
întreprinderile private, aceste autorități
sunt supuse unor constrângeri financiare cu 
mult mai ușoare. În plus, multe autorități 
publice pot obține finanțare în condiții mai 
avantajoase decât întreprinderile private. 
Întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Cu 
toate acestea, o proporție semnificativă 
din tranzacțiile comerciale, în special cele 
care implică întreprinderile mici și 
mijlocii, sunt efectuate de la întreprindere 
la întreprindere. În consecință, ar trebui 
introduse măsuri de descurajare a 
întârzierii efectuării plăților atât de către 
autoritățile publice, cât și de către 
întreprinderile private, în vederea 
ameliorării situației actuale.

Or. pl

Justificare

Întârzierea efectuării plăților apare atât în tranzacțiile cu autoritățile publice, cât și în 
tranzacțiile între întreprinderi. În vederea ameliorării acestei situații, sunt necesare măsuri 
care să vizeze ambele tipuri de tranzacții. Prin urmare, ar trebui să se aplice măsuri de 
descurajare a întârzierii efectuării plăților în cazul tuturor tranzacțiilor. 

Amendamentul 39
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
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decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 
stimulate să respecte termenele de plată. În 
plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 
stimulate să respecte termenele de plată. În 
plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. 

Or. fr

Justificare

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Amendamentul 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
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debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 
stimulate să respecte termenele de plată. În 
plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 
stimulate să respecte termenele de plată. În 
plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. 

Or. es

Justificare

Penalizarea autorităților publice ar fi o măsură disproporționată și discriminatorie și ar 
introduce stimulente dăunătoare în cadrul sistemului, deschizând calea abuzurilor și 
corupției. La rândul lor, ca să se protejeze de costurilor suplimentare reprezentate de 
penalități, autoritățile publice ar încerca să creeze structuri externe care ar funcționa ca niște 
întreprinderi private și care ar servi drept canale pentru achizițiile lor de bunuri și servicii. 
Rezultatul ar fi crearea unei structuri suplimentare a cărei existență nu ar avea nicio 
justificare din punctul de vedere al eficienței economice. 
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Amendamentul 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului 
de plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În plus, multe 
autorități publice pot obține finanțare în 
condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului, indiferent dacă debitorul 
provine din sectorul public sau din cel 
privat. Prin urmare, penalitățile și alte 
măsuri menite să descurajeze întârzierile 
în efectuarea plăților ar trebui, ca regulă 
generală, să se aplice în mod egal 
ambelor sectoare.

Or. en

Justificare

În criza economică actuală, atât sectorul public, cât și cel privat sunt supuse presiunilor 
financiare. Sectorului public, de exemplu, i se cere să furnizeze servicii din ce în ce mai 
sustenabile și de calitate din ce în ce mai înaltă, însă cu fonduri mult mai mici. Consecințele 
negative ale întârzierii efectuării plăților sunt aceleași, indiferent dacă debitorul provine din 
sectorul public sau din cel privat.
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Amendamentul 42
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului 
de plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În plus, multe 
autorități publice pot obține finanțare în 
condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului, indiferent dacă debitorul 
provine din sectorul public sau din cel 
privat. Prin urmare, penalitățile și alte 
măsuri menite să descurajeze întârzierile 
în efectuarea plăților ar trebui, ca regulă 
generală, să se aplice în mod egal 
ambelor sectoare.

Or. en

Justificare

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.
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Amendamentul 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întârzierea efectuării plăților este deosebit 
de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 
stimulate să respecte termenele de plată. În 
plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

Întârzierea efectuării plăților este deosebit 
de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, unele 
autorități publice pot fi mai puțin stimulate 
să respecte termenele de plată. În plus, 
multe autorități publice pot obține finanțare 
în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. În multe cazuri 
totuși, efectuarea plăților de către 
autoritățile publice care nu sunt 
subordonate administrației centrale, în 
special autoritățile guvernamentale 
locale, depinde de transferul prealabil al 
fondurilor de stat de la administrația 
centrală. Prin urmare, întârzierea efectuării 
plăților de către autoritățile publice poate 
genera costuri nejustificate pentru 
întreprinderile private și ineficacitate în
general. Prin urmare, este oportună 
introducerea de compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice. Atunci când efectuarea plății la 
data prescrisă depinde de transferul 
prealabil al fondurilor de stat de la 
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administrația centrală, care nu a avut loc, 
și în cazul în care o autoritate publică 
nesubordonată administrației centrale nu 
este responsabilă pentru întârziere, 
creditorul nu are dreptul la compensarea 
sub forma unei sume forfetare menționată 
mai sus.

Or. el

Justificare

În multe cazuri, efectuarea plăților de către autoritățile publice care nu sunt subordonate 
administrației centrale (de exemplu primăriile, consiliile locale, prefecturile etc.) depinde de 
transferul prealabil al fondurilor de stat de la administrația centrală. Atunci când 
transferarea acestor fonduri este întârziată, plata programată a fi efectuată de către 
autoritățile publice interesate este, de asemenea, întârziată, fapt care duce la apariția unei 
poveri financiare directe pentru autoritățile respective, deși nu ele sunt responsabile pentru 
întârziere.

Amendamentul 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele.
În consecință, autoritățile publice pot fi mai 
puțin stimulate să respecte termenele de 
plată. În plus, multe autorități publice pot 

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că, în unele 
state membre, autoritățile publice 
efectuează adesea plata facturilor cu mult 
timp după expirarea termenului de plată 
aplicabil. Deoarece ar putea să beneficieze 
de aporturi de fonduri mai sigure, mai 
previzibile și mai continue decât 
întreprinderile private, autoritățile publice 
pot fi supuse unor constrângeri financiare 
cu mult mai ușoare. În același timp, în 
comparație cu întreprinderile private, ele 
depind mai puțin de edificarea unor relații 
comerciale stabile pentru a-și realiza 
obiectivele. În plus, multe autorități publice 
pot obține finanțare în condiții mai 
avantajoase decât întreprinderile private. 
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obține finanțare în condiții mai avantajoase 
decât întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

Prin urmare, întârzierea efectuării plăților 
de către autoritățile publice generează nu 
numai costuri nejustificate pentru 
întreprinderile private, ci și ineficacitate în 
general.

Or. de

Justificare

Nu se poate vorbi despre un comportament necorespunzător în materie de plăți al 
autorităților publice în fiecare stat membru. Autoritățile contractante publice nu ar trebui 
tratate diferit de autoritățile contractante private, deoarece se supun acelorași dispoziții de 
drept privat în materie de tranzacții comerciale. În plus, nu există niciun motiv real pentru 
care să fie creat un organism special de drept privat pentru autoritățile publice. 

Amendamentul 45
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. În același 
timp, în comparație cu întreprinderile 
private, ele depind mai puțin de edificarea 
unor relații comerciale stabile pentru a-și 
realiza obiectivele. În consecință, 
autoritățile publice pot fi mai puțin 

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că, în unele 
state membre, autoritățile publice 
efectuează adesea plata facturilor cu mult 
timp după expirarea termenului de plată 
aplicabil. Deoarece ar putea să beneficieze 
de aporturi de fonduri mai sigure, mai 
previzibile și mai continue decât 
întreprinderile private, autoritățile publice 
pot fi supuse unor constrângeri financiare 
cu mult mai ușoare. În același timp, în 
comparație cu întreprinderile private, ele 
depind mai puțin de edificarea unor relații 
comerciale stabile pentru a-și realiza 
obiectivele. În plus, multe autorități publice 
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stimulate să respecte termenele de plată. În 
plus, multe autorități publice pot obține 
finanțare în condiții mai avantajoase decât 
întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăților de către 
autoritățile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci și ineficacitate în general. Prin 
urmare, este oportună introducerea de 
compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

pot obține finanțare în condiții mai 
avantajoase decât întreprinderile private. 
Prin urmare, întârzierea efectuării plăților 
de către autoritățile publice generează nu 
numai costuri nejustificate pentru 
întreprinderile private, ci și ineficacitate în 
general. Prin urmare, este oportună 
introducerea de compensații descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăților de către autoritățile 
publice.

Or. de

Justificare

Anchetele Comisiei arată că comportamentul în materie de plăți al autoritățile publice nu este 
neapărat neadecvat în toate statele membre.

Amendamentul 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil. Deoarece ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private, autoritățile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai ușoare. Prin urmare, 
este oportună introducerea de compensații 
descurajatoare corespunzătoare în caz de 
întârziere a efectuării plăților de către
autoritățile publice.

(17) Întârzierea efectuării plăților este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilității 
debitorului. Anchetele arată că autoritățile 
publice efectuează adesea plata facturilor 
cu mult timp după expirarea termenului de 
plată aplicabil, cu toate că ar putea să 
beneficieze de aporturi de fonduri mai 
sigure, mai previzibile și mai continue 
decât întreprinderile private și pot fi supuse 
unor constrângeri financiare cu mult mai 
ușoare. Cu toate acestea, spre deosebire de 
întreprinderile private, autoritățile publice 
nu sunt motivate de profit, ci vizează 
îndeplinirea unor obiective de interes 
general. Prin urmare, nu ar fi de dorit să 
se introducă compensații descurajatoare 
mai mari pentru autoritățile publice decât 
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pentru întreprinderile private.

Or. fr

Amendamentul 47
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Un motiv special de îngrijorare 
legat de întârzierea efectuării plăților este 
situația serviciilor de sănătate într-un 
număr mare de state membre. Cu toate 
acestea, problemele sectorului sanitar nu 
pot fi rezolvate peste noapte, pentru că 
greutățile întâmpinate de instituțiile 
sanitare provin din poverile datoriilor 
moștenite. Prin urmare, instituțiilor 
sanitare ar trebui să li se acorde o 
flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
respectarea angajamentelor asumate. Cu 
toate acestea, statele membre ar trebui să 
depună toate eforturile pentru a asigura 
că plățile în sectorul sanitar sunt 
efectuate în termenele de plată 
contractuale.

Or. pl

Justificare

În multe state membre, sectorului sanitar îi vine greu să efectueze plățile la timp. În multe 
cazuri, aceste probleme legate de plăți sunt rezultatul erorilor din trecut și al problemelor 
structurale. Statele membre ar trebui să se străduiască să asigure faptul că normele 
prevăzute în prezenta directivă se aplică, de asemenea, în cazul plăților efectuate de 
instituțiile sanitare. Totuși, acestor instituții ar trebui să li se acorde o flexibilitate mai mare 
în ceea ce privește efectuarea plăților. 



AM\810451RO.doc 29/136 PE439.270v02-00

RO

Amendamentul 48
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Instituțiile Uniunii Europene se află 
într-o situație comparabilă cu cea a 
autorităților publice din statele membre în 
ceea ce privește finanțarea, plățile 
subvențiilor și relațiile lor comerciale. 
Termenele de plată pentru autoritățile 
publice, astfel cum sunt stabilite în 
prezenta directivă, se aplică și instituțiilor 
Uniunii Europene.

Or. cs

Justificare

Noul regim instituit de directivă pentru autoritățile publice din statele membre ar trebui să se 
aplice, de asemenea, în cazul instituțiilor Uniunii Europene. Acest regim ar trebui să li se 
aplice nu numai în cazul tranzacțiilor comerciale, ci și al plăților subvențiilor în cadrul 
finanțării prin programe, pentru că întârzierea efectuării plăților în acest domeniu are un 
impact negativ asupra procedurilor secundare de insolvență din fiecare stat membru în parte. 

Amendamentul 49
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Prezenta directivă introduce, de 
asemenea, ca regulă generală, faptul că 
în contractele între întreprinderi, 
termenele de plată nu ar trebui să 
depășească 30 de zile. Totuși, în unele 
cazuri, pot exista motive obiective pentru 
care companiile pot să solicite termene 
mai extinse, de exemplu atunci când 
vânzările au loc într-o perioadă 
concentrată a anului, în timp ce achizițiile 
trebuie efectuate pe întreg parcursul 
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anului. În aceste cazuri, termenul de plată 
poate fi extins la un maximum de 60 de 
zile.

Or. en

Justificare

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Amendamentul 50
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă ar trebui să 
interzică abuzul în materie de libertate 
contractuală în dezavantajul creditorilor. 
În cazul în care un acord servește mai 
ales în scopul furnizării de active lichide 
debitorului, pe cheltuiala creditorului, de 
exemplu prin excluderea posibilității 
pentru creditor de a percepe dobânzi 
pentru întârzierea efectuării plăților sau 
prin precizarea unei rate a dobânzii 
pentru plăți întârziate considerabil 
inferioară dobânzii legale stabilite de 
prezenta directivă, sau atunci când 
principalul contractant impune 
furnizorilor și subcontractanților săi 
termene de plată nejustificate pe baza 
termenelor acordate sie însuși, aceștia pot 
fi considerați ca fiind factori constituenți 
ai unui astfel de abuz. Prezenta directivă 
nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor 

(18) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere dispozițiilor de drept intern 
privind modul în care contractele sunt 
încheiate sau valabilitatea termenilor 
contractuali incorecți față de debitor.
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de drept intern privind modul în care 
contractele sunt încheiate sau valabilitatea 
termenilor contractuali incorecți față de 
debitor.

Or. en

Justificare

Dreptul contractual european se bazează pe libertatea contractuală ca principiu fundamental 
al relației dintre operatorii comerciali și autoritățile publice. Deși în unele țări există devieri 
pentru anumite situații în unele tipuri de contracte, el rămâne principiul de bază.

Amendamentul 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

. (18a) În contextul intensificării efortului 
de prevenire a abuzurilor de libertate 
contractuală în detrimentul intereselor 
creditorilor, statele membre, organismele 
recunoscute în mod oficial și organismele 
care au un interes legitim ar trebui să 
încurajeze, cu sprijinul Comisiei, 
elaborarea și popularizarea unor coduri 
de conduită, precum și adoptarea unor 
sisteme de soluționare a conflictelor bazat 
pe mediere și arbitrare, care ar trebui să 
fie voluntare, să ofere proceduri adecvate 
de prezentare a plângerilor și care ar 
trebui să fie negociate la nivel național 
sau la nivelul UE și să fie concepute să 
asigure respectarea deplină a drepturilor 
prevăzute în prezenta directivă.

Or. es

Justificare

Ar fi cât se poate de dorit ca aceste coduri de conduită să includă proceduri eficiente de 
prezentare a plângerilor, care să poată fi utilizate împotriva celor care nu-și îndeplinesc 
obligațiile contractuale. Cu toate acestea, aceste dispoziții nu pot avea decât o eficiență 
limitată dacă sunt adoptate în mod voluntar, având în vedere, în plus, absența mijloacelor 
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obligatorii de asigurare a unui comportament corect al partenerilor vizați (altele decât 
excluderea). Prin urmare, este esențial să se asigure implicarea cât mai mare posibil a 
organismelor reprezentative și să se încurajeze medierea și arbitrarea în vederea asigurării 
faptului că soluțiile identificate sunt cele mai puțin costisitoare și mai rapide.

Amendamentul 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este necesar să se asigure finalizarea 
procedurii de recuperare a creanțelor 
necontestate legate de întârzierea efectuării 
plăților în cazul tranzacțiilor comerciale 
într-o perioadă scurtă de timp.

(22) Este necesar să se asigure finalizarea 
procedurilor de recuperare a creanțelor 
necontestate legate de întârzierea efectuării 
plăților în cazul tranzacțiilor comerciale 
într-o perioadă scurtă de timp, cu 
posibilitatea de a transmite solicitările 
on-line.

Or. es

Justificare

Ar trebui ca prezentarea solicitărilor online să fie mai ușoară, dar, în orice caz, persoana 
împotriva căreia se prezintă o solicitare trebuie notificată în mod corespunzător, în temeiul 
dreptului la o apărare corectă.

Amendamentul 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este necesar să se asigure finalizarea 
procedurii de recuperare a creanțelor 
necontestate legate de întârzierea efectuării 
plăților în cazul tranzacțiilor comerciale 
într-o perioadă scurtă de timp.

(22) Este necesar să se asigure finalizarea 
procedurilor de recuperare a creanțelor 
necontestate legate de întârzierea efectuării 
plăților în cazul tranzacțiilor comerciale 
într-o perioadă scurtă de timp și în 
conformitate cu legile, reglementările și 
prevederile administrative de la nivel 
național.
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Or. es

Justificare

Cuvintele adăugate sunt esențiale pentru înțelegerea corectă a propunerii și, mai presus de 
toate, pentru apărarea unui principiu legat de administrația și serviciile publice, cel al 
naturii inalienabile a proprietății publice, așa cum se prevede în Constituția spaniolă.

Amendamentul 54
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cererile de dobânzi mai mici de 
5 EUR:

Or. cs

Justificare
Directiva și penalitățile prevăzute în aceasta nu trebuie să se aplice în cazul microdebitelor.

Amendamentul 55
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice care 
conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea 
de servicii contra cost;

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi, între 
întreprinderi și autorități publice sau între 
întreprinderi și persoane individuale care 
conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea 
de servicii contra cost;

Or. nl

Justificare

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
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consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Amendamentul 56
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice care 
conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea 
de servicii contra cost;

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice care 
conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea 
de servicii contra cost sau sunt desfășurate 
pentru realizarea obiectului de activitate 
al autorității publice;

Or. ro

Justificare

Există o serie de tranzacții desfășurate în baza contractelor dintre autorități publice și 
întreprinderi, întreprinderile având obligația de a presta un serviciu nu direct către 
autoritatea publică, ci în numele acesteia către populație și care reprezintă însuși obiectul de 
activitate al autorității publice. Aceste tipuri de tranzacții trebuie să facă obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achiziționate de către autoritățile publice nu sunt 
achiziționate cu scopul de a desfășura o activitate economică, ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost înființată și funcționează autoritatea publică respectivă. 
Neprecizarea expresă a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorectă din 
partea statelor membre, care ar putea considera că aceste servicii nu fac obiectul prezentei 
directive, deoarece nu sunt tranzacții comerciale care să constea în furnizarea de bunuri și 
servicii către autoritatea publică care contractează, de exemplu, serviciile de îngrijire la 
domiciliu, asigurarea cu medicamente a bolnavilor cronici sunt servicii care se fac de către 
întreprinderi, în numele statului, serviciile fiind prestate în baza unor contracte între 
întreprinderile respective și autoritățile statului, însă nu sunt livrate partenerului contractual 
(autoritatea publică), ci direct populației.
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Amendamentul 57
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice care 
conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea 
de servicii contra cost;

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice, inclusiv 
tranzacții reglementate de acorduri 
colective, care conduc la livrarea de bunuri 
sau furnizarea de servicii contra cost;

Or. it

Amendamentul 58
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice care 
conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea 
de servicii contra cost;

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice, inclusiv 
tranzacții reglementate de acorduri 
colective, care conduc la livrarea de bunuri 
sau furnizarea de servicii contra cost;

Or. it

Justificare

Noua formulare vizează tranzacțiile comerciale prevăzute în acordurile colective dintre 
farmacii sau asociațiile farmaceutice și autoritățile publice. Aceasta include situații precum 
cea din Italia, unde plățile efectuate de autoritățile locale din domeniul sănătății sunt 
reglementate de Convenția națională farmaceutică dintre asociațiile naționale ale farmaciilor 
publice și private și autoritățile publice corespunzătoare. 
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Amendamentul 59
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice care 
conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea 
de servicii contra cost;

(1) „tranzacții comerciale” înseamnă 
tranzacții între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autorități publice, inclusiv 
tranzacții reglementate de acorduri 
colective, care conduc la livrarea de bunuri 
sau furnizarea de servicii contra cost;

Or. it

Justificare

Noua formulare vizează tranzacțiile comerciale prevăzute în acordurile colective dintre 
farmacii sau asociațiile farmaceutice și autoritățile publice. Aceasta include situații precum 
cea din Italia, unde plățile efectuate de autoritățile locale din domeniul sănătății sunt 
reglementate de Convenția națională farmaceutică dintre asociațiile naționale ale farmaciilor 
publice și private și autoritățile publice corespunzătoare. 

Amendamentul 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției
din Directiva 2004/18/CE;

(2) „autoritate publică” înseamnă orice
autoritate contractantă, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
achiziții ale entităților care desfășoară 
activități în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale1, 
precum și cu articolul 1 alineatul (9) din 
Directiva 2004/18/CE;
--------------------
1 JO L 134, 30.4.2004.
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Or. es

Justificare

Domeniul de aplicare a directivei ar trebui să fie limitat, în ceea ce privește definiția 
serviciilor publice, la ceea ce se consideră că se încadrează în sfera administrației publice. El
nu trebuie extins mai mult, pentru a se evita supraîncărcarea directivei. Prin urmare, cadrul 
de referință al acesteia trebuie definit ținând cont de articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2004/17/CE și de articolul 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE.

Amendamentul 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE;

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE, și orice 
instituție a Uniunii menționată la 
articolul 13 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

Or. en

Justificare

Întârzierea efectuării plăților privește, de asemenea, instituțiile UE, nu numai autoritățile 
naționale. Instituțiile UE nu se pot exclude din dispozițiile impuse altor autorități publice.

Amendamentul 62
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE; 

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
de la articolul 1 alineatul (9) din Directiva 
2004/18/CE și de la articolul 2 alineatul 
(1) din Directiva 2004/17/CE; 
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Or. de

Justificare

Întreprinderile publice și întreprinderile implicate în asigurarea serviciilor de bază sunt în 
competiție unele cu celelalte și, prin urmare, trebuie excluse din domeniul de aplicare a
dispozițiilor referitoare la autoritățile publice, care nu intră sub incidența normelor pieței. 
Acesta este singurul mod prin care aceste întreprinderi nu sunt dezavantajate din punct de 
vedere concurențial. 

Amendamentul 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE;

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE și de la articolul 
2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 
2004/17/CE; 

Or. it

Justificare

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Amendamentul 64
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE;

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE și din Directiva 
2004/17/CE;

Or. it

Amendamentul 65
Cristian Silviu Bușoi, Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE;

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă sau entitate, 
conform definiției din Directiva 
2004/18/CE și de la articolul 2 alineatul 
(1) litera (a) din Directiva 2004/17/CE;

Or. en

Justificare

Definiția ar trebui să se refere direct la Directiva 2004/17/CE referitoare la anumite 
„sectoare speciale” precum cele ale apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, 
excluzând cu toate acestea întreprinderile publice din definiția autorităților contractante, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b).
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Amendamentul 66
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE;

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiției 
din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții 
publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii1; 
¹ JO L 134, 30.4.2004, p. 114

Or. cs

Justificare

Din motive de îmbunătățire a clarității, ar trebui ca definiția să se refere la titlul complet al 
directivei aplicabile și ar trebui să se indice data publicării ei în Jurnalul Oficial. În același 
timp, gama de autorități publice la care se aplică prezenta directivă nu trebuie extinsă.

Amendamentul 67
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „persoană particulară” înseamnă 
orice persoană fizică care desfășoară o 
activitate economică independentă 
privată;

Or. nl

Justificare

Obligațiile de plată contractuale în cazul tranzacțiilor comerciale ar trebui să fie valabile 
pentru toate părțile implicate: autorități publice, întreprinderi și persoane particulare. Doar 
așa se poate vorbi de condiții inițiale egale în Europa cu privire la obligațiile de plată. Prin 
urmare, ar trebui inclusă definiția „persoanei particulare”, în vederea asigurării 
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integralității.

Amendamentul 68
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „întârzierea efectuării plăților” 
înseamnă neachitarea în termenul de plată 
specificat la articolul 3 alineatul (2) sau la 
articolul 5 alineatul (2);

(4) „întârzierea efectuării plăților” 
înseamnă neachitarea în termenul de plată 
specificat la articolul 5 alineatul (2);

Or. pl

Justificare

Acest amendament provine din propunerea de eliminare a articolului 3 și din propunerea de 
a trata întreprinderile private în același fel ca autoritățile publice. 

Amendamentul 69
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „întârzierea efectuării plăților” 
înseamnă neachitarea în termenul de plată 
specificat la articolul 3 alineatul (2) sau la 
articolul 5 alineatul (2);

(4) „întârzierea efectuării plăților” 
înseamnă neachitarea în termenul de plată 
specificat în contract sau, în absența 
acestei specificări, în termenul specificat 
la articolul 3 alineatul (2) sau la articolul 5 
alineatul (2);

Or. es

Justificare

Acest amendament este important deoarece ar trebui să se permită ca un contract să specifice 
un termen de plată mai scurt decât cel prevăzut la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 5 
alineatul (2), caz în care debitorul ar trebui penalizat în mod corespunzător pentru 
nerespectarea lui.
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Amendamentul 70
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală sau 
dobândă negociată și stabilită de comun 
acord între întreprinderi;

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală sau 
dobândă negociată și stabilită de comun 
acord între întreprinderi, care nu este mai 
mică decât rata prevăzută în prezenta 
directivă; 

Or. en

Amendamentul 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală sau 
dobândă negociată și stabilită de comun 
acord între întreprinderi; 

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală sau 
dobândă negociată și stabilită de comun 
acord între părți;

Or. en

Justificare

Acest amendament corespunde opiniei conform căreia nu ar trebui să existe un tratament 
diferențiat între întreprinderile publice și sectoarele private, cu excepția termenelor de plată 
obligatorii. Prin urmare, el contribuie la crearea unei serii de norme uniforme care vor 
asigura faptul că toți debitorii sunt tratați în mod echitabil și că tuturor li se aplică măsuri și 
penalități proporționate.
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Amendamentul 72
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală sau 
dobândă negociată și stabilită de comun 
acord între întreprinderi; 

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală sau 
dobândă negociată și stabilită de comun 
acord între părți;

Or. en

Justificare

Acest amendament corespunde opiniei conform căreia nu ar trebui să existe un tratament 
diferențiat între întreprinderile publice și sectoarele private, cu excepția termenelor de plată 
obligatorii. Prin urmare, el contribuie la crearea unei serii de norme uniforme care vor 
asigura faptul că toți debitorii sunt tratați în mod echitabil și că tuturor li se aplică măsuri și 
penalități proporționate.

Amendamentul 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală sau 
dobândă negociată și stabilită de comun 
acord între întreprinderi;

(5) „dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților” înseamnă dobândă legală; 

Or. es
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Amendamentul 74
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „factură verificabilă” înseamnă o 
factură cuprinzătoare, întocmită cu 
claritate, care respectă ordinea convenită 
a articolelor și care utilizează descrierile 
menționate în contract. Documentele 
însoțitoare specificate în contract ca 
necesare pentru a face dovada naturii și 
volumului muncii prestate trebuie să fie 
anexate la factură. 

Or. de

Justificare

Pentru a crea o obligație de plată, o factură trebuie să fie verificabilă pentru a se stabili dacă 
este completă, dacă a fost întocmită corect și dacă este finală. În principiu, o factură finală 
care nu respectă aceste criterii nu poate crea o obligație de plată.

Amendamentul 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „dobândă legală” înseamnă dobândă 
simplă pentru întârzierea efectuării plăților 
la o rată care reprezintă suma ratei de 
referință, plus cel puțin șapte puncte 
procentuale;

(6) „dobândă legală” înseamnă dobândă 
simplă pentru întârzierea efectuării plăților 
la o rată care reprezintă suma ratei de 
referință, plus cel puțin nouă puncte 
procentuale;

Or. de

Justificare

În urma eliminării propunerii privind plata unei compensații sub formă de sumă forfetară, 
creșterea ratei dobânzii legale este esențială pentru a asigura faptul că creditorilor li se 
rambursează în mod adecvat costurile de refinanțare pe care trebuie să le suporte în urma 
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întârzierii efectuării plăților.

Amendamentul 76
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „dobândă legală” înseamnă dobândă 
simplă pentru întârzierea efectuării plăților 
la o rată care reprezintă suma ratei de 
referință, plus cel puțin șapte puncte 
procentuale;

(6) „dobândă legală” înseamnă dobândă 
simplă pentru întârzierea efectuării plăților 
la o rată care reprezintă suma ratei de 
referință, plus cel puțin nouă puncte 
procentuale;

Or. en

Justificare

Un sistem de norme mai uniform, aplicabil tuturor sectoarelor și care să includă o ușoară 
majorare a dobânzii legale în locul unei compensații sub formă de sumă forfetară pentru 
întârzierea efectuării plăților ar asigura tratamentul echitabil al tuturor debitorilor și 
aplicarea unor sancțiuni adecvate și totodată disuasive. Acest amendament are legătură cu 
eliminarea articolului 5 alineatul (5) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 77
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „dobândă legală” înseamnă dobândă 
simplă pentru întârzierea efectuării plăților 
la o rată care reprezintă suma ratei de 
referință, plus cel puțin șapte puncte 
procentuale;

(6) „dobândă legală” înseamnă dobândă 
simplă pentru întârzierea efectuării plăților 
la o rată care reprezintă suma ratei de 
referință, plus cel puțin nouă puncte 
procentuale;

Or. en

Justificare

Un sistem de norme mai uniform, aplicabil tuturor sectoarelor și care să includă o ușoară 
majorare a dobânzii legale în locul unei compensații sub formă de sumă forfetară pentru 



PE439.270v02-00 46/136 AM\810451RO.doc

RO

întârzierea efectuării plăților ar asigura tratamentul echitabil al tuturor debitorilor și 
aplicarea unor sancțiuni adecvate și totodată disuasive. Acest amendament are legătură cu 
eliminarea articolului 5 alineatul (5) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 78
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „factură verificabilă” înseamnă o 
factură finală, întocmită cu claritate, care 
respectă ordinea convenită a articolelor și 
care utilizează descrierile menționate în 
contract. Calculele privind cantitățile, 
desenele și alte documente însoțitoare 
necesare pentru a face dovada naturii și 
volumului muncii prestate trebuie să fie 
anexate la factură; 

Or. de

Justificare

Pentru a porni calculul termenului de plată și a crea o obligație de plată, o factură trebuie să 
fie verificabilă. Prin urmare, trebuie să menționeze articolele pentru care se solicită plata, să 
indice pentru ce articole se percepe costul muncii prestate și să fie însoțită de documente 
adecvate. Pentru a fi considerată cuprinzătoare și întocmită în mod adecvat, factura trebuie 
să respecte dispozițiile contractului negociat între părți.

Amendamentul 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) „factură verificabilă” înseamnă o 
factură finală, întocmită cu claritate, care 
respectă ordinea convenită a articolelor și 
care utilizează descrierile menționate în 
contract. Calculele privind cantitățile, 



AM\810451RO.doc 47/136 PE439.270v02-00

RO

desenele și alte documente însoțitoare 
necesare pentru a face dovada naturii și 
volumului muncii prestate trebuie să fie 
anexate la factură; 

Or. de

Justificare

Pentru a crea o obligație de plată, o factură trebuie să fie verificabilă pentru a se stabili dacă 
este completă, dacă a fost întocmită corect și dacă este finală. În principiu, o factură finală 
care nu respectă aceste criterii nu poate crea o obligație de plată.

Amendamentul 80
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) „IMM-uri” înseamnă întreprinderi 
mici și mijlocii în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii; 

Or. it

Amendamentul 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților

eliminat

(1) Statele membre garantează că, în 
cadrul unor tranzacții comerciale între 
întreprinderi, creditorul are dreptul la 
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dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților fără a fi necesară o notificare 
dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții: 

(a) creditorul și-a îndeplinit obligațiile 
contractuale și legale; 

(b) creditorul nu a primit suma datorată 
la timp, cu excepția cazurilor în care 
debitorul nu este răspunzător pentru 
întârziere.

(2) Atunci când condițiile stabilite la 
alineatul 1 sunt îndeplinite, statele 
membre garantează următoarele: 

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua 
următoare datei sau încheierii termenului 
de plată fixat în contract;

(b) dacă data sau termenul de plată nu 
este fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 
30 de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte 
de sau în ziua în care are loc această 
recepție sau verificare, după 30 de zile de 
la acea dată.

(3) Statele membre se asigură că rata de 
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referință aplicabilă:

(a) pentru primul semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
ianuarie din anul respectiv;

(b) pentru al doilea semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
iulie din anul respectiv. 

Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 și 5 ar trebui fuzionate. Relațiile 
comerciale dintre întreprinderi și autoritățile publice sunt, în multe privințe, similare 
relațiilor comerciale între întreprinderi. În scopul evitării unor termene de plată 
dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, dobânda devine exigibilă, în 
toate situațiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii. 

Amendamentul 82
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3
Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 

plăților

eliminat

(1) Statele membre garantează că, în 
cadrul unor tranzacții comerciale între 
întreprinderi, creditorul are dreptul la 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților fără a fi necesară o notificare 
dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții: 
(a) creditorul și-a îndeplinit obligațiile 
contractuale și legale; 
(b) creditorul nu a primit suma datorată 
la timp, cu excepția cazurilor în care 
debitorul nu este răspunzător pentru 
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întârziere.
(2) Atunci când condițiile stabilite la 
alineatul 1 sunt îndeplinite, statele 
membre garantează următoarele: 
(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua 
următoare datei sau încheierii termenului 
de plată fixat în contract;
(b) dacă data sau termenul de plată nu 
este fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:
(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată; 
(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 
30 de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor; 
(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte 
de sau în ziua în care are loc această 
recepție sau verificare, după 30 de zile de 
la acea dată.
(3) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă:
(a) pentru primul semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
ianuarie din anul respectiv;
(b) pentru al doilea semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
iulie din anul respectiv.

Or. fr

Justificare

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
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pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Amendamentul 83
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților în cadrul tranzacțiilor comerciale 
între întreprinderi

Or. en

Justificare

Articolul 3 vizează numai tranzacțiile comerciale dintre întreprinderi. Din motive de claritate, 
se recomandă, prin urmare, să se exprime acest lucru cu claritate în titlu, precum și la 
alineatul 1, așa cum este deja cazul în propunerea Comisiei.

Amendamentul 84
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților în cadrul tranzacțiilor comerciale 
între întreprinderi

Or. de
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Justificare

Limitarea termenului de plată contractual la 60 de zile va crea o serie de norme uniforme 
atât pentru întreprinderi, cât și pentru autoritățile publice. Atâta timp cât vor respecta 
această regulă a termenului de 60 de zile, întreprinderile vor continua să se bucure de
libertate contractuală. Această dispoziție va ajuta în special IMM-urile, care adesea sunt 
obligate de clienții mai mari să accepte termene de plată inacceptabil de lungi. În plus, 
factura trebuie să permită verificarea faptului că bunurile sau serviciile furnizate respectă 
dispozițiile contractuale. A se vedea definiția de la considerentul 10 (nou).

Amendamentul 85
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților între întreprinderi

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, titlul ar trebui să indice faptul că articolul 3 vizează întârzierea 
efectuării plăților între întreprinderi.

Amendamentul 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că, în 
cadrul unor tranzacții comerciale între 
întreprinderi, creditorul are dreptul la 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților fără a fi necesară o notificare dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre asigură faptul că, în 
cadrul tranzacțiilor comerciale între 
întreprinderi private sau al celor care 
conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autoritățile publice, creditorul are dreptul,
fără a fi necesară o notificare, la o dobândă 
pentru întârzierea efectuării plăților egală 
cu dobânda legală, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
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Or. fr

Justificare

Având în vedere că normele trebuie să fie identice pentru întreprinderile publice și cele 
private, acest lucru trebuie specificat la acest articol, pentru a asigura consecvența cu 
eliminarea articolului 5. O derogare armonizată de 60 de zile ar trebui, de asemenea, 
acordată pentru structurile spitalicești, luând în considerare organizarea sistemelor sanitare 
și diferitele dispoziții adoptate de statele membre.

Amendamentul 87
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că, în 
cadrul unor tranzacții comerciale între 
întreprinderi, creditorul are dreptul la 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților fără a fi necesară o notificare dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre asigură faptul că, în 
cadrul tranzacțiilor comerciale între 
întreprinderi sau între întreprinderi și 
persoanele individuale, creditorul, după ce 
a trimis debitorului o notificare cu 
confirmare de primire după 30 de zile de 
la primirea de către debitor a facturii sau 
a unei solicitări de plată echivalente, are 
dreptul la dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților fără a fi necesară o 
notificare dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții: 

Or. nl

Justificare

Dacă debitorului i se trimite o notificare în vederea efectuării plății după 30 de zile de la data 
primirii facturii sau a unei solicitări de plată echivalente, acest lucru îi oferă ocazia de a 
contesta solicitarea. Acest lucru poate duce la scăderea numărului de plăți directe în Europa. 
Eventualele procese în instanță privind întârzierea efectuării plăților aflate în desfășurare în 
momentul respectiv vor deveni astfel simple proceduri administrative. După ce curtea ia o 
hotărâre, creditorul își poate formula cererea în mod direct. 
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Amendamentul 88
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că, în 
cadrul unor tranzacții comerciale între 
întreprinderi, creditorul are dreptul la 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților fără a fi necesară o notificare dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții: 

(1) Statele membre asigură faptul că, în 
cadrul tranzacțiilor comerciale între 
întreprinderi și între întreprinderi și 
autoritățile publice, creditorul are dreptul 
la dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților, fără a fi necesară o notificare dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții: 

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei privează sectorul public de dreptul la dobânda legală și la costurile de 
recuperare pe care acesta îl are în prezent în cazul întârzierii efectuării plăților și transmite 
un mesaj inoportun sectorului privat, potrivit căruia, în anumite circumstanțe, întârzierea 
efectuării plăților va fi tolerată. Acest amendament garantează că ambele sectoare sunt 
tratate în mod echitabil și vor face obiectul unor penalități adecvate.

Amendamentul89
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că, în cadrul 
unor tranzacții comerciale între 
întreprinderi, creditorul are dreptul la 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților fără a fi necesară o notificare dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre garantează că, în cadrul 
tranzacțiilor comerciale, creditorul are 
dreptul la dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților fără a fi necesară o 
notificare dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

Or. de

Justificare

Într-o tranzacție comercială trebuie să se aplice aceleași norme pentru toate părțile, 
indiferent dacă sunt organisme publice sau private, pentru că ele se supun toate acelorași 
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dispoziții de drept privat care reglementează tranzacția respectivă.

Amendamentul 90
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract;

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei scadente a plăților și i se aplică o 
rată progresivă de maximum 5% pentru 
sumele datorate de până la 1 milion EUR, 
scăzând la un maximum de 2% pentru 
sumele de peste 1 milion EUR datorate și 
la un maximum de 1% pentru datoria 
restantă;

Or. it

Justificare

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo’ costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l’importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L’incremento dell’aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell’aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Amendamentul 91
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
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datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract;

datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract, care nu poate depăși 60 
de zile de la data recepției mărfurilor sau 
a prestării serviciilor care fac obiectul 
contractului;

Or. en

Amendamentul 92
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract;

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract, care nu poate depăși 60 
de zile de la data recepției mărfurilor sau 
a prestării serviciilor care fac obiectul 
contractului;

Or. en

Justificare
60 de zile ar trebui să fie termenul de plată maxim posibil.

Amendamentul 93
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract;

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract, care nu poate depăși 60 
de zile de la data livrării mărfurilor sau a 
prestării serviciilor care fac obiectul 
contractului;

Or. it
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Amendamentul 94
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract;

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract, care nu poate depăși 30 
de zile de la data recepției mărfurilor sau 
a prestării serviciilor, cu excepția cazului 
în care debitorul și creditorul iau o decizie 
specifică și dacă acest lucru se justifică în 
mod obiectiv, având în vedere 
circumstanțele excepționale, caz în care 
termenul de plată poate fi extins la 
maximum 60 de zile;

Or. en

Justificare

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Amendamentul 95
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(i) după 60 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 60
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 60 de zile de la acea 
dată.

Or. nl

Justificare

Obligațiile de plată contractuale în cazul tranzacțiilor comerciale ar trebui să fie valabile 
pentru toate părțile implicate: autorități publice, întreprinderi și persoane particulare. Doar 
așa se poate vorbi de condiții inițiale egale cu privire la obligațiile de plată. Plata ar trebui 
considerată întârziată, dând naștere la obligația de a plăti dobândă și compensația forfetară 
corespunzătoare de 5% în mod ideal după 60 de zile. După prima notificare trimisă după 30 
de zile, debitorul are un nou termen de 30 de zile pentru a-și plăti datoria.
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Amendamentul 96
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene: 

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene: 

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(i) după maximum 60 de zile calendaristice 
de la data primirii de către debitor și de la 
data scadentă a facturii verificabile sau a 
unei cereri echivalente de plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(ii) dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de primirea bunurilor sau 
serviciilor, după maximum 60 de zile 
calendaristice de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de sau în ziua în care are loc 
această recepție sau verificare, după 
maximum 60 de zile calendaristice de la 
această ultimă dată;

Or. de

Justificare

Pentru a porni calculul termenului de plată și a crea o obligație de plată, o factură trebuie să 
fie verificabilă. Prin urmare, trebuie să menționeze articolele pentru care se solicită plata, să 
indice pentru ce articole se percepe costul muncii prestate și să fie însoțită de documente 
adecvate. Pentru a fi considerată cuprinzătoare și întocmită în mod adecvat, factura trebuie 
să respecte dispozițiile contractului negociat între părți.
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Amendamentul97
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(i) după 30 de zile calendaristice de la data 
primirii de către debitor a facturii 
verificabile sau a unei cereri echivalente de 
plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30 
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(ii) dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de primirea bunurilor sau 
serviciilor, după 30 de zile calendaristice
de la primirea bunurilor sau serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de sau în ziua în care are loc 
această recepție sau verificare, după 30 de 
zile calendaristice de la acea dată.

Or. de

Justificare

Limitarea termenului de plată contractual la 60 de zile va crea o serie de norme uniforme 
atât pentru întreprinderi, cât și pentru autoritățile publice. Atâta timp cât vor respecta 
această regulă a termenului de 60 de zile, întreprinderile vor continua să se bucure de 
libertate contractuală. Această dispoziție va ajuta în special IMM-urile, care adesea sunt 
obligate de clienții mai mari să accepte termene de plată inacceptabil de lungi. În plus, 
factura trebuie să permită verificarea faptului că bunurile sau serviciile furnizate respectă 
dispozițiile contractuale. A se vedea definiția de la considerentul 10 (nou).
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Amendamentul 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când condițiile stabilite la 
alineatul 1 sunt îndeplinite, statele membre 
garantează următoarele: 

(2) Atunci când condițiile stabilite la 
alineatul 1 sunt îndeplinite, statele membre 
garantează următoarele:

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată 
fixat în contract;

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua următoare 
datei sau încheierii termenului de plată fixat 
în contract;

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene: 

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine exigibilă în mod 
automat la oricare din următoarele termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată; 

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată; 

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30 
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor; 

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30 
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor; 

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

Totuși, pentru structurile spitalicești, 
termenele menționate la punctele (i), (ii) și 
(iii) sunt de șaizeci de zile.
(2a) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) 
litera (b) punctul (iii) nu depășește 30 de 
zile, în absența unor dispoziții contrare, 
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justificate în mod corespunzător în 
documentele licitației și/sau prin contract.
(2c) Statele membre se asigură că 
termenul de plată stabilit în contract nu 
depășește termenele stabilite la alineatul 
(2) litera (b), cu excepția cazului în care 
acesta este stabilit în mod special și de 
comun acord între debitor și creditor și 
este justificat în mod corespunzător, 
ținând cont de circumstanțe speciale cum 
ar fi o necesitate obiectivă de a stabili 
termenul de plată pe o perioadă mai 
lungă.

Or. fr

Justificare

Având în vedere că normele trebuie să fie identice pentru întreprinderile publice și cele 
private, acest lucru trebuie specificat la acest articol, pentru a asigura consecvența cu 
eliminarea articolului 5. O derogare armonizată de 60 de zile ar trebui, de asemenea, 
acordată pentru structurile spitalicești, luând în considerare organizarea sistemelor sanitare 
și diferitele dispoziții adoptate de statele membre.

Amendamentul 99
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot stabili termene 
mai scurte, între 30 și 60 de zile.

Or. en

Justificare

Este de preferat să se prevadă mai curând o armonizare minimă, decât una deplină.
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Amendamentul 100
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții 
comerciale care conduc la livrarea de 
bunuri sau furnizarea de servicii contra 
cost către autoritățile publice:

(3) Statele membre se asigură că termenul 
de plată contractual nu depășește în 
niciun caz 60 de zile.

(a) pentru primul semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
ianuarie din anul respectiv;
(b) pentru al doilea semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
iulie din anul respectiv.

Or. de

Justificare

Limitarea termenului de plată contractual la 60 de zile va crea o serie de norme uniforme 
atât pentru întreprinderi, cât și pentru autoritățile publice. Atâta timp cât vor respecta 
această regulă a termenului de 60 de zile, întreprinderile vor continua să se bucure de 
libertate contractuală. Această dispoziție va ajuta în special IMM-urile, care adesea sunt 
obligate de clienții mai mari să accepte termene de plată inacceptabil de lungi. În plus, 
factura trebuie să permită verificarea faptului că bunurile sau serviciile furnizate respectă
dispozițiile contractuale. A se vedea definiția de la considerentul 10 (nou).

Amendamentul 101
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine exigibilă, iar 
creditorul este un IMM, acesta are dreptul 
la o compensație sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
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Această compensație este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

Or. it

Amendamentul 102
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensație sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensație este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

Or. nl

Justificare

Obligațiile de plată contractuale în cazul tranzacțiilor comerciale ar trebui să fie valabile 
pentru toate părțile implicate: autorități publice, întreprinderi și persoane particulare. 
Compensația sub forma unei sume forfetare ar trebui, de aceea, să se aplice și pentru 
tranzacțiile comerciale între întreprinderi și între întreprinderi și persoane particulare. Doar 
așa se poate vorbi de condiții inițiale egale cu privire la obligațiile de plată.

Amendamentul 103
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compensația pentru costurile de 
recuperare

Compensația suplimentară
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Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la noul articol 4a alineatul (1).

Amendamentul 104
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor, sub rezerva 
revizuirii o dată la doi ani:

Or. it

Amendamentul 105
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor: 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5, creditorul are în 
mod automat, adică fără să fie nevoit să ia 
vreo măsură, dreptul de a obține oricare 
din sumele minime următoare de la 
debitor:

Or. it
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Justificare

Articolul 6 din propunerea de directivă prevede că „orice clauză care exclude achitarea de 
dobânzi pentru întârzierea efectuării plăților este considerată întotdeauna ca fiind extrem de 
inechitabilă”. O dispoziție contractuală diferită de dispozițiile propuse la articolul 3 ar 
produce efecte adverse pentru garanțiile contractuale car protejează creditorul. Este 
important să se garanteze faptul că procedura este automată, pentru a se evita eventualele 
măsuri de retorsiune la care ar putea să recurgă debitorul. Sumele compensatorii datorate 
pentru costurile de recuperare ar trebui exprimate în sume minime.

Amendamentul 106
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 5 și în lipsa unor prevederi 
contractuale contrare, creditorul are dreptul 
de a obține oricare din sumele următoare 
de la debitor :

Or. fr

Justificare

În conformitate cu amendamentele corespunzătoare articolelor 3 și 5.

Amendamentul 107
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
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articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

articolul 5 și în lipsa unor prevederi 
contractuale contrare, creditorul are dreptul 
de a obține oricare din sumele următoare 
de la debitor:

Or. pl

Justificare

Acest amendament derivă din propunerea de eliminare a articolului 3 și aplicarea 
dispozițiilor articolului 5 în cazul autorităților publice și al întreprinderilor private. 

Amendamentul 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor: 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5, creditorul are 
dreptul, cel puțin, de a obține oricare din 
sumele următoare de la debitor: 

Or. es

Justificare

Eliminarea cuvintelor „în lipsa unor prevederi contractuale contrare” ar trebui să contribuie 
la asigurarea faptului că creditorii nu sunt obligați să accepte o clauză prin care ar renunța 
la dreptul la acest fel de compensare.

Amendamentul 109
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – literele a, b și c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru o datorie mai mică de (a) pentru o datorie mai mică de 
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1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR; 10 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;
(b) pentru o datorie egală sau mai mare de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;

(b) pentru o datorie egală sau mai mare de 
10 000 EUR, o sumă fixă de 100 EUR.

(c) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 10 000 EUR, o sumă egală cu 1 % din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.

Or. pl

Justificare

Dispoziția în temeiul căreia compensația egală cu echivalentul a 1 % ar deveni exigibilă în 
cazul întârzierii efectuării plății unei datorii de 10 000 EUR sau mai mult este excesiv de 
dură, în special în cazul tranzacțiilor cu valori mari. Sistemul propus de Comisie trebuie, de 
asemenea, simplificat, motiv pentru care dispozițiile de compensare propuse au fost înlocuite 
cu două sume fixe. 

Amendamentul 110
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR, plus 
un supliment de maximum 3 % din 
datoria totală, pentru a acoperi 
eventualele cheltuieli ale creditorului 
ocazionate de solicitarea datoriei; 

Or. es

Justificare

Se include un procentaj suplimentar pentru a asigura faptul că creditorii nu trebuie să 
suporte costuri suplimentare ocazionate de solicitarea sumelor care le sunt datorate. 
Trimiterea a două solicitări valabile în mod oficial, de exemplu a două mesaje prin fax, poate 
costa chiar și 50 EUR, la care trebuie adăugate cheltuielile cu apelurile telefonice, 
transportul etc. pe care e posibil ca un creditor să fie nevoit să le suporte pentru a solicita 
plata unei datorii care i se cuvine.
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Amendamentul 111
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 1 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;

(b) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, dar mai mică de 10 000 EUR, 
o sumă fixă de 70 EUR, plus un supliment 
de maximum 3 % din datoria totală 
pentru a acoperi eventualele cheltuieli ale 
creditorului ocazionate de solicitarea 
datoriei; 

Or. es

Justificare

Se include un procentaj suplimentar pentru a asigura faptul că creditorii nu trebuie să 
suporte costuri suplimentare ocazionate de solicitarea sumelor care le sunt datorate. Pe 
lângă cele afirmate la amendamentul precedent, în cazul unei datorii de peste 1 000 EUR, 
companiile solicită, în general, consiliere juridică, iar comisionul avocatului pentru 
consiliere și emiterea unui aviz juridic este de cel puțin 60 EUR. 

Amendamentul 112
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru o datorie egală sau mai mare de 
10 000 EUR, o sumă egală cu 1 % din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.

(c) pentru o datorie egală sau mai mare de 
10 000 EUR, o sumă egală cu 3 % din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.

Or. es

Justificare

Se include un procentaj suplimentar pentru a asigura faptul că creditorii nu trebuie să 
suporte costuri suplimentare ocazionate de solicitarea sumelor care le sunt datorate. Pe 
lângă cele afirmate la amendamentul precedent, în cazul unei datorii de peste 1 000 EUR, 
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companiile preferă, în general, să transmită solicitarea printr-un avocat. Comisionul 
perceput de un avocat pentru soluționarea cazului și solicitarea unei datorii prin mijloace 
extra-judiciare este de cel puțin 300 EUR.

Amendamentul 113
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o compensație egală cu 1% din suma 
datorată pentru fiecare nouă zi de 
întârziere după 60 de zile de la data la 
care dobânda devine exigibilă.

Or. en

Amendamentul 114
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate 
cu articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, 
creditorul are dreptul de a obține oricare 
din sumele următoare de la debitor: 

eliminat

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;
(b) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 1 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;
(c) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 10 000 EUR, o sumă egală cu 1% din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.
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Or. en

Amendamentul 115
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor: 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;

(a) pentru o datorie mai mică de 50 EUR, o 
sumă fixă de 10 EUR;

(b) pentru o datorie egală sau mai mare de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;

(b) pentru o datorie egală sau mai mare de 
50 EUR, dar mai mică de 200 EUR, o 
sumă fixă de 20 EUR;
(ba) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 200 EUR, dar mai mică de 800 EUR, o 
sumă fixă de 40 EUR;
(bb) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 800 EUR, dar mai mică de 8 000 EUR, 
o sumă fixă de 80 EUR;

(c) pentru o datorie egală sau mai mare de 
10 000 EUR, o sumă egală cu 1% din suma 
pentru care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă.

(c) pentru o datorie egală sau mai mare de 
8 000 EUR, o sumă egală cu 1% din suma 
pentru care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă.

Or. cs

Justificare

Noua gamă de plăți compensatorii va fi mult mai utilă pentru reflectarea costurilor reale și, 
în acest fel, își va îndeplini scopul mult mai bine.

Amendamentul 116
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Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține o sumă fixă de 
40 EUR de la debitor.

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;
(b) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 1 000 EUR, dar mai mică de 
10 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;
(c) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 10 000 EUR, o sumă egală cu 1% din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.

Or. de

Justificare

Pentru rambursarea costurilor de recuperare, ar trebui stabilită o sumă fixă uniformă, în 
vederea simplificării procedurii de rambursare. Modelul gradat propus nu reflectă costurile 
reale, care sunt aceleași și pentru datoriile mici și pentru cele mari. Suma fixă de 40 EUR a 
trebui să acopere costurile administrative aferente. Procedura de rambursare a costurilor 
suplimentare, precum cheltuielile judiciare, care trebuie justificate în mod individual, este 
prevăzută la alineatul 3. 

Amendamentul 117
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
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plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

plăților devine exigibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține 20 EUR de la 
debitor.

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;
(b) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 1 000 EUR, dar mai mică de 
10 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;
(c) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 10 000 EUR, o sumă egală cu 1% din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.

Or. de

Justificare

Nu ar fi adecvat să se varieze compensația sub formă de sumă forfetară pentru costurile de 
recuperare, deoarece nivelul costurilor de recuperare ale creditorului nu depinde, în general, 
de nivelul datoriei. Suma de 20 EUR se bazează pe observațiile proprii ale Comisiei; a se 
vedea observațiile cu privire la evaluarea impactului din 8 aprilie 2009 (SEC(2009)0315, 
p. 38), unde se presupune că valoarea costurilor de recuperare se ridică la 20 EUR.

Amendamentul 118
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține o sumă egală cu 
1,5% din valoarea datoriei de la debitor.

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;
(b) pentru o datorie egală sau mai mare 
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de 1 000 EUR, dar mai mică de 
10 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;
(c) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 10 000 EUR, o sumă egală cu 1% din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.

Or. it

Amendamentul 119
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine exigibilă, 
creditorul are dreptul să obțină din partea 
debitorului o compensație egală cu o rată 
a dobânzii de 1% din suma datorată, pe 
lângă rata dobânzii pentru întârzierea 
efectuării plății.

Or. en

Justificare

Această soluție pare a fi mai corectă decât dacă s-ar practica o compensație sub forma unei 
sume forfetare. Ea ia în considerare argumentul că ar trebui să existe o compensație cu atât 
mai mare, cu cât întârzierea efectuării plății este mai mare, fără să se creeze limite artificiale 
între anumite date: în propunerea raportorului, un debitor care plătește în cea de-a 44-a zi 
după data la care dobânda pentru întârzierea efectuării plății devine exigibilă trebuie să 
plătească o compensație de 2% din suma datorată, iar un debitor care plătește în cea de-a 
45-a zi trebuie să plătească o compensație de 4%. Acest lucru este arbitrar.
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Amendamentul 120
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Cuantumul compensației menționate 
la alineatul (1) nu depășește 1 000 EUR.

Or. cs

Justificare

Pe de o parte, compensația pentru costurile de recuperare ar trebui să se aplice în cazul 
nivelurilor mari de dobândă. Pe de altă parte, ar trebui să se impună un plafon fix pentru 
rambursarea costurilor.

Amendamentul 121
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre asigură faptul că, în 
cazul unor solicitări multiple împotriva 
aceluiași debitor, compensația pentru 
costurile de recuperare menționată la 
alineatul (1) devine exigibilă numai 
pentru suma datoriilor, și nu pentru 
solicitările individuale.

Or. cs

Justificare

Nu ar fi nici corect, nici consecvent cu practica actuală să se compenseze costurile de 
recuperare suportate de aceiași furnizori și cumpărători pentru solicitări individuale, ci ar 
trebui să se procedeze la rambursarea costurilor menționate la alineatul (1) aferente sumei 
tuturor acestor solicitări cumulate pentru întârzierea efectuării plăților. Acest lucru are o 
relevanță deosebită în sectorul sanitar, atunci când spitalele nu pot plăti un furnizor de 
diferite tipuri de medicamente pentru aprovizionări individuale din cauza întârzierii 
efectuării plăților de către casele de asigurări de sănătate.
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Amendamentul 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5 și în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obține oricare din sumele 
următoare de la debitor:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 5 și în lipsa unor prevederi 
contractuale contrare, creditorul are dreptul 
de a obține o sumă fixă de 40 EUR de la 
debitor.

(a) pentru o datorie mai mică de 
1 000 EUR, o sumă fixă de 40 EUR;
(b) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 1 000 EUR, dar mai mică de 
10 000 EUR, o sumă fixă de 70 EUR;
(c) pentru o datorie egală sau mai mare 
de 10 000 EUR, o sumă egală cu 1% din 
suma pentru care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
plătibilă.
(2) Statele membre se asigură că sumele 
menționate la alineatul (1) sunt plătibile 
fără a fi necesară o notificare și 
reprezintă o compensație pentru propriile 
costuri de recuperare ale creditorului.

Or. de

Justificare

Acest amendament prevede o sumă fixă de 40 EUR pentru compensarea costurilor de 
recuperare. Acest lucru se datorează faptului că recuperarea nu implică costuri ridicate, iar 
creditorul are oricum dreptul, în temeiul articolului 4 alineatul (3), să solicite o compensație 
pentru costurile de recuperare suplimentare, care acoperă aceste costuri. Compensația nu 
trebuie utilizată în mod neadecvat, devenind un factor descurajator; acest rol îl îndeplinește 
rata dobânzii pentru întârzierea efectuării plăților. Dacă articolele 3 și 5 ar fi fuzionate, cel 
dintâi ar fi eliminat din text. 
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Amendamentul 123
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
 Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sumele 
menționate la alineatul (1) sunt plătibile 
fără a fi necesară o notificare și 
reprezintă o compensație pentru propriile 
costuri de recuperare ale creditorului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sumele 
menționate la alineatul (1) sunt plătibile 
fără a fi necesară o notificare și 
reprezintă o compensație pentru propriile 
costuri de recuperare ale creditorului.

(2) Cu excepția cazurilor în care debitorul 
nu este răspunzător pentru întârziere, 
creditorul are dreptul, în plus față de 
sumele menționate la alineatul (1), de a 
solicita o compensație rezonabilă de la 
debitor pentru toate costurile de 
recuperare restante angajate datorită 
întârzierii efectuării plăților de către cel 
din urmă. Statele membre stabilesc un 
nivel minim rezonabil al compensației, 
care este de cel puțin 5% din suma 
datorată. Acest lucru nu aduce atingere 
eventualelor solicitări ale creditorului cu 
privire la daunele sau prejudiciile suferite 
din cauza întârzierii efectuării plăților.

Or. es

Justificare

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
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Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Amendamentul 125
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sumele
menționate la alineatul (1) sunt plătibile
fără a fi necesară o notificare și reprezintă 
o compensație pentru propriile costuri de 
recuperare ale creditorului. 

(2) Statele membre se asigură că suma 
menționată la alineatul (1) devine exigibilă
fără a fi necesară o notificare și reprezintă 
o compensație pentru propriile costuri de 
recuperare ale creditorului.

Or. it

Amendamentul 126
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Compensația menționată la 
alineatul (1) litera (ca) se aplică până la 
sfârșitul celei de-a 12-a luni de întârziere 
consecutive.

Or. en
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Amendamentul 127
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cuantumul compensației menționate 
la alineatul (1) nu depășește 50 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 128
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazurilor în care debitorul 
nu este răspunzător pentru întârziere, 
creditorul are dreptul, în plus față de 
sumele menționate la alineatul (1), de a 
solicita o compensație rezonabilă de la 
debitor pentru toate costurile restante de 
recuperare angajate datorită întârzierii în 
efectuarea plăților a celui din urmă.

eliminat

Or. it

Amendamentul 129
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazurilor în care debitorul 
nu este răspunzător pentru întârziere, 
creditorul are dreptul, în plus față de 
sumele menționate la alineatul (1), de a 
solicita o compensație rezonabilă de la 

(3) Statele membre se asigură că sumele
menționate la alineatele (1) și (2) devin 
exigibile fără a fi necesară o notificare și 
reprezintă o compensație pentru propriile 
costuri de recuperare ale creditorului.



PE439.270v02-00 80/136 AM\810451RO.doc

RO

debitor pentru toate costurile restante de 
recuperare angajate datorită întârzierii în 
efectuarea plăților a celui din urmă.

Or. es

Justificare

Dacă trimiterea unei notificări este o condiție pentru ca creditorul să primească o 
compensație rezonabilă, debitorii vor încerca prin toate mijloacele posibile să evite primirea 
notificărilor, ca să nu fie nevoiți să plătească compensația. În acest caz, ar fi necesar să se 
recurgă la proceduri judiciare, astfel încât un judecător să hotărască dacă s-a trimis sau nu o 
notificare în forma adecvată și dacă compensația este sau nu exigibilă. Dacă acesta ar fi 
cazul, compensația ar înceta să mai constituie un factor disuasiv suficient împotriva neplății. 

Amendamentul 130
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazurilor în care debitorul 
nu este răspunzător pentru întârziere, 
creditorul are dreptul, în plus față de 
sumele menționate la alineatul (1), de a 
solicita o compensație rezonabilă de la 
debitor pentru toate costurile restante de 
recuperare angajate datorită întârzierii în 
efectuarea plăților a celui din urmă. 

(3) Cu excepția cazurilor în care debitorul 
nu este răspunzător pentru întârziere, 
creditorul are dreptul de a solicita o 
compensație rezonabilă de la debitor pentru 
toate costurile restante de recuperare 
angajate datorită întârzierii în efectuarea 
plăților a celui din urmă.

Or. en

Amendamentul 131
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazurilor în care debitorul 
nu este răspunzător pentru întârziere, 
creditorul are dreptul, în plus față de 

(3) Cu excepția cazurilor în care debitorul 
nu este răspunzător pentru întârziere, 
creditorul are dreptul, în plus față de 
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sumele menționate la alineatul (1), de a 
solicita o compensație rezonabilă de la 
debitor pentru toate costurile restante de 
recuperare angajate datorită întârzierii în 
efectuarea plăților a celui din urmă.

sumele menționate la alineatul (1), de a 
solicita o compensație rezonabilă de la 
debitor pentru toate costurile restante de 
recuperare angajate datorită întârzierii în 
efectuarea plăților a celui din urmă. 
Celelalte costuri includ, în particular, 
costurile suportate de creditor generate de 
întârzierea efectuării plăților în urma 
contactării unui avocat, a angajării unei 
firme de colectare a debitelor sau a 
utilizării unei facilități de descoperit de 
cont.

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat ce articole de cost sunt incluse printre celelalte costuri generate de 
întârzierea efectuării plăților de către debitor.

Amendamentul 132
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Compensația forfetară

(1) Statele membre se asigură că, în 
momentul în care dobânzile pentru 
întârzierea efectuării plăților devin 
exigibile, creditorul are dreptul să obțină 
de la debitor una dintre următoarele 
sume:
(a) o compensație sub formă de sumă 
forfetară egală cu 1% din suma datorată 
începând cu data la care dobânda devine 
exigibilă;
(b) o compensație sub formă de sumă 
forfetară egală cu 2% din suma datorată 
după 45 de zile de la data la care dobânda 
devine exigibilă;
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(c) o compensație sub formă de sumă 
forfetară egală cu 3% din suma datorată 
după 60 de zile de la data la care dobânda 
devine exigibilă;
(2) Compensația sub formă de sumă 
forfetară menționată la alineatul (1) se 
plătește în afara dobânzii pentru 
întârzierea efectuării plăților și a 
compensației pentru costurile de 
recuperare. 
(3) Cuantumul total al compensației sub 
formă de sumă forfetară menționate la 
alineatul (1) nu depășește 3 000 EUR.

Or. cs

Justificare

Se propune un sistem gradat de compensație sub formă de sumă forfetară pentru întârzierea 
efectuării plăților în funcție de gravitatea întârzierii plății. Se stabilește o limită maximă 
pentru această compensație sub formă de sumă forfetară pentru a oferi protecție 
întreprinderilor mici și mijlocii. Adoptarea acestui amendament depinde de adoptarea 
amendamentului 11 din raport, care vizează eliminarea alineatul (5) de la articolul 5 din 
propunerea de directivă.

Amendamentul 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Compensația forfetară

(1) Statele membre se asigură că, în 
momentul în care dobânzile pentru 
întârzierea efectuării plăților devin
exigibile, creditorul are dreptul să obțină 
de la debitor una dintre următoarele 
sume:
(a) o compensație egală cu 3% din suma 
datorată după 60 de zile de la data la care 
dobânda devine exigibilă;



AM\810451RO.doc 83/136 PE439.270v02-00

RO

(b) o compensație egală cu 5% din suma 
datorată după 90 de zile de la data la care 
dobânda devine exigibilă.
(2) Compensația menționată la 
alineatul (1) se plătește în afara dobânzii 
pentru întârzierea efectuării plăților și a 
compensației pentru costurile de 
recuperare. 
(3) Cuantumul compensației menționate 
la alineatul (1) nu depășește 50 000 EUR.

Or. fr

Justificare

Pentru întârzieri ale efectuării plăților de 30 până la 60 de zile, nu pare a fi necesar să se 
impună o compensație sub formă de sumă forfetară pe lângă dobânda legală și compensația 
pentru costurile de recuperare.

Amendamentul 134
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

(1) Statele membre asigură faptul că, 
atunci când dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine exigibilă, 
creditorul are dreptul să obțină din partea 
debitorului, în mod automat, fără a fi 
necesară o hotărâre judecătorească și 
fără ca creditorul să fie nevoit să adreseze 
o solicitare, oricare din următoarele 
sume:
(a) o compensație egală cu 5% din suma 
datorată începând cu data la care 
dobânda devine exigibilă;
(b) o compensație egală cu 6% din suma
datorată după 45 de zile de la data la care 
dobânda devine exigibilă;
(c) o compensație egală cu 7% din suma 
datorată după 60 de zile de la data la care 
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dobânda devine exigibilă.
(2) Compensația menționată la 
alineatul (1) se plătește în afara dobânzii 
pentru întârzierea efectuării plăților și a 
compensației pentru costurile de 
recuperare.
(3) Cuantumul compensației menționate 
la alineatul (1) nu depășește 50 000 EUR.

Or. en

Justificare

IMM-urile sunt adesea veriga slabă în tranzacțiile comerciale în cazul întârzierii efectuării 
plăților; astfel, ele ezită să solicite debitorului dobânzile aferente, de teamă să nu piardă 
contracte sau clienți pe viitor.

Amendamentul 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5
Plata de către autoritățile publice

eliminat

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de 
servicii contra cost către autoritățile 
publice, creditorul are dreptul, fără a fi 
necesară o notificare, la o dobândă pentru 
întârzierea efectuării plăților egală cu 
dobânda legală, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) creditorul și-a îndeplinit obligațiile 
contractuale și legale;
(b) creditorul nu a primit suma datorată 
la timp, cu excepția cazurilor în care 
debitorul nu este răspunzător pentru 
întârziere.
(2) Atunci când condițiile stabilite la 
alineatul 1 sunt îndeplinite, statele 
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membre garantează următoarele:
(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine exigibilă din ziua 
următoare datei sau încheierii termenului 
de plată fixat în contract;
(b) dacă data sau termenul de plată nu 
este fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:
(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;
(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 
30 de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;
(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte 
de sau în ziua în care are loc această 
recepție sau verificare, după 30 de zile de 
la acea dată.
(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) 
litera (b) punctul (iii) nu depășește 30 de 
zile, în absența unor dispoziții contrare, 
justificate în mod corespunzător în 
documentele licitației și prin contract.
(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera 
(b), cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.
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(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.
(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții 
comerciale care conduc la livrarea de 
bunuri sau furnizarea de servicii contra 
cost către autoritățile publice:
(a) pentru primul semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
ianuarie din anul respectiv;
(b) pentru al doilea semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
iulie din anul respectiv.

Or. fr

Justificare

Având în vedere că normele ar trebui să fie identice pentru organismele publice și private, nu 
pare să fie nevoie să se adopte un articol specific pentru plățile efectuate de autoritățile 
publice.

Amendamentul 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata de către autoritățile publice Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților

Or. en
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Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 și 5 ar trebui fuzionate. Relațiile 
comerciale dintre întreprinderi și autoritățile publice sunt, în multe privințe, similare 
relațiilor comerciale dintre întreprinderi. În scopul evitării unor termene de plată 
dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, dobânda devine exigibilă, în 
toate situațiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii. 

Amendamentul 137
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata de către autoritățile publice Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților în cadrul tranzacțiilor comerciale

Or. fr

Justificare

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).
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Amendamentul 138
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice sau în 
numele autorităților publice către terți, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. it

Amendamentul 139
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice sau în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
autorităților publice, creditorul are dreptul, 
fără a fi necesară o notificare, la o dobândă 
pentru întârzierea efectuării plăților egală 
cu dobânda legală, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. ro

Justificare

Acest amendament ar trebui considerat în lumina articolului 2 alineatul (1). Multe dintre 
serviciile achiziționate de autoritățile publice nu sunt furnizate autorităților înselor, ci unor 
terțe părți aparținând unor diferite grupuri sociale, în numele cărora autoritățile publice 
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semnează contracte de furnizare de bunuri sau servicii. Contractarea acestor bunuri sau 
servicii în vederea satisfacerii necesităților unui anumit grup face parte din obiectivele
activităților autorităților publice, cu toate că aceste autorități nu sunt destinatarul final al 
bunurilor sau serviciilor respective.

Amendamentul 140
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de 
servicii, creditorul are dreptul, fără a fi 
necesară o notificare, la o dobândă pentru 
întârzierea efectuării plăților egală cu 
dobânda legală, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. de

Justificare

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendamentul 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în (1) Statele membre se asigură că, în 
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tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de 
servicii contra cost către autoritățile 
publice, creditorul are dreptul, fără a fi 
necesară o notificare, la o dobândă pentru 
întârzierea efectuării plăților egală cu 
dobânda legală, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții: 

tranzacțiile comerciale, creditorul are 
dreptul, fără a fi necesară o notificare, la o 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăților egală cu dobânda legală, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții: 

Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurile de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 și 5 ar trebui fuzionate. Relațiile 
comerciale dintre întreprinderi și autoritățile publice sunt, în multe privințe, similare 
relațiilor comerciale dintre întreprinderi. În scopul evitării unor termene de plată 
dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, dobânda devine exigibilă, în 
toate situațiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii. 

Amendamentul 142
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, după ce a trimis 
autorității publice o notificare cu 
confirmare de primire după 30 de zile de 
la primirea de către autoritatea publică a 
facturii sau a unei solicitări de plată 
echivalente, la o dobândă pentru 
întârzierea efectuării plăților egală cu 
dobânda legală, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. nl



AM\810451RO.doc 91/136 PE439.270v02-00

RO

Justificare

Dacă debitorului i se trimite o notificare în vederea efectuării plății după 30 de zile de la data 
primirii facturii sau a unei solicitări de plată echivalente, acest lucru îi oferă ocazia de a 
contesta solicitarea. Acest lucru poate duce la scăderea numărului de plăți directe în Europa. 
Eventualele procese în instanță privind întârzierea efectuării plăților aflate în desfășurare în 
momentul respectiv vor deveni astfel simple proceduri administrative. După ce curtea ia o 
hotărâre, creditorul își poate formula cererea în mod direct.

Amendamentul 143
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale între întreprinderi 
sau în tranzacțiile comerciale care conduc 
la livrarea de bunuri sau furnizarea de 
servicii contra cost către autoritățile 
publice, creditorul are dreptul, fără a fi 
necesară o notificare, la o dobândă pentru 
întârzierea efectuării plăților egală cu 
dobânda legală, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. fr

Justificare

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).
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Amendamentul 144
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice sau în 
numele autorităților publice către terți, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. it

Justificare

Noua formulare acoperă tranzacțiile comerciale din cadrul unor acorduri colective între 
farmacii sau asociații farmaceutice și autoritățile publice. Ea se plică, printre altele, în cazul 
Italiei, unde plățile efectuate de către unitățile sanitare locale sunt reglementate de Convenția 
națională farmaceutică încheiată între asociațiile naționale de farmacii municipale și publice 
și administrația publică din domeniu. 

Amendamentul 145
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda 
legală, dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții: 

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice sau în 
numele autorităților publice către terți, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăților egală cu dobânda legală, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
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Or. it

Justificare
Noua formulare acoperă situațiile în care bunurile sau serviciile, în loc să fie livrate sau 
furnizate autorităților publice în mod direct, sunt livrate sau furnizate în numele autorităților 
publice unor terțe părți. Un caz în care se aplică acest lucru îl reprezintă serviciile 
farmaceutice: atunci când distribuie medicamente pacienților, farmaciile execută un serviciu 
pentru stat, pentru care nu sunt plătite decât ulterior.

Amendamentul 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(b) dacă data de plată nu este fixată în 
contract, dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine exigibilă în mod 
automat la oricare din următoarele 
termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii verificabile sau a 
unei cereri echivalente de plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30 
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(ii) dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de primirea bunurilor sau 
serviciilor, după 30 de zile de la primirea 
bunurilor sau serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de sau în ziua în care are loc 
această recepție sau verificare, după 30 de 
zile de la acea dată.

Or. de

Justificare

Pentru a crea o obligație de plată, factura trebuie să fie verificabilă. O factură finală trebuie 
să fie verificabilă pentru a se stabili dacă este completă, dacă a fost întocmită corect și dacă 
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este finală, pentru a crea o obligație de plată. În principiu, o factură finală care nu respectă 
aceste criterii nu poate crea o obligație de plată.

Amendamentul 147
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(b) dacă data de plată nu este fixată în 
contract, dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine exigibilă în mod 
automat la oricare din următoarele
termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(i) după maximum 60 de zile 
calendaristice de la data scadentă și data 
primirii de către debitor a facturii sau a 
unei cereri echivalente de plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(ii) dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de primirea bunurilor sau 
serviciilor, după maximum 60 de zile 
calendaristice de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
verificabilă sau o cerere echivalentă de 
plată înainte de sau în ziua în care are loc 
această recepție sau verificare, după 
maximum 60 de zile calendaristice de la 
acea dată.

Or. de

Justificare

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
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vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendamentul 148
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(i) după 90 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 90
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 90 de zile de la acea 
dată.

Or. it
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Amendamentul 149
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă în mod automat la oricare din 
următoarele termene:

(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(i) după 60 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 30
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(ii) dacă debitorul primește factura sau o 
cerere echivalentă de plată înainte de 
primirea bunurilor sau serviciilor, după 60
de zile de la primirea bunurilor sau 
serviciilor;

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepție sau 
verificare, prin care se stabilește 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract și dacă debitorul primește factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepție 
sau verificare, după 60 de zile de la acea 
dată.

Or. nl

Justificare

Obligațiile de plată contractuale în cazul tranzacțiilor comerciale ar trebui să fie valabile 
pentru toate părțile implicate: autorități publice, întreprinderi și persoane particulare. Doar 
așa se poate vorbi de condiții inițiale egale cu privire la obligațiile de plată. Plata ar trebui 
considerată întârziată, dând naștere la obligația de a plăti dobândă și compensația sub formă 
de sumă forfetară corespunzătoare de 5%, în mod ideal după 60 de zile. După prima 
notificare trimisă după 30 de zile, debitorul are un nou termen de 30 de zile pentru a-și plăti 
datoria.
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Amendamentul 150
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) dacă data primirii facturii sau a unei 
cereri echivalente de plată nu este 
stabilită, după 30 de zile de la data 
recepției mărfurilor sau prestării 
serviciilor;

Or. en

Justificare

În cazul în care contractul nu prevede un termen de plată, articolul 5 alineatul (2b) creează 
un drept automat de percepere a unei dobânzi după 30 de zile de la data primirii facturii. 
Totuși, creditorul rareori poate dovedi că debitorul a primit factura. Această dispoziție ar fi 
relevantă pentru cazul în care primirea facturii sau a cererii echivalente de plată este incertă.

Amendamentul 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul instituțiilor sanitare publice 
și al instituțiilor medico-sociale publice,
termenele de plată menționate la articolul 
5 alineatul (2) litera (b) punctele (i), (ii) și 
(iii) sunt de șaizeci de zile.

Or. fr

Justificare

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s’agit pas d’exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment 
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de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Amendamentul 152
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) 
litera (b) punctul (iii) nu depășește 30 de 
zile, în absența unor dispoziții contrare, 
justificate în mod corespunzător în 
documentele licitației și prin contract.

eliminat

Or. en

Justificare

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Amendamentul 153
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
 Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 30 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, 
justificate în mod corespunzător în 
documentele licitației și prin contract.

(3) Statele membre se asigură că procedura 
de recepție sau verificare menționată la 
alineatul (2) litera (b) punctul (iii) nu 
depășește 30 de zile.
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Or. de

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplu și, spre deosebire de întreprinderile private, au un 
acces garantat la resursele financiare. Prin urmare, autoritățile publice nu trebuie să accepte 
decât în mod excepțional termene de plată mai mari de 30 de zile. O compensație sub formă 
de sumă forfetară egală cu 5% constituie un stimulent clar pentru a plăti la timp. Totuși, în 
acest caz, ar trebui să existe o limită superioară, pentru a evita sarcini disproporționate 
asupra bugetelor publice sau stimulente pentru corupție. 

Amendamentul 154
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 30 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, 
justificate în mod corespunzător în 
documentele licitației și prin contract.

(3) Statele membre se asigură că procedura 
de recepție sau verificare menționată la 
alineatul (2) litera (b) punctul (iii) nu 
depășește 60 de zile.

Or. de

Justificare

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendamentul 155



PE439.270v02-00 100/136 AM\810451RO.doc

RO

Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 30 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, justificate 
în mod corespunzător în documentele 
licitației și prin contract.

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 60 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, justificate 
în mod corespunzător în documentele 
licitației și prin contract.

Or. it

Amendamentul 156
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 30 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, justificate 
în mod corespunzător în documentele 
licitației și prin contract.

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 90 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, justificate 
în mod corespunzător în documentele 
licitației și prin contract.

Or. it

Amendamentul 157
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
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verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 30 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, justificate 
în mod corespunzător în documentele 
licitației și prin contract.

verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 30 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, justificate 
în mod corespunzător în contractul privind 
tranzacțiile comerciale între întreprinderi 
sau în documentele licitației și în 
contractul privind tranzacțiile comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autoritățile publice.

Or. fr

Justificare

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
Philippe Juvin à l’article 3 et à l’article 5 paragraphe 1). Le champ d’application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Amendamentul 158
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepție sau 
verificare menționată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depășește 30 de zile, în 
absența unor dispoziții contrare, 
justificate în mod corespunzător în 
documentele licitației și prin contract.

(3) Statele membre se asigură că procedura 
de recepție sau verificare menționată la 
alineatul (2) litera (b) punctul (iii) nu 
depășește 30 de zile de la data recepției 
mărfurilor sau a furnizării serviciilor.

Or. en
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Justificare

Derogarea de la termenul de 30 de zile pentru verificare este deschisă unui număr nedefinit 
de interpretări și, prin urmare, ar trebui eliminată. În plus, întrucât, deseori, nu există 
condiții concurențiale echitabile între cumpărătorii publici și furnizorii privați, autoritățile 
publice au la dispoziție posibilitatea de a introduce termene diferite pentru procedura de 
verificare. Mai mult decât atât, amendamentul propus specifică ca dată a începerii calculării 
termenului de 30 de zile data primirii bunurilor sau serviciilor.

Amendamentul 159
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
 Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul de 
plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul de 
plată pe o perioadă mai lungă. Termenul 
de plată contractual nu poate în niciun 
caz să depășească 60 de zile 
calendaristice.

Or. de

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplu și, spre deosebire de întreprinderile private, au un 
acces garantat la resursele financiare. Prin urmare, autoritățile publice nu trebuie să accepte 
decât în mod excepțional termene de plată mai mari de 30 de zile. O compensație sub formă 
de sumă forfetară egală cu 5% constituie un stimulent clar pentru a plăti la timp. Totuși, în 
acest caz, ar trebui să existe o limită superioară, pentru a evita sarcini disproporționate 
asupra bugetelor publice sau stimulente pentru corupție. 
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Amendamentul 160
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul de 
plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care apare o 
necesitate obiectivă, dictată de un caz de 
forță majoră, de a stabili termenul de plată 
pe o perioadă mai lungă.

Or. es

Justificare

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: ‘salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago’ sería un absoluto ‘coladero’. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la ‘necesidad objetiva’ de ampliar el plazo de pago. Si este artículo 
se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista quedaría, al 
menos en España, vacío.

Amendamentul 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 

(4) În vederea executării contractelor 
publice, cu excepția celor care fac 
obiectul excluderilor prevăzute la titlul II 
capitolul II secțiunea 3 din Directiva 
2004/18/CE, statele membre se asigură că 
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între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o necesitate 
obiectivă de a stabili termenul de plată pe o 
perioadă mai lungă.

termenul de plată stabilit în contract nu 
depășește termenele stabilite la alineatul 
(2) litera (b), cu excepția cazului în care 
acesta este stabilit în mod special și de 
comun acord între debitor și creditor și este 
justificat în mod corespunzător ținând cont 
de circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul de 
plată pe o perioadă mai lungă

Or. fr

Justificare

Pentru a defini termenul „autorități publice”, propunerea de directivă se referă la conceptul 
de „autorități contractante”, astfel cum este definit în Directiva 2004/18/CE. Prin urmare, 
este necesar să fie consecventă cu întreaga Directivă 2004/18/CE și să transpună domeniul 
de aplicare în acest sens. În acest fel, este, de asemenea, posibil să se țină cont de excluderile 
prevăzute în Directiva 2004/18/CE și, astfel, să se răspundă la problemele legate de
denaturarea concurenței care ar putea apărea dacă propunerea de directivă s-ar aplica 
acestor organisme excluse. 

Amendamentul 162
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că:

(a) termenul de plată stabilit în contract nu 
depășește termenele stabilite la alineatul 
(2) litera (b), cu excepția cazului în care 
acesta este justificat în mod corespunzător 
și obiectiv, în funcție de principiul 
necesității sau în conformitate cu 
dispoziții speciale prevăzute în legislația 
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națională și cu excepția cazului în care 
acesta este stabilit în mod special și de 
comun acord între debitor și creditor.
Acolo unde este necesar, statele membre 
se pot abate de la cerințele stipulate la 
litera (a) în cazul unor modalități de plată 
în rate sau plăți eșalonate asupra cărora 
debitorul și creditorul au căzut în mod 
specific de acord;
(b) data primirii facturii nu face obiectul 
unui acord contractual între debitor și 
creditor.

Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. În scopul evitării unor termene de plată dezavantajoase, în special 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, dobânda devine exigibilă, în toate situațiile, nu mai 
târziu de 30 de zile de la data primirii facturii. În cazul plăților în rate sau al plăților 
eșalonate s-ar putea aplica dispoziții diferite. În plus, dispozițiile privind termenele de plată 
nu ar trebui să fie eludate prin intermediul unor acorduri contractuale pe baza unei facturări 
întârziate.

Amendamentul 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că:

(a) termenul de plată stabilit în contract nu 
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depășește termenele stabilite la alineatul 
(2) litera (b), cu excepția cazului în care 
acesta este justificat în mod 
corespunzător, în funcție de principiul 
necesității sau în conformitate cu 
dispoziții speciale prevăzute în legislația 
națională și cu excepția cazului în care 
acesta este stabilit în mod special și de 
comun acord între debitor și creditor și, în 
toate cazurile, nu este mai lung de 60 de 
zile;
(b) acolo unde este necesar, statele 
membre se pot abate de la cerințele 
stipulate la litera (a) în cazul unor 
modalități de plată în rate sau plăți 
eșalonate asupra cărora debitorul și 
creditorul au căzut în mod specific de 
acord;
(c) statele membre asigură faptul că data 
primirii facturii nu face obiectul unui 
acord contractual între debitor și creditor.

Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. În scopul evitării unor termene de plată dezavantajoase, în special 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, dobânda devine exigibilă, în toate situațiile, nu mai 
târziu de 60 de zile de la data primirii facturii. În cazul plăților în rate sau al plăților 
eșalonate s-ar putea aplica dispoziții diferite. În plus, dispozițiile privind termenele de plată 
nu ar trebui să fie eludate prin intermediul unor acorduri contractuale pe baza unei facturări 
întârziate.

Amendamentul 164
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b).
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stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

Or. en

Justificare

Nu are rost să se introducă o portiță de scăpare pentru autoritățile publice: practicile 
existente în unele state membre, precum Regatul Unit sau Țările de Jos, arată că este posibil 
pentru toate autoritățile publice de la toate nivelurile să plătească în termen de 30 de zile. 
Considerentul 17 din propunerea Comisiei explică în detaliu de ce pentru autoritățile publice 
există, într-adevăr, mai puține constrângeri de ordin financiar decât pentru companii. În plus, 
ele ar trebui să dea un exemplu bun pieței în întregul ei.

Amendamentul 165
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b). 

Or. en

Justificare

Textul Comisiei permite derogări de la termenul de plată de 30 de zile, care sunt deschise 
unui număr nedefinit de interpretări și creează posibilitatea de a impune termene de plată
mai lungi decât se dorește în prezenta directivă, de exemplu ca mijloc de soluționare a 
constrângerilor bugetare. Acest lucru ar trebui evitat, pentru a se asigura plata la timp de 
către autoritățile publice. 
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Amendamentul 166
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor.

Or. cs

Justificare

Și autoritățile publice ar trebui să se bucure de libertatea contractuală de a formaliza 
relațiile cu furnizorii lor în conformitate cu nevoile lor specifice.

Amendamentul 167
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o necesitate 
obiectivă de a stabili termenul de plată pe o 
perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o necesitate 
obiectivă de a stabili termenul de plată pe o 
perioadă mai lungă. Perioada de plată nu 
depășește în niciun caz 60 de zile.
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Or. fr

Justificare

Atât întreprinderile, cât și autoritățile publice ar trebui să poată face excepție de la termenul 
de 30 de zile, numai în circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător. Este 
important să se stabilească un termen de plată maxim, pentru a se limita această deviere și 
pentru a se evita abuzurile.

Amendamentul 168
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b).

Or. de

Justificare

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Amendamentul 169
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b). 

Or. en

Amendamentul 170
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod corespunzător ținând cont de 
circumstanțe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepția cazului în care acesta este 
stabilit în mod special și de comun acord 
între debitor și creditor și este justificat în 
mod obiectiv, ținând cont de natura sau 
caracteristicile specifice ale contractului.

Cu excepția cazului în care plata se face 
eșalonat, perioada de plată nu depășește 
în niciun caz 60 de zile. 
Debitorilor nu ar trebui să li se permită să 
utilizeze plățile eșalonate ca metodă de 
subminare a normelor și principiilor 
prevăzute în prezenta directivă. 
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Or. en

Amendamentul 171
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot defini termene 
mai scurte, între 30 și 60 de zile.

Or. en

Justificare

Este de preferat să se prevadă mai curând o armonizare minimă, decât una deplină.

Amendamentul 172
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care serviciile de interes general 
sunt oferite atât de sectorul public, cât și 
de cel privat, dispozițiile prezentului 
articol se aplică ambelor sectoare. 

Or. en

Justificare

Acest amendament ține seama de diferitele moduri de organizare a serviciilor publice în 
statele membre și în special de cel al sănătății și al protecției sociale. De exemplu, există deja 
numeroase spitale private implicate în furnizarea de asistență, iar în unele state membre 
numărul acestora este în continuă creștere. Prin urmare, este important să se asigure 
egalitatea de tratament și să se evite situații în care furnizorii din sectorul public ar fi 
confruntați cu o concurență neloială.
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Amendamentul 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

eliminat

Or. es

Justificare

Ar fi o anomalie ca penalitățile să ia forma plăților către creditori, deoarece beneficiarii ar fi 
persoanele individuale interesate, și nu o autoritate publică. Compensarea creditorilor ar 
trebui să ia forma dobânzii. 

Amendamentul 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

eliminat

Or. fr

Justificare

Scopul acestei compensații suplimentare sub formă de sumă forfetară nu este clar, mai ales 
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că se adaugă altor două penalități (compensația pentru costurile de recuperare și dobânda 
penalizatoare), fiecare îndeplinind un anumit scop. În plus, este greu de înțeles motivul 
pentru care suma ar trebui să fie de 5%, întrucât studiul de impact al Comisiei este vag în 
această privință. În aceste condiții, introducerea acestei compensații ar putea rezulta într-o 
îmbogățire nedreaptă a creditorului, și nu acesta este obiectivul propunerii de directivă. 

Amendamentul 175
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

eliminat

Or. fr

Justificare

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Amendamentul 176
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul eliminat
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în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

Or. de

Justificare

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendamentul 177
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

eliminat

Or. cs

Justificare

În contextul parității părților implicate în relațiile contractuale, nu este posibil ca 
autorităților publice să li se aplice o penalitate unilaterală atât de ridicată.
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Amendamentul 178
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
 Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume forfetare 
egală cu 5% din suma datorată. Această 
compensare este în plus față de dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților.

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul unei autorități publice are 
dreptul să obțină o compensare sub forma 
unei sume forfetare egală cu 5% din suma 
datorată. Această compensare este în plus 
față de dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților.

Or. de

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplu și, spre deosebire de întreprinderile private, au un 
acces garantat la resursele financiare. Prin urmare, autoritățile publice nu trebuie să accepte 
decât în mod excepțional termene de plată mai mari de 30 de zile. O compensație sub formă 
de sumă forfetară de 5% constituie un stimulent clar pentru a plăti la timp. Totuși, în acest 
caz, ar trebui să existe o limită superioară, pentru a evita sarcini disproporționate asupra 
bugetelor publice sau stimulente pentru corupție. 

Amendamentul 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă, creditorul are 
dreptul să obțină o compensare sub forma 
unei sume forfetare egală cu 5% din suma 
datorată. Această compensare este în plus 
față de dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților.

Atunci când efectuarea plății la data 
prescrisă depinde de transferul prealabil 
al fondurilor de stat de la administrația 
centrală, care nu a avut loc, și în cazul în 
care o autoritate publică nesubordonată 
administrației centrale nu este 
responsabilă pentru întârziere, creditorul 
nu are dreptul la compensare egală cu un 
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procentaj din suma datorată.

Or. el

Justificare

A lump sum compensation equal to 5% of the amount due, from the first day, is 
disproportionate and has a dissuasive effect on payment of the debt since the same percentage 
applies irrespective of the duration of the delay. Moreover, in many cases, payments by public 
authorities not subject to the central administration (e.g. municipalities, communities, 
prefectures, etc.) are dependent on the prior transfer of State funds from the central 
administration. When there is a delay in transferring those funds, the scheduled payment by 
the public authorities concerned is also correspondingly delayed, which results in a direct 
financial burden on those authorities even though they are not responsible for the delay.

Amendamentul 180
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume forfetare 
egală cu 5% din suma datorată. Această 
compensare este în plus față de dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților.

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume forfetare 
egală cu 2% din suma datorată.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește întârzierea efectuării plăților, autorul acestui amendament susține 
egalitatea de tratament pentru întreprinderile și autoritățile publice și propune o compensație 
sub formă de sumă forfetară egală cu 2% din suma datorată.
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Amendamentul 181
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume forfetare 
egală cu 5% din suma datorată. Această 
compensare este în plus față de dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților.

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume forfetare 
egală cu 3% din suma datorată. Această 
compensare este în plus față de dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților.

Or. it

Amendamentul 182
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5). Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine exigibilă, 
autoritatea publică este obligată ă 
contracteze, în termen de cinci zile 
lucrătoare, un produs sau serviciu 
financiar în vederea efectuării imediate a 
plății integrale a datoriei. În cazul în care 
autoritatea publică nu poate încheia un 
contract care să permită plata datoriei 
către furnizorul serviciului, se aplică 
penalități în conformitate cu legislația în 
vigoare și criteriile aplicabile în fiecare 
stat membru.

Or. es

Justificare

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
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se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Amendamentul 183
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume forfetare 
egală cu 5% din suma datorată. Această 
compensare este în plus față de dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților.

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume forfetare 
egală cu 5% din suma datorată. Această 
compensare este în plus față de dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților. În 
cazul în care creditorul care are dreptul la 
o compensație sub formă de sumă 
forfetară a subcontractat împreună cu 
alte întreprinderi, suma forfetară se 
distribuie proporțional între acestea.

Or. it

Amendamentul 184
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 

eliminat
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efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. Cu toate acestea, pentru a nu crea birocrație pentru IMM-uri, 
companiilor private sau autorităților publice nu ar trebui să li se impună nicio cerință 
referitoare la o sumă forfetară. Există deja dobânzi legale graduale care asigură faptul că 
depășirile pentru sumele mai mici sunt tratate diferit de întârzierile pentru sumele mai mari. 
Este extrem de important să nu se creeze mai multă birocrație.

Amendamentul 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

eliminat

Or. de

Justificare

Ein “Strafschadensersatz” widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
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widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 

Amendamentul 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o 
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

(5) Statele membre se asigură că, în 
momentul în care dobânzile pentru 
întârzierea efectuării plăților devin 
exigibile, creditorul are dreptul să obțină o 
compensație care se ridică la una dintre 
următoarele sume:

(a) o compensație egală cu 2% din suma 
datorată începând cu data la care 
dobânda devine exigibilă;
(b) o compensație egală cu 5% din suma 
datorată după 30 de zile de la data la care 
dobânda devine exigibilă.

Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. La plata unei compensații, micile întârzieri ar trebui să fie tratate în 
mod diferit de întârzierile mai mari în efectuarea plăților.
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Amendamentul 187
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăților devine plătibilă, 
creditorul are dreptul să obțină o
compensare sub forma unei sume 
forfetare egală cu 5% din suma datorată. 
Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților. 

(5) Statele membre se asigură că, în 
momentul în care dobânzile pentru 
întârzierea efectuării plăților devin 
exigibile, creditorul are dreptul să obțină de 
la debitor una dintre următoarele sume:

(a) o compensație egală cu 2% din suma 
datorată începând cu data la care 
dobânda devine exigibilă;
(b) o compensație egală cu 4% din suma 
datorată după 45 de zile de la data la care 
dobânda devine exigibilă;
(c) o compensație egală cu 5% din suma 
datorată după 60 de zile de la data la care 
dobânda devine exigibilă.
(5a) Compensația menționată la alineatul 
(5) se plătește în afara dobânzii pentru 
întârzierea efectuării plăților și a 
compensației pentru costurile de 
recuperare.

Or. en

Justificare

Sancțiunea pentru întârzierea efectuării plăților de către administrațiile publice ar trebui să 
fie gradată și progresivă, în funcție de durata întârzierii, pentru a menține un stimulent de 
plată timpurie a sumei, dacă aceasta este deja întârziată. 

Amendamentul 188
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Malgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Or. pl

Justificare

Trebuie fixată o limită a compensației de plată în contul părții căreia i se plătește cu 
întârziere. 

Amendamentul 189
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
 Articolul 5 – alineatul 6

Or. de

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplu și, spre deosebire de întreprinderile private, au un 
acces garantat la resursele financiare. Prin urmare, autoritățile publice nu trebuie să accepte 
decât în mod excepțional termene de plată mai mari de 30 de zile. O compensație sub formă 
de sumă forfetară de 5% constituie un stimulent clar pentru a plăti la timp. Totuși, în acest 
caz, ar trebui să existe o limită superioară, pentru a evita sarcini disproporționate asupra 
bugetelor publice sau stimulente pentru corupție. 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cuantumul compensației menționate la 
alineatul (5) nu depășește 50 000 EUR. 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autoritățile publice:

(6) Compensația sub forma unei sume 
forfetare menționată la alineatul (5) nu 
poate depăși 2 000 EUR.

(a) pentru primul semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 
ianuarie din anul respectiv;
(b) pentru al doilea semestru al anului în 
cauză este rata în vigoare la data de 1 iulie 
din anul respectiv.
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Amendamentul 190
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autoritățile publice:

(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacțiile
comerciale între întreprinderi și în 
tranzacțiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autoritățile publice:

Or. fr

Justificare

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3).Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Amendamentul 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autoritățile publice:

(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost:
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Or. en

Justificare

Aceleași dispoziții referitoare la plăți ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de tranzacții 
comerciale, pentru a se evita dezavantajele concurențiale atât pentru public, cât și pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 și 5 ar trebui fuzionate. Relațiile 
comerciale dintre întreprinderi și autoritățile publice sunt, în multe privințe, similare 
relațiilor comerciale dintre întreprinderi.

Amendamentul 192
Heide Rühle 

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autoritățile publice:

(6) Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacții comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost:

Or. en

Justificare

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Amendamentul 193
Gianni Pittella

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot prevedea ca 
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creditorul să poată solicita autorităților 
publice să certifice, într-un termen dat de 
la prezentarea solicitării, faptul că datoria 
menționată la alineatul (1) este certă, că 
suma este fixă și exigibilă, astfel încât să 
poată aloca datoria, fără drept de apel, 
unor bănci sau intermediari financiari 
recunoscuți de legislația în vigoare. 
Această alocare devine efectivă în relație 
cu debitorul desemnat din momentul 
certificării menționate mai sus. Din 
momentul efectuării certificării, dobânda 
pentru întârzierea efectuării plăților nu 
mai este exigibilă și nu se poate plăti nicio 
compensație sub formă de sumă forfetară 
în conformitate cu alineatul (5). 

Or. it

Justificare
Pe lângă termenele de plată stricte care trebuie impuse administrațiilor publice, 
întreprinderile au posibilitatea de a aloca datoriile care le sunt datorate de către 
administrațiile publice unor bănci sau intermediari financiari. O dispoziție în acest sens ar 
garanta faptul că întreprinderile au lichiditățile necesare să-și desfășoare activitățile 
comerciale și, de asemenea, scutesc administrațiile publice de procedurile de executare și de 
obligația de a plăti compensația sub formă de sumă forfetară în valoare de 5%. 

Amendamentul 194
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
 Articolul 5 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Statele membre se asigură că creditorul 
are dreptul să refuze bunurile sau serviciile 
livrate atunci când condițiile de la 
alineatul (1) sunt respectate, iar o autoritate 
publică depășește termenul de plată cu peste 
trei luni.
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Or. de

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplu și, spre deosebire de întreprinderile private, au un 
acces garantat la resursele financiare. Prin urmare, autoritățile publice nu trebuie să accepte 
decât în mod excepțional termene de plată mai mari de 30 de zile. O compensație sub formă 
de sumă forfetară de 5% constituie un stimulent clar pentru a plăti la timp. Totuși, în acest 
caz, ar trebui să existe o limită superioară, pentru a evita sarcini disproporționate asupra 
bugetelor publice sau stimulente pentru corupție.

Amendamentul 195
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) În tranzacțiile comerciale care 
conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autoritățile publice, statele membre pot, 
prin derogare de la alineatul (4a), să 
creeze un sistem „bonus-malus”, prin 
care fie debitorul și creditorul pot să 
stabilească, de comun acord, plăți 
eșalonate, fie creditorul are dreptul la o 
compensație sub formă de sumă forfetară 
egală cu 2% din suma datorată. Perioada 
de plată fixată în contract nu depășește în 
niciun caz 60 de zile.

Or. en

Amendamentul 196
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Compensația sub formă de sumă forfetară 
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pentru întârzierea efectuării plăților în 
tranzacțiile comerciale

(1) Statele membre se asigură că, în 
tranzacțiile comerciale între întreprinderi 
sau în tranzacțiile comerciale care conduc 
la livrarea de bunuri sau furnizarea de 
servicii contra cost către autoritățile 
publice, atunci când dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă, creditorul are dreptul să obțină 
de la debitor o compensație sub formă de 
sumă forfetară egală cu:
(a) 2% din valoarea datorată, de la data la 
care dobânda pentru întârzierea efectuării 
plății devine exigibilă;
(b) 3% din valoarea datorată, după 30 de 
zile de la data la care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă;
(b) 4% din valoarea datorată, după 45 de 
zile de la data la care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă;
(c) 5% din valoarea datorată, după 60 de 
zile de la data la care dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților devine 
exigibilă.
(2) Compensația sub formă de sumă 
forfetară menționată la alineatul (1) se 
plătește în afara dobânzii pentru 
întârzierea efectuării plăților și a 
compensației pentru costurile de 
recuperare.

Or. fr

Justificare

Introducerea obligației pentru autoritățile publice de a plăti o compensație sub formă de 
sumă forfetară egală cu 5% din suma datorată de la data la care dobânda pentru întârzierea 
efectuării plății devine exigibilă este disproporționată și, astfel, greu de aplicat, dar și 
discriminatorie. Penalitatea pe care o reprezintă această compensație ar trebui să fie 
progresivă, în funcție de numărul de zile cu care s-a întârziat plata, și să se aplice atât 
întreprinderilor, cât și autorităților publice. Pentru a fi cu adevărat eficace, nu ar trebui 
fixată nicio sumă maximă.
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Amendamentul 197
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Rata de referință aplicabilă

Statele membre se asigură că rata de 
referință aplicabilă în tranzacțiile 
comerciale care conduc la livrarea de 
bunuri sau furnizarea de servicii contra 
cost:
(a) pentru primul semestru al anului în 
cauză, este rata în vigoare la data de 
1 ianuarie din anul respectiv;
(b) pentru al doilea semestru al anului în 
cauză, este rata în vigoare la data de 
1 iulie din anul respectiv.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește plata dobânzii pentru întârzierea efectuării plăților, întreprinderilor și 
autorităților publice ar trebui să li se aplice aceleași condiții. Prin urmare, ar trebui să se 
aplice aceeași rată de referință în cazul tranzacțiilor comerciale între întreprinderi și între 
întreprinderi și autoritățile publice.

Amendamentul 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că o clauză 
în contract referitoare la data plății, rata 
dobânzii pentru întârzierea efectuării 
plăților sau costurile de recuperare fie nu 
este aplicabilă, fie generează dreptul de a 
cere despăgubiri, dacă este extrem de 
inechitabilă pentru creditor. Pentru a 

(1) Statele membre garantează că o clauză 
în contract care este contrară dispozițiilor 
din directivă privind data plății, rata 
dobânzii pentru întârzierea efectuării 
plăților sau costurile de recuperare este
considerată extrem de inechitabilă pentru 
creditor și poate genera dreptul de a cere 
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determina dacă o clauză este extrem de 
inechitabilă pentru creditor se ține cont de 
toate circumstanțele cazului, inclusiv de 
practicile și uzanțele comerciale și de 
natura produselor sau a serviciilor. De 
asemenea, se ia în considerare dacă 
debitorul are motive obiective de derogare 
de la rata dobânzii legale sau de la 
dispozițiile articolului 3 alineatul (2) litera 
(b), articolului 4 alineatul (1) sau 
articolului 5 alineatul (2) litera (b).

despăgubiri. Atunci când se stabilește că o 
clauză este extrem de inechitabilă, aceasta 
este declarată nevalabilă din punct de 
vedere juridic și se aplică dispozițiile 
juridice în vigoare, cu excepția cazului în 
care instanțele naționale stabilesc alte 
condiții care trebuie considerate 
inechitabile. Pentru a determina dacă o 
clauză este extrem de inechitabilă pentru 
creditor se ține cont de toate circumstanțele 
cazului, inclusiv de practicile și uzanțele 
comerciale și de natura produselor sau a 
serviciilor. Următoarele tipuri de clauze 
sunt considerate în toate situațiile extrem 
de inechitabile:

În scopul aplicării primului paragraf, 
orice clauză care exclude achitarea de 
dobânzi pentru întârzierea efectuării 
plăților este considerată întotdeauna ca 
fiind extrem de inechitabilă.

(a) cele care exclud dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăților sau care 
stabilesc o rată mai mică decât cea 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5);

(b) cele care stabilesc termene de plată 
care depășesc cele stabilite la articolul 3 
alineatul (2) litera (b), fără să specifice o 
necesitate obiectivă;
(c) cele care stabilesc termene de plată 
care depășesc cele stabilite la articolul 5 
alineatul (2) litera (b), fără a face 
trimitere la un caz de forță majoră;
(d) cele care exclud compensația pentru 
costurile de recuperare, așa cum se 
prevede la articolul 4; 
(e) cele care exclud aplicarea articolului 5 
alineatul (5);
(f) cele care exclud dreptul creditorului de 
a denunța contractul în caz de întârziere a 
efectuării plăților;
(g) cele care exclud, pentru încheierea 
unor acorduri de închiriere, dreptul 
creditorilor de a recupera materialul care 
le aparține utilizat pentru furnizarea 
serviciului respectiv, în caz de întârziere a 
efectuării plății.

Or. es

Justificare

Din motive de claritate, ar fi de dorit să se adauge o listă a clauzelor „inechitabile” și să se 
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specifice efectele unei clauze dintr-un contract care este considerată astfel. Această adăugare 
este în spiritul directivei.

Amendamentul 199
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că o clauză 
în contract referitoare la data plății, rata 
dobânzii pentru întârzierea efectuării 
plăților sau costurile de recuperare fie nu 
este aplicabilă, fie generează dreptul de a 
cere despăgubiri, dacă este extrem de 
inechitabilă pentru creditor. Pentru a 
determina dacă o clauză este extrem de 
inechitabilă pentru creditor se ține cont de 
toate circumstanțele cazului, inclusiv de 
practicile și uzanțele comerciale și de 
natura produselor sau a serviciilor. De 
asemenea, se ia în considerare dacă 
debitorul are motive obiective de derogare 
de la rata dobânzii legale sau de la 
dispozițiile articolului 3 alineatul (2) litera 
(b), articolului 4 alineatul (1) sau 
articolului 5 alineatul (2) litera (b). 

(1) Statele membre garantează că o clauză 
în contract referitoare la data plății, rata 
dobânzii pentru întârzierea efectuării 
plăților sau costurile de recuperare fie nu 
este aplicabilă, fie generează dreptul de a 
cere despăgubiri, dacă este extrem de 
inechitabilă pentru creditor. Pentru a 
determina dacă o clauză este extrem de 
inechitabilă pentru creditor se ține cont de 
toate circumstanțele cazului, inclusiv de 
practicile și uzanțele comerciale, de natura 
produselor sau a serviciilor și de mărimea 
întreprinderilor în cauză. De asemenea, se 
ia în considerare dacă debitorul are motive 
obiective de derogare de la rata dobânzii 
legale sau de la dispozițiile articolului 3 
alineatul (2) litera (b), articolului 4 
alineatul (1) sau articolului 5 alineatul (2) 
litera (b). 

În scopul aplicării primului paragraf, orice 
clauză care exclude achitarea de dobânzi 
pentru întârzierea efectuării plăților este 
considerată întotdeauna ca fiind extrem de 
inechitabilă. 

În scopul aplicării primului paragraf, orice 
clauză care exclude achitarea de dobânzi 
pentru întârzierea efectuării plăților este 
considerată întotdeauna ca fiind extrem de 
inechitabilă. 

Or. it
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Amendamentul 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, orice 
clauză care exclude achitarea de dobânzi 
pentru întârzierea efectuării plăților este 
considerată întotdeauna ca fiind extrem de
inechitabilă.

În sensul aplicării primului paragraf, orice 
clauză sau practică comercială care 
exclude achitarea unei dobânzi legale (la o 
rată de referință mărită cu cel puțin 7 
puncte procentuale) sau a unei 
compensații pentru costurile de 
recuperare sau a ambelor este considerată 
întotdeauna ca fiind inechitabilă.

Or. es

Justificare

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Amendamentul 201
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul aplicării primului paragraf, 
orice clauză care depășește perioada 
prevăzută la articolul 5 alineatul (2) 
litera (b) este considerată întotdeauna ca 
fiind extrem de inechitabilă.
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Or. en

Justificare
Într-o serie de sectoare, o mare parte din achiziții se fac prin licitații publice. Există riscul ca 
autoritățile publice să abuzeze de poziția lor dominantă. IMM-urile și întreprinderile riscă, în 
general, să submineze viitoarele relații comerciale în joc intentând un proces în justiție. Prin 
urmare, directiva ar trebui să prevadă măsuri stringente de consolidare a poziției 
furnizorilor.

Amendamentul 202
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul aplicării primului paragraf, 
orice clauză care depășește perioada 
prevăzută la articolul 5 alineatul (2) 
litera (b) este considerată întotdeauna ca 
fiind extrem de inechitabilă.

Or. en

Amendamentul 203
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abuzul de poziție dominantă de către 
autoritățile publice ar trebui considerat o 
practică extrem de inechitabilă.

Or. en
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Amendamentul 204
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Mijloacele menționate la alineatul (2) 
includ dispoziții în baza cărora 
organizațiile reprezentative pot să se 
adreseze, în conformitate cu legislația 
internă în cauză, instanțelor de judecată sau 
organelor administrative competente, pe 
motiv că clauzele sunt extrem de 
inechitabile și, în consecință, pot aplica 
mijloacele potrivite și eficiente pentru a 
stopa aplicarea acestor clauze.

(3) Mijloacele menționate la alineatul (2) 
includ dispoziții în baza cărora 
întreprinderile pot să se adreseze, în 
conformitate cu legislația internă în cauză, 
instanțelor de judecată sau organelor 
administrative competente, pe motiv că 
clauzele sunt extrem de inechitabile și, în 
consecință, pot aplica mijloacele potrivite 
și eficiente pentru a stopa aplicarea acestor 
clauze, fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1) al doilea paragraf. 

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este cât se poate de simplu, de a asigura faptul că nu se aplică o 
sarcină excesivă asupra instanțelor. Nu ar trebui să fie necesar să se recurgă la mijloacele 
legale pentru a stabili dacă una din tipurile de clauze menționate la alineatul (1) din acest 
articol ar trebui considerată inechitabilă. Situația este diferită pentru alte tipuri de clauze pe 
care una din părți le poate considera inechitabile: în aceste situații, chestiunea va trebui să 
fie hotărâtă prin mijloace legale.

Amendamentul 205
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Mijloacele menționate la alineatul (2) 
includ dispoziții în baza cărora 
organizațiile reprezentative pot să se 
adreseze, în conformitate cu legislația 
internă în cauză, instanțelor de judecată sau 
organelor administrative competente, pe 
motiv că clauzele sunt extrem de 
inechitabile și, în consecință, pot aplica 

(3) Mijloacele menționate la alineatul (2) 
includ dispoziții în baza cărora 
organizațiile care reprezintă în mod oficial 
întreprinderile mici și mijlocii pot să se 
adreseze, în conformitate cu legislația 
internă, instanțelor de judecată sau 
organelor administrative competente, pe 
motiv că clauzele sunt extrem de 
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mijloacele potrivite și eficiente pentru a 
stopa aplicarea acestor clauze.

inechitabile și, în consecință, pot aplica
mijloacele potrivite și eficiente pentru a 
stopa aplicarea acestor clauze.

Or. nl

Justificare

În versiunea anterioară a directivei, acest drept era rezervat exclusiv organizațiilor 
reprezentând în mod oficial întreprinderile mici și mijlocii. Pentru a preveni apariția de 
incertitudini pentru IMM-uri, acest lucru ar trebui să fie în continuare valabil. 

Amendamentul 206
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează o transparență 
totală privind drepturile și obligațiile ce 
decurg din prezenta directivă, în special 
prin publicarea ratei dobânzii legale
aplicabile.

Statele membre garantează o transparență 
totală privind drepturile și obligațiile ce 
decurg din prezenta directivă, în special 
prin publicarea ratei dobânzii legale 
aplicabile și prin monitorizarea 
comportamentului în materie de plată al 
administrației generale, în special pentru 
a apăra eventualele lanțuri de 
subcontractori.

Or. it

Amendamentul 207
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 7 –paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre depun eforturi pentru a 
încuraja diseminarea informațiilor 
referitoare la drepturile creditorilor și 
debitorilor în tranzacțiile comerciale și 
publicarea unei liste de buni platnici, 
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pentru a încuraja popularizarea bunelor 
practici.

Or. fr

Justificare

Măsurile de combatere a întârzierii efectuării plăților nu ar trebui să fie pur represive. Este 
important ca creditorii să fie, de asemenea, bine informați și conștienți de drepturile care le 
revin. Publicarea unei liste de buni platnici care respectă termenele de plată ar putea fi un 
stimulent în vederea îmbunătățirii termenelor (întrucât în joc este reputația debitorilor).

Amendamentul 208
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia publică în Jurnalul Oficial 
și pe internet detalii referitoare la ratele 
legale curente ale dobânzii aplicabile în 
toate statele membre în caz de întârziere a 
efectuării plății în tranzacțiile comerciale.

Or. pl

Justificare

Aceasta va asigura o claritate sporită și un acces mai ușor al instanțelor și creditorilor la 
detalii referitoare la ratele legale ale dobânzii aplicabile în statele membre individuale. Acest 
lucru este deosebit de important în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere. 

Amendamentul 209
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Actele cu putere de lege și actele 
administrative interne se aplică în aceleași 
condiții tuturor creditorilor care sunt 

(2) Actele cu putere de lege și actele 
administrative interne se aplică în aceleași 
condiții tuturor creditorilor care sunt 
stabiliți în Uniunea Europeană, în funcție 
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stabiliți în Comunitate. de mărimea lor.

Or. it

Amendamentul 210
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor 1–7 și articolului 9 
până la [ultima zi a celei de-a 12-a luni 
după publicarea prezentei directive în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene].
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor 1–7 și articolului 9 
până la [ultima zi a celei de-a 12-a luni 
după publicarea prezentei directive în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene]. În 
sensul respectării articolului 5, fiecare 
stat membru are opțiunea de a amâna 
intrarea în vigoare a articolului respectiv 
cu cel mult 36 de luni în cazul unor plăți 
din anumite sectoare. Sectoarele în cauză 
sunt stabilite de fiecare stat membru în 
parte și sunt notificate Comisiei, care 
trebuie să le aprobe. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Or. it


