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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor 
comerciale, aprobată în mai 2000 și intrată în vigoare la 8 august 2002, a avut rezultate 
limitate. La ora actuală, diferențele dintre statele membre în ceea ce privește reglementarea 
termenelor de efectuare a plăților sunt foarte mari și practica de întârziere a efectuării plăților 
este periculoasă pentru viitorul întreprinderilor, începând cu IMM-urile, în special în situația 
crizei economice și financiare, cum este cea pe care o traversează în momentul de față Europa 
și restul lumii. 

Recurgerea din ce în ce mai des la întârzierea efectuării plăților, impusă de circumstanțe sau, 
în cele mai multe cazuri, intenționată, destabilizează piața internă și aduce prejudicii grave 
schimburilor transfrontaliere. În plus, în statele membre care se confruntă cel mai adesea cu 
această problemă, întreprinderile sunt expuse într-o mai mare măsură, riscând deteriorarea 
progresivă a veniturilor și chiar falimentul. Problema capătă dimensiuni și mai mari în ceea ce 
privește tranzacțiile între autoritățile publice și întreprinderi, dar aspectul referitor la cât de 
oportun ar fi tratamentul diferențiat pentru tranzacțiile dintre întreprinderile private rămâne, 
cu toate acestea, discutabil. Acestea din urmă, în multe cazuri IMM-uri, pot face obiectul unor 
clauze contractuale defavorabile pe care le-au acceptat de teama deteriorării relațiilor cu un 
client, întreprindere privată, important. 

În proiectul său de aviz, raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei. Cu toate acestea, 
raportorul consideră că este de datoria sa să propună mai multe modificări de formă și de fond 
care confirmă, în același timp, abordarea generală a Comisiei în ceea ce privește această 
propunere și care au scopul de a introduce elemente de claritate și certitudine în interpretarea 
și transpunerea directivei.

Raportorul pentru aviz consideră, în special, că domeniul de aplicare al dispozițiilor 
referitoare la autoritățile publice ar trebui să fie extins la întreprinderile de utilități publice. În 
plus, acesta propune modificări în ceea ce privește stabilirea termenelor, efectul descurajator 
al cheltuielilor suplimentare asupra debitorului, limitarea derogărilor de natură contractuală 
prevăzute în directivă și informarea pasivă/activă a societăților cu privire la noile drepturi.

Proiectul de aviz este în concordanță cu documentul de lucru pe care raportoarea Barbara 
Weiler l-a pregătit Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, sesizată în fond. 
De asemenea, raportorul pentru aviz din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
consideră că ar trebui prevăzute dispoziții de protecție a întreprinderilor, începând cu IMM-
urile. Se propune, în special, să se prevadă caracterul obligatoriu al compensației pentru 
costurile angajate pentru rambursarea costurilor de recuperare și a dobânzilor în cazul 
întârzierii efectuării plăților. Astfel s-ar evita necesitatea exercitării dreptului la acțiune numai 
de către creditor, ceea ce l-ar proteja de măsurile comerciale de retorsiune la care ar putea, 
eventual, să recurgă debitorul.

Propunerea raportorului pentru aviz preia mai multe observații făcute de raportorii fictivi în 
timpul primului schimb de opinii în legătură cu propunerea de directivă. Raportorul subscrie, 
în special, opiniei exprimate de unii colegi privind necesitatea de limitare a posibilităților de 
derogare de la dispozițiile adoptate de legislatorul european.
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În concluzie, nu s-a ajuns încă la o soluție general acceptată în ceea ce privește un procent fix 
al despăgubirilor (5%) pe care creditorul are dreptul să le primească de la autoritatea publică 
în cazul întârzierii plăților. Raportorul își rezervă dreptul de a examina această chestiune în 
cadrul comisiei cu ocazia următorului schimb de opinii și de a reveni, dacă este cazul, asupra 
acestui punct prin depunerea unui amendament ad-hoc.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 2 alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) „autoritate publică” înseamnă orice 
autoritate contractantă, astfel cum este 
definită la articolul 2 alineatul (1) din 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și serviciilor poștale1, și la articolul 1 
alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE;
JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

Or. it

Justificare

În cadrul tratamentului diferențiat pentru autorități publice și întreprinderi prevăzut de 
propunerea de directivă a Comisiei, este necesară, de asemenea, aplicarea dispozițiilor 
prevăzute pentru autoritățile publice și întreprinderile furnizoare de utilități, cum ar fi 
operatorii de apă sau energie.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 3 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânzi în cazul întârzierii efectuării 
plăților

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

Or. it

Justificare

Articolul 3 face trimitere, în mod explicit, la domeniul exclusiv al tranzacțiilor comerciale 
între întreprinderi. Prin urmare, din motive de claritate, este necesar să se indice încă din 
titlul articolului faptul că dispozițiile pe care acesta le cuprinde se aplică în mod exclusiv în 
cazul întârzierii efectuării plăților în cadrul tranzacțiilor comerciale între întreprinderi.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 3 alineatul 2 litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

În ciuda faptului că autoritățile publice sunt diferite de întreprinderi în ceea ce privește 
procesul de planificare bugetară și accesul la finanțare, raportul comercial dintre o 
întreprindere și o autoritate publică este, din multe puncte de vedere, similară unei relații 
comerciale între două întreprinderi. Prin urmare, amendamentul vizează introducerea unei 
dispoziții uniforme în cazul tranzacțiilor dintre întreprinderi private, astfel încât, în cadrul 
negocierilor, întreprinderile mici și mijlocii să nu se afle într-o poziție inferioară în raport cu 
întreprinderile și industriile de dimensiuni mari.



PE430.892v02-00 6/9 PA\802963RO.doc

RO

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Or. it

Justificare

Se poate considera că o dispoziție contractuală diferită de instrumentul propus la articolul 3 
ar produce efecte adverse pentru garanțiile contractuale care protejează creditorul. 
Raportorul pentru aviz consideră că este esențial ca statele membre să asigure executarea 
automată a procedurii, astfel încât creditorul să nu se teamă de eventualele măsuri de 
retorsiune din partea comitentului.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când dobânda pentru întârzierea efectuării 
plăților devine plătibilă în cazul 
tranzacțiilor comerciale în conformitate cu 
articolul 3 și articolul 5, creditorul are 
dreptul de a obține, caracterul executoriu 
fiind conferit în mod automat, adică fără 
a mai fi necesare demersuri suplimentare 
din partea creditorului, oricare din sumele 
următoare de la debitor: 
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din următoarele termene : din următoarele termene :
(i) după 30 de zile de la data primirii de 
către debitor a facturii sau a unei cereri 
echivalente de plată; 

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

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

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

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

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

Or. it

Justificare

Pentru mai multă claritate este necesar ca la articolul 5 să se specifice mai întâi condițiile 
care stau la baza exigibilității dobânzii pentru întârzierea efectuării plăților [alineatul (1)], 
termenele maxime de efectuare a plății [fostul alineat (4) devine noul alineat (2)], durata 
maximă a procedurii de recepție sau verificare [alineatul (3)] și, în final, detaliile legate de 
termenele de exigibilitate [fostul alineat (2) devine noul alineat (4)].

Amendamentul 6

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 

(2) Statele membre se asigură că termenul 
de plată stabilit în contract nu depășește 
termenele stabilite la alineatul (4) 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 în funcție de principiul 
necesității și, în toate cazurile, nu este mai 
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necesitate obiectivă de a stabili termenul 
de plată pe o perioadă mai lungă.

lung de 60 de zile.

Or. it

Justificare

În forma sa originală, articolul 5 conferă părților latitudinea de a fixa un termen mai lung 
pentru efectuarea plăților, riscând astfel să compromită obiectivele generale ale directivei. În 
plus, formularea „cum ar fi o necesitate obiectivă de a stabili termenul de plată pe o 
perioadă mai lungă” este prea vagă și se pretează la interpretări diferite.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. it

Justificare

Organizațiile reprezentative ar trebui să fie în măsură să acționeze în conformitate cu 
legislația națională, inclusiv în cazul în care se face apel la aceste clauze în mod periodic sau 
ocazional.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul punerii în aplicare a prezentei 
directivei, statele membre prevăd 
campanii de informare care au ca scop 
sensibilizarea într-o mai mare măsură a 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 
cu privire la drepturile lor.
Statele membre examinează necesitatea 
de a publica informații privind debitorii 
„buni” și „răi” și de a difuza bunele 
practici în vederea promovării efectuării 
plăților la timp.

Or. it

Justificare

Astfel cum s-a indicat în studiul de impact efectuat de Comisie, uneori, întreprinderile nu 
solicită dobânzi întrucât nu sunt la curent cu drepturile pe care le au. Este posibil ca, pe 
lângă informații, să existe și măsuri practice care să încurajeze efectuarea la timp a plăților.


