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Ref.: Petiţia nr. 1820/2009, adresată de José Maria Carrasco Cano, de cetăţenie 
spaniolă, în numele „Asociación Española de Proveedores de Impagados de 
la Construcción” privind consecinţele negative ale neefectuării plăţilor 
asupra situaţiei întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul construcţiilor 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă faptul că, în Spania, în sectorul construcţiilor, atât cel privat, cât şi cel de 
stat, nu se aplică Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 
2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale. 
Petiţionarul consideră că transpunerea directivei menţionate anterior în jurisprudenţa spaniolă 
(Legea nr. 3/2004) s-a făcut cu întârziere şi acest fapt a provocat un şir întreg de facturi 
neonorate, ceea ce a avut consecinţe dezastruoase în sectorul construcţiilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Observaţii din partea Comisiei

Directiva 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor 
comerciale a fost transpusă în legislaţia spaniolă prin Legea nr. 3/2004 din 29 decembrie 
2004. Cu toate acestea, trebuie clarificat faptul că această directivă nu armonizează perioadele 
de plată, însă prevede un drept legal la dobândă în cazul întârzierii efectuării plăţilor.

Articolul 3 - Dobânzile de întârziere
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Conform articolului 3 alineatul (1) literele (a) şi (b), dobânzile de întârziere devin exigibile 
din ziua următoare datei sau încheierii perioadei de plată fixată în contract. În lipsa unei 
prevederi contractuale, dobânda devine în mod automat exigibilă la 30 de zile de la data 
primirii de către debitor a facturii.

Curtea de Justiţie a confirmat că „după cum reiese din articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2000/35, părţile au în principiu libertatea de a stabili în contract data sau termenul 
de plată. Aşadar, numai în lipsa unei prevederi contractuale în acest sens trebuie să se aplice 
termenul legal de 30 de zile menţionat la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din această 
directivă”. [Text cu caractere cursive adăugat] (Hotărârea din 11 decembrie 2008, Comisia/ 
Spania, Cauza C-380/06, punctele 17 şi 18).

Articolul 3 alineatul (2) stabileşte că dobânzile de întârziere trebuie plătite creditorului. Cu 
toate acestea, este important să avem în vedere că această prevedere conferă un drept şi nu 
obligă creditorul să solicite plata dobânzilor de întârziere. Prin urmare, este alegerea 
creditorului dacă doreşte să solicite dobânzi de întârziere. 

Articolul 4 - Dreptul de retenţie

Articolul 10 din legea spaniolă nr. 3/2004 din 29 decembrie 2004 transpune articolul 4 din 
directivă. Curtea de Justiţie a indicat că, din articolul 4, nu poate fi dedus ”că are scopul de a 
afecta norme, altele decât cele care prevăd, în mod expres, în primul rând, că este posibil ca 
vânzătorul şi cumpărătorul să convină, în mod expres, o clauză privind dreptul de retenţie 
înainte de livrarea bunurilor şi, în al doilea rând, că este posibil ca vânzătorul să aibă drept de 
retenţie asupra bunurilor până când acestea sunt plătite în totalitate.”  În consecinţă, Curtea a 
precizat că normele referitoare la aplicabilitatea clauzei privind dreptul de retenţie împotriva 
unor terţe părţi ale căror drepturi nu sunt afectate de Directiva 2000/35/CE sunt reglementate, 
în continuare, exclusiv de ordinea juridică naţională din statele membre ale UE. (Hotărârea 
Curţii de Justiţie din 26 octombrie 200, Comisia/Italia, Cauza C-302/05, punctele 29 şi 30).

Prin urmare, situaţia prezentată de petiţionar ar putea fi rezolvată prin includerea în contract a 
unei clauze privind dreptul de retenţie.

Articolul 5 - Procedura de recuperare a creanţelor necontestate

Este general acceptat faptul că toţi debitorii trebuie să aibă posibilitatea de a contesta 
creanţele. De exemplu, acesta este şi cazul Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu 
executoriu european pentru creanţele necontestate şi al Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri 
europene de somaţie de plată. 

Referitor la procedura de recuperare a creanţelor necontestate, directiva prevede că, în termen 
de 90 de zile calendaristice, poate fi obţinut un titlu executoriu. Totuşi, nimic nu împiedică 
statele membre ale UE să stabilească o perioadă mai scurtă. Astfel cum este prevăzut în 
articolul 62 alineatul (2), statele membre ale UE pot menţine sau pune în aplicare previziuni 
care să fie mai avantajoase pentru creditor. 
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Concluzie

Petiţia confirmă că analiza Comisiei privind existenţa unor dovezi incontestabile că, în ciuda 
intrării în vigoare a Directivei 2000/35/CE, întârzierea efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor 
comerciale este, în continuare, o problemă generală pe teritoriul UE (inclusiv în Spania) şi că 
situaţia este înrăutăţită de criza economică.

Prin urmare, pe baza acestei analize, Comisia a prezentat o propunere de modificare a 
directivei actuale (COM (2009)126) care, dacă va fi adoptată de Consiliu şi de Parlamentul 
European, ar oferi creditorilor instrumente suplimentare care să le permită să îşi exercite pe 
deplin şi eficient drepturile atunci când există întârzieri în efectuarea plăţilor. În special, 
creditorii ar avea dreptul la compensaţii forfetare pentru recuperarea costurilor aferente 
creanţelor lor, iar măsurile suplimentare ar descuraja administraţiile publice să întârzie 
efectuarea plăţilor. De exemplu, este prevăzut ca administraţiile publice să plătească bunurile 
şi serviciile pe care le achiziţionează în termen de 30 de zile şi ca, în cazul în care nu 
efectuează plăţile la timp, să fie supuse unor penalităţi mai stricte. 

Această propunere de directivă este, în prezent, în curs de examinare de către colegiuitor 
(Consiliul European şi Parlamentul European – COD/2009/0054). 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

În ciuda intrării în vigoare a Directivei 2000/35/CE, întârzierea efectuării plăţilor în cazul 
tranzacţiilor comerciale este, în continuare, o problemă generală pe teritoriul UE (inclusiv în 
Spania).

Comisia a prezentat o propunere de modificare a directivei actuale (COM (2009)0126) care, 
odată adoptată, le va oferi creditorilor instrumente suplimentare care să le permită să îşi 
exercite pe deplin şi eficient drepturile atunci când există întârzieri în efectuarea plăţilor. 
Această propunere de directivă este, în prezent, în curs de examinare de către colegiuitor 
(Consiliul European şi Parlamentul European – COD/2009/0054). A fost obţinut un acord în 
primă lectură la 13 septembrie 2010, care va fi votat de Parlamentul European în şedinţa
plenară din octombrie.

De exemplu, autorităţile publice vor trebui să plătească bunurile şi serviciile pe care le 
achiziţionează în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii efectuării plăţilor de către 
autorităţile publice, creditorul va avea automat dreptul de a solicita dobânzi de întârziere, care 
nu pot fi mai mici decât rata dobânzii legale (stabilită în directivă la minim 8%), precum şi să 
solicite compensaţii pentru recuperarea costurilor aferente creanţelor.


