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Amendamentul 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Chiar dacă prezenta directivă are 
forţă juridică obligatorie pentru 
instituţiile Uniunii, ar trebui să se asigure 
aplicarea de către acestea, ca exemplu de 
bune practici, a dispoziţiilor privind 
plăţile prevăzute în prezenta directivă. 

Or. en

Justificare

Instituţiile europene ar trebui să conducă prin puterea exemplului, efectuând în mod 
consecvent plăţi la timp.

Amendamentul 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Experienţa de până acum 
demonstrează că, pentru tranzacţiile 
comerciale, termenele de plată contractuale 
sunt deseori considerabil mai lungi decât 
30 de zile. Prin urmare, termenele de plată 
pentru tranzacţiile 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 necesităţii sau 
cu dispoziţii speciale din legislaţia 
naţională şi în cazurile în care există un 
acord explicit, încheiat între debitor şi 
creditor, termenul de plată ar putea fi 
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extins la maximum 60 de zile.

Or. en

Justificare

Aceleaşi dispoziţii referitoare la plăţi ar trebui să se aplice la toate tipurile de tranzacţii 
comerciale pentru a se evita dezavantajele concurenţiale atât pentru public, cât şi pentru 
întreprinderile private. Relaţiile comerciale dintre întreprinderi şi autorităţile publice sunt, în 
multe privinţe, similare relaţiilor comerciale dintre întreprinderi. În scopul evitării unor 
termene de plată dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dobânda 
devine exigibilă, în toate situaţiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii.

Amendamentul 11
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Întârzierea efectuării plăţilor este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilităţii 
debitorului. Anchetele arată că autorităţile 
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 şi mai continue 
decât întreprinderile private, autorităţile 
publice pot fi supuse unor constrângeri 
financiare cu mult mai uşoare. În acelaşi 
timp, în comparaţie cu întreprinderile 
private, ele depind mai puţin de edificarea 
unor relaţii comerciale stabile pentru a-şi 
realiza obiectivele. În consecinţă, 
autorităţile publice pot fi mai puţin 
stimulate să respecte termenele de plată. 
În plus, multe autorităţi publice pot obţine 
finanţare în condiţii mai avantajoase 
decât întreprinderile private. Prin urmare, 
întârzierea efectuării plăţilor de către 
autorităţile publice generează nu numai 
costuri nejustificate pentru întreprinderile 
private, ci şi ineficacitate în general. Prin 

(17) Întârzierea efectuării plăţilor este 
deosebit de condamnabilă atunci când este 
practicată în pofida solvabilităţii 
debitorului, indiferent dacă debitorul 
provine din sectorul public sau din cel 
privat. Prin urmare, penalităţile şi alte 
măsuri menite să descurajeze întârzierile 
în efectuarea plăţilor ar trebui, ca regulă 
generală, să se aplice în mod egal 
ambelor sectoare.
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urmare, este oportună introducerea de 
compensaţii descurajatoare 
corespunzătoare în caz de întârziere a 
efectuării plăţilor de către autorităţile 
publice.

Or. en

Justificare

În criza economică actuală, atât sectorul public, cât şi cel privat, sunt supuse presiunilor 
financiare. Sectorului public i se cere să furnizeze servicii din ce în ce mai sustenabile şi de 
calitate din ce în ce mai înaltă, însă cu fonduri mult mai mici. Consecinţele negative ale 
întârzierii efectuării plaţilor sunt aceleaşi, indiferent dacă debitorul provine din sectorul 
public sau din cel privat. Un ansamblu mai unitar de norme aplicabile ambelor sectoare şi 
care să implice, eventual, o mică creştere a ratei dobânzii legale ar asigura tratamentul 
echitabil al tuturor debitorilor şi le-ar impune penalităţi adecvate, însă disuasive.

Amendamentul 12
Tiziano Motti, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiţiei 
din Directiva 2004/18/CE şi din articolul 2 
alineatul (1) litera (a) din Directiva 
2004/17/CE a Parlamentului European şi 
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;
1 JO L 134, 30.04.04, p. 1

Or. it

Justificare

Întreprinderile private care furnizează servicii publice, de exemplu în sectoarele energiei şi 
telecomunicaţiilor, sunt în prezent adesea cotate la o bursă de valori. Astfel, nu există niciun 
motiv ca acestea să fie considerate identice cu autorităţile publice şi, prin urmare, să li se 
aplice aceleaşi cerinţe care ar fi aplicabile în cazul unei întârzieri a efectuării plăţilor de 
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către autorităţile publice deoarece, din punct de vedre juridic, acestea trebuie să funcţioneze 
într-un context şi în conformitate cu cerinţe deja prevăzute în dreptul civil.

Amendamentul 13
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiţiei 
din Directiva 2004/18/CE şi orice instituţie 
a Uniunii, menţionată la articolul 13 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Întârzierea efectuării plăţilor priveşte, de asemenea, instituţiile UE, nu numai autorităţile 
naţionale. Instituţiile UE nu se pot exclude din dispoziţiile impuse altor autorităţi publice.

Amendamentul 14
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, conform definiţiei 
din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
achiziții ale entităților care desfășoară 
activități în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale1şi din 
Directiva 2004/18/CE, indiferent de 
obiectul sau valoarea contractului;
1JO L 134, 30.04.04, p. 1.
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Or. de

Justificare

Pentru a se evita orice neînţelegere datorată faptului că autorităţile contractante, astfel cum 
sunt definite în Directiva 2004/17/CE, nu mai sunt incluse, ar trebui să se facă referinţă la 
această directivă. Ţinând seama de faptul că Directivele 2004/18/CE şi 2004/17/CE se aplică 
numai unor anumite obiecte ale contractelor şi numai peste un anumit plafon, ar trebui să se 
specifice în mod clar că în cazul Directivei 2000/35/CE nu se aplică aceleaşi restricţii.

Amendamentul 15
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „întreprinderile sectoriale” se referă 
la întreprinderile care prestează servicii în 
sectoarele apei, energiei sau 
transporturilor, în sensul Directivei 
2004/17/CE, indiferent de valoarea 
contractului;

Or. de

Justificare

„Întreprinderile sectoriale” au o poziţie deosebit de importantă pe piaţă datorită poziţiei 
specifice a acestora. Acestea sunt singurii furnizori în domeniul infrastructurii de furnizare a 
apei, energiei şi transporturilor şi nu sunt supuse niciunei reale concurenţe. Astfel, 
întreprinderile sectoriale pot adesea stabili, în mod unilateral, propriile „condiţii de 
achiziţii” şi termene de plată. Nu ar trebui să se abuzeze de această poziţie dominantă. 
Întreprinderile sectoriale ar trebui, prin urmare, să fie tratate în acelaşi mod ca autorităţile 
contractante sectoriale.
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Amendamentul 16
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „dobândă legală” înseamnă dobândă 
simplă pentru întârzierea efectuării plăţilor 
la o rată care reprezintă suma ratei de 
referinţă, plus cel puţin şapte puncte 
procentuale;

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

Or. en

Justificare

Împreună cu modificările aduse articolelor 3 şi 5, având ca obiectiv definirea unui ansamblu 
de norme mai uniforme, mai echitabile şi mai adecvate, aplicabile atât sectorului public, cât 
şi celui privat, o mică creştere a ratei dobânzii legale obligatorii ar putea constitui o 
modalitate de a încuraja ambele sectoare să-şi amelioreze practicile de plăţi.

Amendamentul 17
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „IMM-uri” înseamnă întreprinderi 
mici şi mijlocii în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definiţia microîntreprinderilor şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii1.
1 JO L 124, 20.05.03, p. 36

Or. it

Justificare

Acest amendament ţine seama de cadrul propunerii din „Small Business Act” (SBA), care 
urmăreşte utilizarea mai eficientă a potenţialului de creştere şi inovare a IMM-urilor. 
Importanţa IMM-urilor ar trebui să fie evidenţiată, ţinând seama de faptul că acestea joacă 
un rol esenţial în urmărirea obiectivelor pe care le reprezintă promovarea creşterii 
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economice şi crearea de locuri de muncă în economia europeană.

Amendamentul 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 

plăţilor
1. Statele membre garantează că, în 
cadrul unor tranzacţii comerciale între 
întreprinderi, creditorul are dreptul la 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăţilor fără a fi necesară o notificare 
dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii:
(a) creditorul şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale şi legale;
(b) creditorul nu a primit suma datorată 
la timp, cu excepţia cazurilor în care 
debitorul nu este răspunzător pentru 
întârziere.
2. Atunci când condiţiile stabilite la 
alineatul (1) sunt îndeplinite, statele 
membre garantează următoarele:
(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăţilor 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 plăţilor devine 
exigibilă în mod automat, în cadrul unuia 
din următoarele termene:
(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată;
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(ii) dacă debitorul primeşte 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 recepţie sau 
verificare, prin care se stabileşte 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract şi dacă debitorul primeşte factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte 
de sau în ziua în care are loc această 
recepţie sau verificare, după 30 de zile de 
la acea dată.
3. Statele membre se asigură că rata de 
referinţă 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

Aceleaşi dispoziţii referitoare la plăţi ar trebui să se aplice la toate tipurile de tranzacţii 
comerciale pentru a se evita dezavantajele concurenţiale atât pentru public, cât şi pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 şi 5 ar trebui fuzionate. Relaţiile 
comerciale dintre întreprinderi şi autorităţile publice sunt, în multe privinţe, similare 
relaţiilor comerciale dintre întreprinderi. În scopul evitării unor termene de plată 
dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dobânda devine exigibilă, în 
toate situaţiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii.

Amendamentul 19
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre garantează că, în cadrul 
unor tranzacţii comerciale între 

1. Statele membre garantează că, în cadrul 
unor tranzacţii comerciale între 
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întreprinderi, creditorul are dreptul la 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăţilor fără a fi necesară o notificare dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiţii:

întreprinderi, între întreprinderi şi 
autorităţile publice şi între autorităţile 
publice, creditorul are dreptul la dobândă 
pentru întârzierea efectuării plăţilor fără a 
fi necesară o notificare dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăţilor devine exigibilă de la data la care
plata devine scadentă şi are o rată 
progresivă care nu depăşeşte 5%;

Or. it

Justificare

O rată progresivă a dobânzii, aplicată în cazul întârzierii efectuării plăţilor, poate avea un 
efect disuasiv, garantând achitarea datoriei fără întârziere de către debitor..
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Amendamentul 21
Reinhard Bütikofer

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 plăţilor  devine 
exigibilă în mod automat, în cadrul unuia 
din următoarele termene:

(b) dacă data sau termenul de plată nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăţilor  devine 
exigibilă în mod automat, în cadrul unuia 
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 primeşte 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 primeşte 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 recepţie sau 
verificare, prin care se stabileşte 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract şi dacă debitorul primeşte factura
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepţie 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

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

Or. en

Justificare

Pentru a evita cauzarea de dificultăţi financiare unor autorităţi publice, este preferabil să se 
permită mai multă flexibilitate în privinţa termenelor şi un nivel minim de armonizare, mai 
degrabă decât unul maxim.
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Amendamentul 22
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot defini termene mai 
scurte, între 30 şi 60 de zile.

Or. en

Justificare

Pentru a evita cauzarea de dificultăţi financiare unor autorităţi publice, este preferabil să se 
permită mai multă flexibilitate în privinţa termenelor şi un nivel minim de armonizare, mai 
degrabă decât unul maxim.

Amendamentul 23
Patrizia Toia

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 plăţilor devine exigibilă şi în 
cazul în care creditorul este o IMM, 
acesta are dreptul la o compensare sub 
forma unei sume forfetare egală cu 5% 
din suma datorată. Această compensare 
este în plus faţă de dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăţilor.

Or. it

Justificare

Acest amendament are ca obiectiv protejarea libertăţii contractuale depline dintre 
întreprinderile private, prin intermediul unui mijloc alternativ de compensare a 
dezechilibrului contractual şi prin aplicarea unei compensaţii sub forma unei sume forfetare 
egală cu 5% tranzacţiilor dintre întreprinderi. Această măsură se aplică numai în cazul în 
care debitorul este o IMM, pentru a împiedica întârzieri în efectuarea plăţilor şi în 
tranzacţiile dintre întreprinderile private
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Amendamentul 24
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăţilor devine plătibilă în cazul 
tranzacţiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 şi articolul 5 şi în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obţine oricare din sumele 
următoare 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 plăţilor devine plătibilă.

1. Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăţilor devine plătibilă în cazul 
tranzacţiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 şi articolul 5 şi în lipsa unor 
prevederi contractuale contrare, creditorul 
are dreptul de a obţine oricare din sumele 
următoare 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 plăţilor devine plătibilă.

Aceste sume se revizuiesc o dată la doi 
ani.

Or. it

Justificare

Este necesar să se actualizeze sumele compensatorii, deşi sumele propuse nu acoperă 
costurile legale reale şi, prin urmare, nu facilitează accesul la justiţie. În momentul stabilirii 
costurilor, trebuie să se facă trimitere la un mecanism incremental bienal.
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Amendamentul 25
Vicky Ford

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 plăţilor 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 proporţie 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 şi disproporţionate în cazul tranzacţiilor de o valoare mai importantă şi ar 
putea să nu reflecte costurile reale. O rată fixă ar permite rezolvarea problemei, fără a 
exclude posibilitatea ca un creditor să obţină o compensaţie rezonabilă pentru orice alte 
costuri de recuperare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Amendamentul 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata de către autorităţile publice Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăţilor

Or. en

Justificare

Aceleaşi dispoziţii referitoare la plăţi ar trebui să se aplice la toate tipurile de tranzacţii 
comerciale pentru a se evita dezavantajele concurenţiale atât pentru public, cât şi pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 şi 5 ar trebui fuzionate. Relaţiile 
comerciale dintre întreprinderi şi autorităţile publice sunt, în multe privinţe, similare 
relaţiilor comerciale dintre întreprinderi. În scopul evitării unor termene de plată 
dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dobânda devine exigibilă, în 
toate situaţiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii.
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Amendamentul 27
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata de către autorităţile publice Plata de către autorităţile publice şi 
întreprinderile sectoriale

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.

Amendamentul 28
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata de către autorităţile publice Plata de către debitor

Or. en

Justificare

Pentru a se evita discriminarea între întreprinderile publice şi private, de exemplu în sectorul 
sănătăţii, entităţile private ar trebui să fie tratate în acelaşi mod ca cele publice.
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Amendamentul 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre se asigură că, în 
tranzacţiile comerciale, creditorul are 
dreptul, fără a fi necesară o notificare, la o 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăţilor egală cu dobânda legală, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:

Or. en

Justificare

Aceleaşi dispoziţii referitoare la plăţi ar trebui să se aplice la toate tipurile de tranzacţii 
comerciale pentru a se evita dezavantajele concurenţiale atât pentru public, cât şi pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 şi 5 ar trebui fuzionate. Relaţiile 
comerciale dintre întreprinderi şi autorităţile publice sunt, în multe privinţe, similare 
relaţiilor comerciale dintre întreprinderi. În scopul evitării unor termene de plată 
dezavantajoase, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dobânda devine exigibilă, în 
toate situaţiile, nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii facturii.

Amendamentul 30
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, în 
tranzacţiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autorităţile publice, 
creditorul are dreptul, fără a fi necesară o 
notificare, la o dobândă pentru întârzierea 
efectuării plăţilor egală cu dobânda 
legală, dacă sunt îndeplinite următoarele 

1. Statele membre se asigură că, în 
tranzacţiile comerciale care conduc la 
livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii 
contra cost către autorităţile publice sau 
întreprinderile sectoriale, creditorul are 
dreptul, fără a fi necesară o notificare, la o 
dobândă pentru întârzierea efectuării 
plăţilor egală cu dobânda legală, dacă sunt 
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condiţii: îndeplinite următoarele condiţii:

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.

Amendamentul 31
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă nicio dată mai apropiată sau 
niciun termen de plată mai scurt nu este 
fixat în contract, dobânda pentru 
întârzierea efectuării plăţilor devine 
exigibilă în mod automat, cel mai târziu la 
expirarea unuia din următoarele termene:

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.

Amendamentul 32
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – subpunctele i, ii, iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) după 30 de zile calendaristice de la data 
primirii de către debitor a facturii sau a 
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echivalente de plată; unei cereri echivalente de plată;
(ii) dacă debitorul primeşte 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 primeşte factura 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 recepţie sau 
verificare, prin care se stabileşte 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract şi dacă debitorul primeşte factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepţie 
sau verificare, după 30 de zile de la acea 
dată.

(iii) dacă procedura de recepţie sau 
verificare, prin care se stabileşte 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 
contract şi dacă debitorul primeşte factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepţie 
sau verificare, după 30 de zile 
calendaristice de la această ultimă dată;

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.

Amendamentul 33
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – subpunctele i, ii. iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 primeşte 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 primeşte 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 recepţie sau 
verificare, prin care se stabileşte 
conformitatea bunurilor sau serviciilor cu 
contractul, este prevăzută prin lege sau 

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

contract şi dacă debitorul primeşte factura 
sau o cerere echivalentă de plată înainte de 
sau în ziua în care are loc această recepţie 
sau verificare, după 60 de zile de la acea 
dată.

Or. en

Justificare

Pentru a evita cauzarea de dificultăţi financiare unor autorităţi publice, este preferabil să se 
permită mai multă flexibilitate în privinţa termenelor şi un nivel minim de armonizare, mai 
degrabă decât unul maxim.

Amendamentul 34
Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) dacă data primirii facturii sau a unei 
cereri echivalente de plată nu este certă, 
după 30 de zile de la data primirii 
bunurilor sau serviciilor;

Or. en

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot defini termene mai 
scurte, între 30 şi 60 de zile.

Or. en
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Justificare

Pentru a evita cauzarea de dificultăţi financiare unor autorităţi publice, este preferabil să se 
permită mai multă flexibilitate în privinţa termenelor şi un nivel minim de armonizare, mai 
degrabă decât unul maxim.

Amendamentul 36
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepţie sau 
verificare menţionată la alineatul (2) 
litera (b) punctul (iii) nu depăşeşte 30 de 
zile, în absenţa unor dispoziţii contrare, 
justificate în mod corespunzător în 
documentele licitaţiei şi prin contract.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament ţine seama de diferitele moduri de organizare ale serviciilor publice în 
statele membre, în special cel al îngrijirii sănătăţii. Există deja numeroase spitale private în 
acest sector, iar în unele state membre, numărul acestora este în continuă creştere. Prin 
urmare, este important să se asigure egalitatea de tratament şi să se evite situaţii în care 
serviciile publice de îngrijire a sănătăţii ar fi confruntate cu o concurenţă neloială.

Amendamentul 37
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepţie sau 
verificare menţionată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depăşeşte 30 de zile, în 
absenţa unor dispoziţii contrare, 

3. Statele membre se asigură că procedura
de recepţie sau verificare menţionată la 
alineatul (2) litera (b) punctul (iii):
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justificate în mod corespunzător în 
documentele licitaţiei şi prin contract.

(a) este executată imediat;
(b) nu depăşeşte 15 zile calendaristice.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.

Amendamentul 38
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepţie sau 
verificare menţionată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depăşeşte 30 de zile, în 
absenţa unor dispoziţii contrare, 
justificate în mod corespunzător în 
documentele licitaţiei şi prin contract.

3. Statele membre se asigură că procedura 
de recepţie sau verificare menţionată la 
alineatul (2) litera (b) punctul (iii) nu 
depăşeşte 60 de zile. 

Or. it

Justificare

Acest amendament fixează termenul de plată pentru autorităţile publice stabilit la articolul 5 
alineatul (3), prelungindu-l de la cele 30 de zile acordate în propunerea originală la 
maximum 60 de zile.
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Amendamentul 39
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepţie sau 
verificare menţionată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depăşeşte 30 de zile, în 
absenţa unor dispoziţii contrare, justificate 
în mod corespunzător în documentele 
licitaţiei şi prin contract.

3. Statele membre se asigură că durata 
maximă a procedurii de recepţie sau 
verificare menţionată la alineatul (2) litera 
(b) punctul (iii) nu depăşeşte 60 de zile, în 
absenţa unor dispoziţii contrare, justificate 
în mod corespunzător în documentele 
licitaţiei şi prin contract.

Or. en

Justificare

Pentru a evita cauzarea de dificultăţi financiare unor autorităţi publice, este preferabil să se 
permită mai multă flexibilitate în privinţa termenelor şi un nivel minim de armonizare, mai 
degrabă decât unul maxim.

Amendamentul 40
Angelika Niebler

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 depăşeşte 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepţia cazului în care acesta este 
stabilit în mod special şi de comun acord 
între debitor şi creditor şi este justificat în 
mod corespunzător ţinând cont de 
circumstanţe 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 depăşeşte 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b).

Or. de
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Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.

Amendamentul 41
Patrizia Toia

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 depăşeşte 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b), 
cu excepţia cazului în care acesta este 
stabilit în mod special şi de comun acord 
între debitor şi creditor şi este justificat în 
mod corespunzător ţinând cont de 
circumstanţe 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 depăşeşte 
termenele stabilite la alineatul (2) litera (b).

Or. it

Justificare

Acest amendament fixează termenul de plată pentru autorităţile publice stabilit la articolul 5 
alineatul (4), prelungindu-l de la cele 30 de zile acordate în propunerea originală la 
maximum 60 de zile.

Amendamentul 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 depăşeşte 
termenele stabilite la alineatul (2) litera 

4. Statele membre se asigură că:
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(b), cu excepţia cazului în care acesta este 
stabilit în mod special şi de comun acord 
între debitor şi creditor şi este justificat în 
mod corespunzător ţinând cont de 
circumstanţe speciale cum ar fi o 
necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

(a) termenul de plată stabilit în contract 
nu depăşeşte termenele stabilite la 
alineatul (2) litera (b), cu excepţia cazului 
în care acesta este justificat în mod 
corespunzător, în funcţie de principiul 
necesităţii sau în conformitate cu 
dispoziţii speciale prevăzute în legislaţia 
naţională şi cu excepţia cazului în care 
acesta este stabilit în mod special şi de 
comun acord între debitor şi creditor şi, în 
toate cazurile, nu este mai lung de 60 de 
zile.
(b) data primirii facturii nu face obiectul 
unui acord contractual între debitor şi 
creditor.
Acolo unde este necesar, statele membre 
se pot abate de la cerinţele stipulate la 
litera (a) în cazul unor modalităţi de plată 
în rate sau plăţi eşalonate asupra cărora 
debitorul şi creditorul au căzut  în mod 
specific de acord.

Or. en

Justificare

Aceleaşi dispoziţii referitoare la plăţi ar trebui să se aplice la toate tipurile de tranzacţii 
comerciale pentru a se evita dezavantajele concurenţiale atât pentru public, cât şi pentru 
întreprinderile private. Pentru evitarea unor termene de plată dezavantajoase, în special 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dobânda devine exigibilă, în toate situaţiile, nu mai 
târziu de 60 de zile de la data primirii facturii. În cazul plăţilor în rate sau al plăţilor 
eşalonate s-ar putea aplica dispoziţii diferite. Dispoziţiile privind termenele de plată nu ar 
trebui să fie eludate prin intermediul unor acorduri contractuale pe baza unei facturări 
întârziate.
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Amendamentul 43
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
autorităţile bugetare superioare nu 
întârzie acordarea subvenţiilor care au o 
legătură directă cu plăţile către creditori, 
fără un motiv corespunzător şi bine 
justificat. 

Or. en

Justificare

În unele cazuri, în special atunci când este vorba de contracte mai importante, plăţile 
provenind de la eşaloanele inferioare ale administraţiei depind de subvenţiile pe care acestea 
trebuie să le primească. În perioade de criză economică şi dificultăţi în privinţa lichidităţilor, 
se amplifică problemele apărute din cauza întârzierii subvenţiilor. În consecinţă, ar fi absurd 
să se penalizeze autorităţile administrative locale pentru întârzieri în efectuarea plăţilor 
cauzate de întârzierea subvenţiilor.

Amendamentul 44
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că, în cazul 
în care serviciile publice sunt oferite atât 
de sectorul public, cât şi de cel privat, 
dispoziţiile prezentului articol se aplică
ambelor.

Or. en

Justificare

Acest amendament ţine seama de diferitele moduri de organizare ale serviciilor publice în 
statele membre şi în special cel al îngrijirii sănătăţii. Există deja numeroase spitale private în 
acest sector, iar în unele state membre, numărul acestora este în continuă creştere. Prin 
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urmare, este important să se asigure egalitatea de tratament şi să se evite situaţii în care 
serviciile publice de îngrijire a sănătăţii ar fi confruntate cu o concurenţă neloială.

Amendamentul 45
Vicky Ford

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

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament ţine seama de diferitele moduri de organizare ale serviciilor publice în 
statele membre şi în special cel al îngrijirii sănătăţii. Există deja numeroase spitale private în 
acest sector, iar în unele state membre, numărul acestora este în continuă creştere. Prin 
urmare, este important să se asigure egalitatea de tratament şi să se evite situaţii în care 
serviciile publice de îngrijire a sănătăţii ar fi confruntate cu o concurenţă neloială.

Amendamentul 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 
plăţilor devine plătibilă, creditorul are 
dreptul să obţină o compensare sub forma 
unei sume forfetare egală cu 5% din suma 
datorată. Această compensare este în plus 

5. Statele membre se asigură că, în 
momentul în care dobânzile pentru 
întârzierea efectuării plăţilor devin 
exigibile, creditorul are dreptul să obţină o 
compensaţie care se ridică la una dintre 
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faţă de dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăţilor.

următoarele sume:

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

Or. en

(COM-AM original este divizat între (a) şi (b))

Justificare

Aceleaşi dispoziţii referitoare la plăţi ar trebui să se aplice la toate tipurile de tranzacţii 
comerciale pentru a se evita dezavantajele concurenţiale atât pentru public, cât şi pentru 
întreprinderile private. La plata unei compensaţii, micile întârzieri ar trebui să fie tratate în 
mod diferit de întârzierile mai mari în efectuarea plăţilor.

Amendamentul 47
Angelika Niebler

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

5. Statele membre se asigură că, în cazul în 
care dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăţilor devine plătibilă, creditorul are 
dreptul să obţină o compensaţie sub forma 
unei sume forfetare egală cu 5% din suma 
datorată. Această compensaţie este în plus 
faţă de dobânda pentru întârzierea 
efectuării plăţilor şi compensaţia pentru 
costurile de recuperare.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.
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Amendamentul 48
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care creditorul care are 
dreptul la o compensaţie sub forma unei 
sume forfetare a subcontractat altor 
întreprinderi, aceasta se redistribuie, în 
mod proporţional, şi acelor întreprinderi.   

Or. it

Justificare

Acest amendament vizează să limiteze domeniul de aplicare al acestui paragraf, care este 
deosebit de costisitor pentru autorităţile publice, în cazul unor tranzacţii comerciale între 
acestea şi IMM-uri. Mecanismul compensaţiei sub forma unei sume forfetare are un efect 
disuasiv, garantând că autorităţile publice şi/sau contractorii/cumpărătorii se comportă 
corect şi respectă termenele de plată.

Amendamentul 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că rata de 
referinţă aplicabilă în tranzacţii comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autorităţile publice:

6. Statele membre se asigură că rata de 
referinţă aplicabilă în tranzacţii comerciale:

Or. en

Justificare

Aceleaşi dispoziţii referitoare la plăţi ar trebui să se aplice la toate tipurile de tranzacţii 
comerciale pentru a se evita dezavantajele concurenţiale atât pentru public, cât şi pentru 
întreprinderile private. Din acest motiv, articolele 3 şi 5 ar trebui fuzionate. Relaţiile 
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comerciale dintre întreprinderi şi autorităţile publice sunt, în multe privinţe, similare 
relaţiilor comerciale dintre întreprinderi.

Amendamentul 50
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că rata de 
referinţă aplicabilă în tranzacţii comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autorităţile publice:

6. Statele membre se asigură că rata de 
referinţă aplicabilă în tranzacţii comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost:

Or. en

Justificare

 Pentru evitarea discriminării între întreprinderile publice şi private, de exemplu în sectorul 
sănătăţii, entităţile private ar trebui să fie tratate în acelaşi mod ca cele publice.

Amendamentul 51
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că rata de 
referinţă aplicabilă în tranzacţii comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autorităţile publice:

6. Statele membre se asigură că rata de 
referinţă aplicabilă în tranzacţii comerciale 
care conduc la livrarea de bunuri sau 
furnizarea de servicii contra cost către 
autorităţile publice sau către 
întreprinderile sectoriale:

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei utilizează termenii „zile calendaristice” şi „zile”. Ar trebui evitate 
neînţelegerile. Ar trebui să se precizeze că, deşi autorităţile publice şi întreprinderile 
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sectoriale pot cădea de acord să reducă termenul de plată de la 30 de zile, acestea nu îl pot 
prelungi.

Amendamentul 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauze contractuale extrem de inechitabile Clauze contractuale şi practici comerciale
extrem de inechitabile

Or. en

Justificare

Pentru evitarea abuzurilor sau a clauzelor inechitabile în contracte şi relaţii de afaceri, 
domeniul de aplicare al acestui articol ar trebui să includă practicile comerciale, ţinând 
seama de faptul că acestea reprezintă o problemă importantă şi gravă pentru IMM-uri, de 
exemplu în cazurile în care companiile mai mari schimbă, în mod unilateral şi retroactiv, 
termenele de plată.

Amendamentul 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre garantează că o clauză 
în contract  referitoare la data plăţii, rata 
dobânzii pentru întârzierea efectuării 
plăţilor 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 ţine cont de 
toate circumstanţele cazului, inclusiv de 
practicile şi uzanţele comerciale şi de 
natura produselor  sau a serviciilor. De 
asemenea, se ia în considerare dacă 

1. Statele membre garantează că o clauză 
în contract şi/sau o practică comercială
referitoare la data plăţii, rata dobânzii 
pentru întârzierea efectuării plăţilor sau 
costurile de recuperare sau o astfel de 
clauză în acorduri informale şi în 
modificări retroactive ale contractului 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 ţine cont de 
toate circumstanţele cazului, inclusiv de 
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debitorul are motive obiective de derogare 
de la rata dobânzii legale sau de la 
dispoziţiile articolului 3 alineatul (2) 
litera (b), articolului 4 alineatul (1) sau 
articolului 5 alineatul (2) litera (b).

practicile şi uzanţele comerciale şi 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 
dispoziţiile articolului 4 alineatul (1) sau 
articolului 5 alineatul (2) litera (b).

Or. en

Justificare

To ensure this legislation fully protects SMEs from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract’s payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as ‘banks’, i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debtors’ liquidity, to the detriment of 
creditor’s. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.

Amendamentul 54
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre garantează că o clauză 
în contract  referitoare la  data plăţii, rata 
dobânzii pentru întârzierea efectuării 
plăţilor 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 ţine cont de 
toate circumstanţele cazului, inclusiv de 
practicile şi uzanţele comerciale şi 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 
dispoziţiile 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 plăţii, rata 
dobânzii pentru întârzierea efectuării 
plăţilor 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 ţine cont de 
toate circumstanţele cazului, inclusiv de 
practicile şi uzanţele comerciale şi de 
natura produselor  sau a serviciilor, precum 
şi de mărimea întreprinderilor. De 
asemenea, se ia în considerare dacă 
debitorul are motive obiective de derogare 
de la rata dobânzii legale sau de la 
dispoziţiile articolului 3 alineatul (2) litera 
(b), articolului 4 alineatul (1) sau 
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articolului 5 alineatul (2) litera (b) .

Or. it

Justificare

Acest amendament garantează că, pentru a stabili dacă o clauză dintr-un contract este 
vexatorie, se ţine seama nu numai de practicile şi uzanţele comerciale şi de natura produselor  
sau a serviciilor, dar şi de mărimea întreprinderii în cauză.

Amendamentul 55
Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul paragrafului 1, o clauză care 
prevede depăşirea perioadei prevăzute la 
articolul 5 alineatul (2) litera (b) este, de 
asemenea, considerată extrem de 
inechitabilă, ţinându-se seama de 
criteriile enunţate la articolul 5 alineatul 
(4).

Or. en

Amendamentul 56
Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice clauză care adaugă o povară 
financiară suplimentară pentru creditor, 
ca o condiţie prealabilă pentru a putea 
solicita o compensaţie legală datorită 
întârzierii în efectuarea plăţilor, se 
consideră extrem de inechitabilă.

Or. en
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Amendamentul 57
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mijloacele menţionate la alineatul (2) 
includ dispoziţii în baza cărora 
organizaţiile reprezentative  pot să se 
adreseze, în conformitate cu legislaţia 
internă în cauză, instanţelor de judecată sau 
organelor administrative competente, pe
motiv că clauzele sunt extrem de 
inechitabile şi, în consecinţă, pot aplica 
mijloacele potrivite şi eficiente pentru a 
stopa aplicarea acestor clauze.

3. Mijloacele menţionate la alineatul (2) 
includ dispoziţii în baza cărora 
organizaţiile reprezentative  pot să se 
adreseze, în conformitate cu legislaţia 
internă în cauză, instanţelor de judecată sau 
organelor administrative competente, pe 
motiv că clauzele sunt extrem de 
inechitabile şi, în consecinţă, pot aplica 
mijloacele potrivite şi eficiente pentru a 
stopa aplicarea acestor clauze. Această 
prevedere nu aduce atingere clauzei de 
confidenţialitate obligatorii pentru 
organizaţiile reprezentative şi entităţile 
membre ale acestora.

Or. en

Amendamentul 58
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează o transparenţă 
totală privind drepturile şi obligaţiile ce 
decurg din prezenta directivă, în special 
prin publicarea ratei dobânzii legale 
aplicabile.

Statele membre garantează o transparenţă 
totală privind drepturile şi obligaţiile ce 
decurg din prezenta directivă, în special 
prin publicarea ratei dobânzii legale 
aplicabile şi a procedurii referitoare la 
plăţile efectuate de autorităţile publice, ca 
o garanţie specifică faţă de orice eventual 
lanţ de subcontractori.

Or. it



AM\805132RO.doc 35/35 PE439.144v01-00

RO

Justificare

Această dispoziţie ar introduce un element de trasabilitate şi transparenţă în plăţile efectuate 
de autorităţile publice. Măsura este adecvată, în special, pentru că garantează că avantajele 
pe care le reprezintă termenele de plată îmbunătăţite sunt, în practică, transferate 
eventualilor subcontractori şi/sau sectoarelor către care contractorii principali au 
externalizat contracte.

Amendamentul 59
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Actele cu putere de lege şi actele 
administrative interne se aplică în aceleaşi 
condiţii tuturor creditorilor care sunt 
stabiliţi în Comunitate.

2. Actele cu putere de lege şi actele 
administrative interne se aplică în aceleaşi 
condiţii tuturor creditorilor care sunt 
stabiliţi în Uniune, în funcţie de  mărimea 
acestora.

Or. it

Justificare

Şi în acest caz, scopul este garantarea uniformităţii tratamentului, însă acesta este diferit în 
funcţie de mărimea întreprinderii.


