
CM\899848RO.doc PE487.837v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

20.4.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0693/2011, adresată de Alberto Scoccianti, de cetățenie italiană, privind 
întârzierile cu plata către societățile din domeniul sănătății din Italia,

Petiția nr. 0703/2011, adresată de Alberto Crisafi, de cetățenie italiană, în numele 
BSN Medical, privind întârzierile cu plata pentru societățile din domeniul sănătății 
din Italia,

Petiția nr. 0704/2011, adresată de Alessandro Pater, de cetățenie italiană, în 
numele societății Medical System, privind plățile efectuate cu întârziere către 
societățile din domeniul sănătății din Italia

1. Rezumatul petiției nr. 0693/2011

Petiționarul protestează împotriva gravelor întârzieri la plata creditelor către societățile 
furnizoare de bunuri și servicii din domeniul sănătății din partea autorităților italiene, 
denunțând o încălcare a dreptului comunitar.

Rezumatul petiției nr. 0703/2011

Petiționarul semnalează o presupusă nerespectare a legislației comunitare de către statul 
italian care a întârziat extrem de mult cu plata creditelor către societățile furnizoare de bunuri 
și servicii din domeniul sănătății.

Rezumatul petiției nr. 0704/2011

Petiționarul semnalează o presupusă nerespectare a legislației comunitare de către statul 
italian care a întârziat extrem de mult cu plata creditelor către societățile furnizoare de bunuri 
și servicii din domeniul sănătății.
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2. Admisibilitate

Petiția nr. 0693/2011 a fost declarată admisibilă la 25 octombrie 2011, petițiile nr. 0703/2011 
și nr. 0704/2011 au fost declarate admisibile la 3 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să 
furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei

Directiva 2000/35/CE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale a fost transpusă corect în legislația italiană prin Decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali GURI – Seria generală – nr. 249 din 23/10/2002, p. 16. 

Trebuie menționat încă de la început că Directiva 2000/35/CE privind combaterea întârzierii 
în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale nu exclude întârzierea plăților în sine, ci 
reglementează consecințele acesteia, inclusiv prin asigurarea unei compensații adecvate 
pentru creditori. Conform jurisprudenței Curții de Justiție1, „directiva reglementează numai 
anumite norme specifice referitoare la astfel de întârzieri, și anume dobânzile în cazul 
întârzierii efectuării plăților (articolul 3), dreptul de retenție (articolul 4) și procedurile de 
recuperare a creanțelor necontestate (articolul 5)”2.

În plus, trebuie clarificat faptul că această directivă nu armonizează perioadele de plată, însă 
prevede un drept legal la dobândă în cazul întârzierii efectuării plăților. Creditorii pot să 
pretindă despăgubiri depline pentru toate costurile de recuperare suportate în încercarea de a 
obține plata de la clienții acestora. Aceste costuri de recuperare sunt, de exemplu, costuri 
administrative, costuri procedurale și costuri către terți.

Articolul 3 – Dobânzi în cazul întârzierii efectuării plăților

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

Curtea de Justiție a confirmat că „după cum reiese din articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2000/35, părțile au în principiu libertatea de a stabili în contract data sau termenul 
de plată. Așadar, numai în lipsa unei prevederi contractuale în acest sens trebuie să se aplice 
termenul legal de 30 de zile menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din această 
directivă”3.

                                               
1 Cauza 265/07, cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare conform articolului 234 CE, adresată de 
Tribunale civile di Roma (Italia), formulată prin decizia din 21 mai 2007, primită de Curte la 4 iunie 2007, în 
cauza Caffaro Srl/Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, Hotărârea din 11 septembrie 2008.
2 Cauza C-302/05 Comisia/Italia, Hotărârea Curții de Justiție din 26 octombrie 2006, punctul 23, și cauza 
C-306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche/Telekom AG, Hotărârea Curții (Prima Cameră) din 3 aprilie 2008, 
punctul 21.
3 Cauza C-380/06 Comisia/Spania, Hotărârea din 11 decembrie 2008, punctele 17 și 18.
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Articolul 3 alineatul (2) stabilește că dobânzile de întârziere trebuie plătite creditorului. 
Totuși, această prevedere conferă un drept și nu obligă creditorul să solicite plata dobânzilor 
de întârziere. Prin urmare, este alegerea creditorului dacă dorește să solicite dobânzi de 
întârziere. 

Articolul 4 – Dreptul de retenție

În consecință, Curtea a precizat că normele referitoare la aplicabilitatea clauzei privind dreptul 
de retenție împotriva unor terțe părți ale căror drepturi nu sunt afectate de 
Directiva 2000/35/CE sunt reglementate, în continuare, exclusiv de ordinea juridică națională 
din statele membre ale UE1.

Articolul 5 – Procedura de recuperare a creanțelor necontestate

Este general acceptat faptul că toți debitorii trebuie să aibă posibilitatea de a contesta 
creanțele. Acest principiu este și recunoscut, de exemplu, de Regulamentul (CE) nr. 805/2004 
privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate2 și de 
Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de 
plată3. 

Referitor la procedura de recuperare a creanțelor necontestate, directiva prevede că, în mod 
normal, în termen de 90 de zile calendaristice, poate fi obținut un titlu executoriu. Ar trebui 
remarcat faptul că cererile de plată contestate și diversele proceduri de executare silită a unui 
titlu executoriu nu intră sub incidența Directivei 2000/35/CE4. Procedurile de executare silită 
sunt în continuare reglementate de legislația națională a statelor membre.

Totuși, nimic nu împiedică statele membre ale UE să stabilească o perioadă mai scurtă. Astfel 
cum se prevede la articolul 6 alineatul (2), statele membre pot menține sau adopta dispoziții 
legale mai favorabile creditorului. 

Concluzie

Petiția confirmă analiza Comisiei potrivit căreia, în pofida unei transpuneri corecte a 
Directivei 2000/35/CE, întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale este, în 
continuare, o problemă generală pe teritoriul UE (inclusiv în Italia) și că situația este 
înrăutățită de criza economică.

În principiu, de îndată ce s-au adoptat măsuri naționale de transpunere satisfăcătoare, 
încălcările legislației naționale ar trebui în mod normal să fie soluționate în fața instanțelor 
naționale. De aceea, soluția convenabilă la problema semnalată de petiționari ar trebui căutată 
prin asigurarea unei aplicări corespunzătoare a legislației naționale de punere în aplicare.

                                               
1 Cauza C-302/05 Comisia/Italia, Hotărârea Curții de Justiție din 26 octombrie 2006, punctele 29 și 30.
2 JO L 143, 30.4.2004, p. 15. 
3 JO L 399, 30.12.2006, p. 1.
4 Cauza C-265/07, Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, Hotărârea Curții (Prima Cameră) din 
11 septembrie 2008.
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Ar trebui subliniat faptul că o nouă Directivă 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, cuprinzând dispoziții mai stricte, a fost adoptată 
la 16 februarie 2011 și trebuie transpusă în legislațiile celor 27 de state ale UE până la 
16 martie 2013 cel târziu. Unul dintre elementele-cheie, având o relevanță directă pentru 
petiționar, este faptul că directiva armonizează termenul de plată pentru tranzacțiile efectuate 
între autoritățile publice și întreprinderi. Astfel, ca o regulă generală, autoritățile publice vor 
trebui să efectueze plata pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează în termen de 30 
de zile. În mod opțional, statele membre pot extinde termenul de plată de 30 de zile la 
maximum 60 de zile pentru întreprinderile publice și entitățile publice care furnizează îngrijiri 
medicale. 

Având în vedere amploarea întârzierii în efectuarea plăților în Uniune și efectele sale 
dăunătoare asupra mediului de afaceri și în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii, 
Comisia a invitat statele membre să ia în calcul, pe o bază voluntară, posibilitatea unei 
transpuneri rapide a directivei în legislația națională, ca mijloc important de cultivare a unei 
culturi a efectuării prompte a plăților în Uniunea Europeană.


