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Scopul acestui document de lucru este realizarea unui rezumat privind conținutul principal al 
propunerii și sublinierea unor puncte-cheie care necesită o examinare atentă, pentru a facilita 
discuția din cadrul comisiei. 
În funcție de evoluția dezbaterii, aceste puncte, precum și orice alte întrebări care vor apărea 
după deliberările comisiei și după mini-audierea din 4 noiembrie, pot suferi modificări aduse 
de către raportoare, Barbara Weiler.

I. Contextul propunerii actuale

Directiva 2000/35/CE1, adoptată în mai 2000 și pusă în aplicare începând cu 8 august 2002, 
care are ca scop combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale, a 
avut un impact limitat în practică. În general, întârzierea efectuării plăților în cazul 
tranzacțiilor comerciale rămâne răspândită în UE, cu disparități considerabile între statele 
membre în ceea ce privește perioadele de efectuare a plăților.

Întârzierea efectuării plăților afectează competitivitatea și viabilitatea companiilor pe piața 
internă. Întârzierea efectuării plăților poate conduce la falimentul unor întreprinderi în mod 
normal viabile și cu potențial. Dificultățile cu lichiditățile ale unei întreprinderi pot conduce 
chiar la o serie de falimente consecutive de-a lungul lanțului de aprovizionare. Impactul 
negativ al întârzierii efectuării plăților devine exacerbat în perioadele de încetinire a creșterii 
economice, când accesul la finanțare este deosebit de dificil.

Întreprinderile mici și mijlocii sunt în mod special afectate de întârzierea efectuării plăților. 
Acestea sunt mai vulnerabile din cauza surselor alternative limitate de flux de numerar, din 
cauza lipsei unor sisteme corespunzătoare de gestionare a creditelor, a unei lipse de resurse 
pentru rezolvarea întârzierii efectuării plăților, precum și din cauza accesului limitat la 
finanțare alternativă. 

Studiile arată că, în general, plățile sunt frecvent efectuate cu întârziere în sectorul public. 
Conform unui studiu realizat în 2008, autoritățile publice și-au menținut poziția de cei mai 
rău-platnici în UE, necesitând o medie de 65 de zile pentru plata unei facturi, comparativ cu 
55 de zile pentru întreprinderi. 

În final, întârzierea efectuării plăților constituie un impediment important pentru comerțul 
transfrontalier. Întreprinderile ezită mai mult să se angajeze în comerț transfrontalier pentru că 
nesiguranța și costurile de recuperare cresc considerabil. De asemenea, mulți datornici se 
îngrijorează mai puțin de posibilele daune aduse reputației lor atunci când creditorul și 
debitorul au sediul în state membre diferite.

II. Definirea problemei

Evaluarea impactului realizată de Comisia Europeană2 a identificat o serie de cauze pentru 
întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale. Aceste cauze includ structura 
pieței, ciclul comercial, accesul la finanțare și constrângerile bugetare, organizarea internă a 

                                               
1 Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea 
întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale, JO L 200, Vol. 43, 8.8.2000, p.35.
2 COM (2009) 126, SEC (2009) 315.
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creditorilor și a debitorilor, precum și absența unor căi de recurs eficace și eficiente. Comisia 
a observat faptul că mai multe dispoziții esențiale ale Directivei 2000/35/CE trebuie 
clarificate pentru că sunt dificil de pus în aplicare în practică.

Aceste cauze sunt interconectate și nu pot fi toate soluționate la nivel european. În cazul unor 
aspecte importante ale cauzelor acestor probleme, UE nu are puterea de a acționa. Cu toate 
acestea, o directivă care îmbunătățește eficacitatea și eficiența soluțiilor pentru întârzierea 
efectuării plăților ar fi un pas important către rezolvarea problemei întârzierii efectuării 
plăților.

III. Propunerea Comisiei

Această reformare a Directivei 2000/35/CE vizează ameliorarea eficacității și eficienței căilor 
de recurs în caz de întârziere a efectuării plăților, propunând câteva schimbări substanțiale:

Propunerea introduce o dispoziție care acordă dreptul de a recupera costurile administrative 
legate de întârzierea efectuării plăților. Suma costurilor de recuperare este echivalentă cu plata 
a 40 de euro pentru o datorie mai mică de 1 000 de euro, 70 de euro în cazul în care datoria 
este între 1 000 și 10 000 de euro și o plată echivalentă cu 1% în cazul în care datoria este de 
10 000 de euro sau mai mare [articolul 4 alineatul (1)]. 

Pe lângă dreptul de a recupera costurile administrative menționate mai sus, creditorii au 
dreptul de a obține o compensație „rezonabilă” pentru „toate celelalte costuri de recuperare” 
[articolul 4 alineatul (3)].

În cazul autorităților publice, propunerea vizează scurtarea termenelor de plată prin 
armonizarea acestora pentru autoritățile publice la 30 de zile. Propunerea permite termene mai 
lungi doar cu două condiții: în cazul „în care acesta este stabilit în mod special și de comun 
acord între debitor și creditor” și în cazul în care acesta „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.” [articolul 5 alineatul (4)].

În plus, propunerea vizează descurajarea întârzierii efectuării plăților de către autoritățile 
publice, prin introducerea unei amenzi forfetare cu începere din prima zi de depășire a 
termenului de plată, amendă ce se ridică la 5% din suma facturată. Această compensație este 
suplimentară pe lângă dobânda pentru întârzierea efectuării plăților și comisioanele pentru 
întârzierea efectuării plăților, în conformitate cu articolul 4.

Este important să se rețină că aceste măsuri sunt opționale pentru întreprinderi, în sensul în 
care acestea au dreptul de a acționa, dar nu sunt obligate să facă acest lucru. 

Articolul 6 din propunere consolidează dispozițiile privind clauzele contractuale extrem de 
inechitabile. Acesta include o dispoziție conform căreia o clauză care exclude achitarea de 
dobânzi pentru întârzierea efectuării plăților este considerată întotdeauna ca fiind extrem de 
inechitabilă.

Articolul 9 obligă statele membre să se asigure că un titlu executoriu se obține în termen de 90 
de zile calendaristice de la depunerea unei creanțe necontestate.
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Articolul 1 alineatul (2) suprimă posibilitatea de a exclude cererile de dobânzi pentru o sumă 
mai mică de 5 euro.

IV. Concluziile generale ale raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei având în vedere că aceasta îmbunătățește 
funcționarea pieței interne, ținând în special seama de situația întreprinderilor mici și mijlocii. 

Raportoarea observă că absența unor căi de recurs eficace și eficiente reprezintă doar una
dintre cauzele întârzierii efectuării plăților pe piața internă. Rezultatele evaluării impactului 
realizate de Comisie, precum și contribuțiile și studiile mai multor părți interesate, indică 
faptul că deseori întreprinderile nu percep dobândă pentru întârzierea efectuării plăților din 
cauză că acest lucru ar putea conduce la deteriorarea sau pierderea relațiilor cu clienții. În 
plus, conform evaluării impactului realizate de Comisie, „frica de a pierde clientul” este cel 
mai frecvent motiv pentru care nu se percepe dobândă pentru întârzierea efectuării plăților. 

De asemenea, raportoarea subliniază faptul că în urma consultărilor cu IPM (Părerea 
dumneavoastră despre Europa) și cu EBTP (Panelul de întreprinderi europene), menționate în 
evaluarea impactului realizată de Comisie, rezultă faptul că întreprinderile nu percep niciodată 
dobândă, printre altele, pentru că nu sunt conștiente de dreptul pe care îl au de a percepe 
dobândă pentru întârzierea efectuării plăților.1

În lumina acestor concluzii, raportoarea notează faptul că rezolvarea unei singure cauze care 
generează problema nu este, în mod evident, suficient. Întârzierea efectuării plăților poate fi 
combătută doar cu o gamă largă de măsuri complementare. Aceste măsuri ar trebui să includă 
acțiuni de conștientizare care să vizeze întreprinderile și, în special, IMM-urile, prin care 
acestea să fie informate despre drepturile lor. Ar trebui promovate măsuri practice care 
facilitează plățile la timp, cum ar fi utilizarea facturilor electronice. Raportoarea sprijină, de 
asemenea, publicarea unei liste cu bun-platnici și rău-platnici, precum și răspândirea celor mai 
bune practici care promovează plățile efectuate la timp. 

Doar impactul combinat al acestor măsuri poate conduce în final la o cultură comercială 
diferită, înclinată mai mult să efectueze plățile la timp și în care efectuarea cu întârziere a 
plăților este considerată un abuz inacceptabil din partea clientului, o încălcare a contractului și 
nu o practică normală. Reformarea privind întârzierea efectuării plăților este un pas important 
spre direcția bună, dar nu ar trebui să rămână unica măsură.

Raportoarea ar dori să discute detaliat îmbunătățirile care ar putea fi aduse următoarelor 
aspecte din propunerea Comisiei:  

1) tratamentul diferențiat pentru autorități publice și întreprinderi

Raportoarea consideră că e nevoie să se discute în continuare despre necesitatea unui 
tratament diferențiat pentru autorități publice și întreprinderi. 

                                               
1 COM (2009) 126, SEC (2009) 315, p. 9.
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Raportoarea recunoaște că autoritățile publice sunt diferite de întreprinderi în ceea ce privește 
procesele de planificare bugetară și acces la finanțare. Cu toate acestea, nu este de la sine 
înțeles că aceste motive sunt suficiente pentru a adapta o abordare fundamental diferită pentru 
autoritățile publice și întreprinderi în privința termenelor de plată și a sancțiunilor. 
Raportoarea consideră că o relație comercială între o întreprindere și o autoritate publică este 
în multe feluri similară cu o relație comercială între două întreprinderi. 

Ca alternativă, raportoarea dorește analizarea posibilității de a aplica normele pentru autorități 
publice și pentru întreprinderile furnizoare de utilități (cum ar fi operatorii de apă sau energie 
electrică). 

2) praguri pentru compensațiile privind costurile de recuperare [articolul 4 alineatul 
(1)] 

Conform articolului 4, creditorul are dreptul de a recupera costurile administrative legate de 
întârzierea efectuării plăților. Raportoarea consideră că compensația pentru costurile 
administrative interne ar trebui să fie suficient de mare pentru a încuraja creditorii să își 
solicite banii înapoi și pentru a descuraja debitorii de la plăți întârziate în cazul unor datorii 
mici. De aceea, compensația în valoare de 40 de euro pentru recuperarea unei datorii mai mici 
de 1 000, chiar dacă suma datorată este, de exemplu, de 5 euro, pare rezonabilă. Cu toate 
acestea, se poate pune sub semnul întrebării dacă plata echivalentă cu 1% pentru datorii de 
10 000 de euro sau mai mari este justificată. Costurile de recuperare sunt, în principiu, 
aceleași atât pentru datoriile mici, cât și pentru cele mari. Raportoarea consideră că subiectul 
pragurilor din perspectiva proporționalității trebuie discutat în continuare. 

3) conținutul „celorlalte” costuri de recuperare [articolul 4 alineatul (3)]

Raportoarea dorește să clarifice conceptul „celorlalte” costuri de recuperare. Există 
posibilitatea ca semnificația termenului de „costuri de recuperare” să fie diferită în diversele 
state membre, de exemplu dacă costurile de recuperare includ remunerația angajaților sau nu. 
Raportoarea consideră că ar putea fi util să se clarifice (sub forma unui considerent, de 
exemplu) ce ar putea include aceste costuri. 

Acest lucru ar putea consolida efectul așteptat de armonizare al propunerii și ar putea oferi 
mai multă predictibilitate pentru debitor, având în vedere că, pe lângă faptul că suma ar trebui 
să rămână în limite „rezonabile”, nu există o limită concretă pentru suma costurilor de 
recuperare suplimentare pe care creditorul are dreptul să le solicite.

4) suma forfetară egală cu 5% din suma datorată pentru autoritățile publice [articolul 5 
alineatul (5)]

Articolul 5 prevede o compensație sub formă de sumă forfetară egală cu 5% din suma datorată 
în cazul întârzierii efectuării plății de către o autoritate publică. Această compensație este 
suplimentară pe lângă dobânda pentru întârzierea efectuării plăților și comisioanele pentru 
întârzierea efectuării plăților. Raportoarea dorește să se examineze dacă 5% ar fi o soluție 
potrivită.

5) impactul propunerii asupra spitalelor publice



PE430.370v03-00 6/6 DT\794369RO.doc

RO

Raportoarea consideră că este important să se asigure faptul că propunerea nu va conduce la o 
discriminare între spitalele private și cele publice. Raportoarea este în favoarea unui tratament 
egal pentru spitalele publice și cele private în ceea ce privește normele privind întârzierea 
efectuării plăților. 

V. Concluzie

În acest document de lucru, raportoarea a încercat să sublinieze câteva aspecte-cheie. Deși
raportoarea își rezervă dreptul de a ridica și alte întrebări după continuarea analizării 
propunerii Comisiei, intenția sa în această etapă este de a genera o dezbatere privind aspectele 
pozitive ale propunerii și abordările suplimentare sau alternative schițate în acest document.


