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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale 
(reformare)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0126),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0044/2009),

– având în vedere comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului 
intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din ... a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) 
din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie (A7-0000/2010),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. aprobă poziția prezentată mai jos, ținând seama de recomandările grupului de lucru 
consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

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 
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. Cu toate acestea, 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, 
cum ar fi cazul unor proiecte de 
construcții de anvergură.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui citit în contextul articolului 7a (nou) prezentat de raportoare. A 
se vedea justificarea de la articolul 7a (nou).

Amendamentul 2

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

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. en

Justificare

Acest amendament ar trebui citit în contextul articolului 4a (nou) în care se prevăd aceleași 
penalități pentru întreprinderi și pentru autoritățile publice. A se vedea justificarea de la 
articolul 4a (nou).

Amendamentul 3

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 și relațiile 
comerciale ale acestora. Perioadele de 
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plată maxime pentru autoritățile publice, 
astfel cum sunt stabilite în prezenta 
directivă, se aplică și instituțiilor Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui citit în contextul articolului 2 alineatul (2). Raportoarea 
consideră că directiva ar trebui să se aplice instituțiilor Uniunii Europene.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Prezenta directivă stabilește criterii 
specifice pentru evaluarea caracterului 
potențial inechitabil al condițiilor 
contractuale, având în vedere 
caracteristicile specifice ale tranzacțiilor 
efectuate între întreprinderi sau între 
întreprinderi și autoritățile publice, care 
diferă semnificativ de caracteristicile 
tranzacțiilor la care participă 
consumatorii.

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează faptul că criteriile specifice pentru evaluarea caracterului 
eventual inechitabil al condițiilor contractuale, astfel cum sunt stabilite în prezenta directivă,
au fost elaborate având în vedere caracteristicile specifice ale tranzacțiilor dintre 
întreprinderi sau dintre întreprinderi și autoritățile publice, care diferă semnificativ de 
caracteristicile tranzacțiilor la care participă consumatorii. 
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a facilita respectarea 
dispozițiilor prezentei directive, statele 
membre ar trebui să încurajeze utilizarea 
medierii sau a altor mijloace de 
soluționare alternativă a litigiilor.

Or. en

Justificare

Raportoarea dorește să încurajeze utilizarea medierii și a altor mijloace de soluționare 
alternativă a litigiilor.

Amendamentul 6

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 sau entitate contractantă în 
sensul Directivei 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, al 
Directivei 2004/18/CE și al Directivei 
2009/81/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
coordonarea procedurilor privind 
atribuirea anumitor contracte de lucrări, 
de furnizare de bunuri și de prestare de 
servicii de către autoritățile sau entitățile 
contractante în domeniile apărării și 
securității2, precum și orice instituție, 
organism, birou și agenție a Uniunii 
Europene;
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
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2 JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

Or. en

Justificare

Raportoarea consideră că este important să fie incluse tranzacțiile întreprinderilor furnizoare 
de utilități care intră sub incidența Directivei 2004/17/CE și tranzacțiile în sensul Directivei 
2009/81/CE cuprinse în regimul stabilit de această directivă pentru autoritățile publice. 
Regimul stabilit de această directivă pentru autoritățile publice ar trebui să se aplice și 
instituțiilor UE.

Amendamentul 7

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 mai mare sau egală cu
10 000 EUR, o sumă fixă de 100 EUR.

Or. en

Justificare

O rată a compensării nelimitată, în proporție de 1%, care urmează să fie plătită pentru 
întârzieri la plată în valoare de 10 000 EUR sau mai mult ar putea duce la costuri 
semnificative și disproporționate în cazul tranzacțiilor de o valoare mai importantă și ar 
putea să nu reflecte costurile reale. Raportorul consideră că ar trebui să existe un plafon fix 
pentru compensarea costurilor de recuperare. 

Amendamentul 8

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 
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exigibile, creditorul are dreptul să obțină 
de la debitor una dintre următoarele 
sume:
(a) o compensație egală cu 2% din suma 
datorată începând de la data în care 
dobânda devine exigibilă;
(b) o compensație egală cu 4% din suma 
datorată după 45 de zile de la data în care 
dobânda devine exigibilă;
(c) o compensație egală cu 5% din suma 
datorată după 60 de zile de la data în care 
dobânda devine exigibilă.
(2) Compensația menționată la alineatul 
(1) se plătește în afara dobânzii pentru 
întârzierea efectuării plății și a 
compensației pentru costurile de 
recuperare. 
(3) Cuantumul compensației menționate 
la alineatul (1) nu depășește 50 000 EUR.

Or. en

Justificare

Raportoarea sprijină tratamentul egal al întreprinderilor și al autorităților publice în ceea ce 
privește penalitățile pentru întârzierea efectuării plăților. Raportoarea propune un sistem 
progresiv cu un plafon general de 50 000 EUR.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – teza finală (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul autorităților 
publice din sectorul asistenței medicale, 
termenul menționat la punctele (i)-(iii) 
este de 60 de zile.

Or. en

Justificare

Raportoarea propune un termen de plată armonizat de 60 de zile în cazul autorităților 
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publice din sectorul asistenței medicale. Această excepție ține seama de organizarea specifică 
a sistemelor de sănătate și de mecanismele diferite din statele membre.

Amendamentul 10

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.

Or. en

Justificare

Autoritățile publice ar trebui să aibă posibilitatea de a beneficia de derogări de la perioada 
de plată armonizată de 30 de zile numai în cazuri foarte bine justificate. Derogarea de la 
perioada de plată de 30 de zile rămâne o excepție și ar trebui să se prevadă un mecanism 
prin care să se prevină utilizarea acestei dispoziții ca lacună juridică. Raportoarea sprijină 
stabilirea perioadei de 60 de zile ca perioadă maximă de plată. 

Amendamentul 11

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. 

eliminat
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Această compensare este în plus față de 
dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților.

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie citit în contextul inserării articolului 4a (nou). 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparență Transparență și sensibilizare

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie citit în contextul modificărilor operate la articolul 7. 

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, statele membre recurg la 
publicații profesionale, la campanii de 
promovare sau la orice altă modalitate 
funcțională de sensibilizare a 
întreprinderilor cu privire la remediile 
împotriva întârzierilor în efectuarea 
plăților.

Or. en

Justificare

Datele empirice furnizate de Comisie în cadrul evaluării de impact efectuate de aceasta 
demonstrează că întreprinderile uneori nu cunosc remediile împotriva întârzierilor în 
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efectuarea plăților. Raportoarea consideră că punerea în aplicare a directivei ar trebui 
însoțită de acțiuni de sensibilizare adresate întreprinderilor, în special IMM-urilor, 
informându-le cu privire la drepturile lor.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot încuraja elaborarea 
unor coduri privind plata la timp, în care 
să se stabilească limite de timp clar 
definite pentru efectuarea plăților și un 
proces adecvat pentru tratarea 
eventualelor plăți care fac obiectul unei 
contestații, sau orice alte inițiative care 
abordează problema esențială a 
întârzierilor în efectuarea plăților și 
contribuie la dezvoltarea unei culturi a 
plăților la timp, care sprijină obiectivele 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

În documentul său de lucru, raportoarea a subliniat faptul că întârzierile în efectuarea 
plăților pot fi combătute numai aplicând o gamă largă de măsuri complementare. Printre 
aceste măsuri ar trebui să se numere nominalizarea pozitivă a platnicilor și răspândirea de 
bune practici pentru promovarea plăților la timp, inclusiv a unor instrumente precum 
codurile privind plata la timp. 

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Calendarele de plată

Prezenta directivă nu aduce atingere 
abilității părților de a conveni, în limitele 
dispozițiilor corespunzătoare din legislația 
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internă aplicabilă, asupra unor calendare 
de plată care stabilesc cuantumurile ce 
urmează a fi plătite în rate într-o perioadă 
de timp. În astfel de cazuri, dacă unele 
rate nu sunt plătite la data convenită, 
dobânzile, compensațiile și alte penalități 
prevăzute în prezenta directivă se 
calculează exclusiv pe baza sumelor ale 
căror termene au fost depășite.

Or. en

Justificare

Mecanismele de plăți eșalonate ar putea contribui la asigurarea lichidității agenților 
economici, în special a IMM-urilor. În acest sens, raportoarea consideră oportună 
următoarea precizare: (1) părțile la o tranzacție comercială au pe deplin dreptul să convină 
asupra unor mecanisme de acest tip, în limitele dispozițiilor corespunzătoare din legislația 
internă aplicabilă și (2) în cazul în care plata unei rate se efectuează cu întârziere, dobânzile, 
compensațiile și alte penalități ar trebui calculate exclusiv pe baza sumelor ale căror termene 
au fost depășite.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Observații introductive

Raportoarea consideră că propunerea Comisiei reprezintă o contribuție importantă la 
soluționarea problemei privind întârzierile în efectuarea plăților, având în vedere că 
îmbunătățește funcționarea pieței interne ținând seama, în special, de situația întreprinderilor 
mici și mijlocii. 

Raportoarea sprijină elementele de bază ale propunerii Comisiei, dar propune totodată o serie 
de amendamente de fond, în special în ceea ce privește penalitățile, definiția autorităților 
publice și perioadele de plată armonizate în cazul autorităților publice.

Întrucât întârzierea efectuării plăților reprezintă un fenomen ale cărui  cauze sunt numeroase 
și interconexe, acesta poate fi combătut numai cu o gamă largă de măsuri complementare. 
Prin urmare, raportoarea consideră că o abordare pur juridică, al cărei scop este îmbunătățirea 
remediilor împotriva întârzierilor în efectuarea plăților, este necesară, dar nu și suficientă. 
Abordarea „dură” propusă de Comisie, care se axează pe sancțiuni aspre și măsuri de 
descurajare, ar trebui lărgită prin includerea unor măsuri „indirecte”, concentrate pe 
introducerea unor stimulente pentru combaterea întârzierilor în efectuarea plăților. În plus, în 
paralel cu punerea în aplicare a directivei, ar trebui încurajate măsuri practice, cum ar fi 
utilizarea facturilor electronice.

Raportoarea subliniază faptul că numai impactul combinat al Directivei privind combaterea 
întârzierii efectuării plăților și al altor măsuri poate conduce, în final, la o cultură comercială 
nouă, înclinată mai mult spre efectuarea la timp a plăților, în care efectuarea cu întârziere a 
plăților să fie considerată un abuz inacceptabil din partea clientului și o încălcare a 
contractului, și nu o practică normală. 

Raportoarea subliniază că, deși directiva nu va soluționa toate problemele legate de criza 
financiară, aceasta reprezintă un instrument important pentru abordarea provocărilor actuale și 
viitoare. 

Mai detaliat, elementele principale ale poziției raportoarei privind propunerea Comisiei sunt 
următoarele: 

Compensația pentru costurile de recuperare 

Raportoarea consideră că o rată a compensației fără limită maximă, în proporție de 1%, care 
urmează să fie plătită pentru efectuarea cu întârziere a plăților în valoare de 10 000 EUR sau 
mai mult, ar putea duce la costuri semnificative și disproporționate în cazul tranzacțiilor de o 
valoare mai importantă și ar putea să nu reflecte costurile reale. Ar trebui să existe un plafon 
fix de 100 EUR pentru compensarea costurilor de recuperare. 

Mecanismele de plăți eșalonate
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Raportoarea consideră că statele membre ar trebui să fie în măsură să opteze pentru 
mecanisme de plată care să prevadă plata în rate pe durata unei anumite perioade de timp. 
Astfel de rate plătite în avans reprezintă o practică comună în mai multe state membre, 
inclusiv în Germania și în Italia, în special în cazul lucrărilor de anvergură și/sau al prestărilor 
importante de servicii, cum ar fi proiectele de construcții. Într-adevăr, în sectorul 
construcțiilor este destul de obișnuită plata în rate, în funcție de realizarea parțială a 
obligațiilor contractuale corespunzătoare. 

Raportoarea subliniază că mecanismele de plăți eșalonate ar putea contribui la asigurarea 
lichidității agenților economici, în special a IMM-urilor. În acest context, raportoarea 
consideră că ar trebui precizat faptul că, pe de o parte, părțile la o tranzacție comercială sunt 
pe deplin libere să convină, în limitele dispozițiilor corespunzătoare din legislația internă, 
asupra unor astfel de mecanisme, iar pe de altă parte, în cazul în care plata unei rate se 
efectuează cu întârziere, dobânzile, compensațiile și alte penalități ar trebui calculate exclusiv 
pe baza sumelor ale căror termene au fost depășite.

Perioade de plată armonizate pentru autoritățile publice

Raportoarea consideră că derogarea de la perioada de plată de 30 de zile este doar o excepție. 
Deși este necesar un anumit grad de flexibilitate, derogările ar trebui folosite într-adevăr 
numai în circumstanțe specifice. Ultima teză de la articolul 5 alineatul (4) („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”) conține o doză de ambiguitate și duce la 
confuzii, în special în ceea ce privește aplicarea acestei teze plăților eșalonate.

Raportoarea propune o formulare mai exactă a posibilității de derogare de la perioada de 30 
de zile, care permite totuși flexibilitatea necesară pentru a se ține seama de cazurile care 
justifică o perioadă de plată mai lungă. Raportoarea sprijină, de asemenea, stabilirea perioadei 
de 60 de zile ca perioadă maximă de plată pentru autoritățile publice.

Penalități egale pentru întreprinderi și autoritățile publice

Raportoarea sprijină o abordare mai echilibrată a modului în care sunt tratate întreprinderile și 
autoritățile publice. Deși este în favoarea unui tratament diferit al întreprinderilor și al 
autorităților publice în ceea ce privește perioadele de plată, raportoarea consideră că 
întreprinderilor și autorităților publice trebuie să li se aplice aceleași norme în ceea ce privește 
penalitățile.  

În plus, raportoarea consideră că 5% din cuantumul datorat de la data la care devine exigibilă 
dobânda pentru efectuarea întârziată a unei plăți nu este o sancțiune proporționată. De 
asemenea, această sancțiune nu va stimula achitarea datoriei mai devreme, având în vedere că 
plata și așa se efectuează cu întârziere. Debitorul ar plăti aceeași sumă (5% din suma datorată) 
indiferent dacă plata se efectuează cu o zi sau cu un an după ce dobânda pentru efectuarea 
întârziată a plății devine exigibilă.

Raportoarea propune un sistem progresiv, conform căruia debitorul ar plăti 2% din sumă 
începând cu data la care devine exigibilă dobânda pentru efectuarea întârziată a unei plăți și 
4% din sumă începând cu cea de-a 45-a zi după data la care devine exigibilă dobânda pentru 
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efectuarea întârziată a unei plăți, această cotă crescând la 5% după 60 de zile de la data la care 
devine exigibilă dobânda. Raportoarea propune, de asemenea, ca sancțiunea să nu depășească, 
în niciun caz, 50 000 EUR.

Includerea întreprinderilor furnizoare de utilități (Directiva 2004/17/CE) în regimul 
autorităților publice

Raportoarea sprijină includerea tranzacțiilor comerciale ale întreprinderilor furnizoare de 
utilități în sensul Directivei 2004/17/CE în regimul pentru autoritățile publice stabilit de 
propunerea examinată. Raportoarea consideră că, la fel ca autoritățile publice, întreprinderile 
furnizoare de utilități care se bucură de drepturi exclusive sau speciale pot conta pe venituri 
constante (sau cel puțin previzibile). Prin urmare, întreprinderile furnizoare de utilități ar 
trebui tratate la fel ca autoritățile publice.

Stimulente și măsuri însoțitoare

Raportoarea propune amendamente al căror scop este lărgirea abordării propuse de Comisie și 
deplasarea accentului de la o abordare pur juridică la o abordare bazată pe stimulente. În 
primul rând, raportoarea dorește să încurajeze statele membre să recurgă la coduri privind 
plata la timp, la nominalizarea pozitivă și la alte instrumente de acest fel care abordează 
chestiunea esențială a întârzierilor în efectuarea plăților și contribuie la dezvoltarea unei 
culturi a plăților la timp care sprijină obiectivele prezentei directive. În al doilea rând, ea 
propune ca statele membre să recurgă la publicații profesionale, la campanii de promovare sau 
la orice altă modalitate funcțională de sensibilizare a întreprinderilor cu privire la remediile 
împotriva întârzierilor în efectuarea plăților. În al treilea rând, raportoarea dorește să 
încurajeze utilizarea medierii și a altor mijloace de soluționare alternativă a litigiilor.

Proiectul de aviz al Comisiei pentru afaceri juridice 

Raportoarea ia act de amendamentul propus de raportorul pentru aviz al Comisiei pentru 
afaceri juridice privind includerea condițiilor referitoare la perioadele de plată în domeniul de 
aplicare al articolului 6, care se află în domeniul de competență al Comisiei JURI, în urma 
unui acord între comisiile IMCO și JURI. Raportoarea dorește să își exprime sprijinul pentru 
acest amendament. 


