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Poprawka 16
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jednym z działań priorytetowych 
przewidzianych w europejskim planie 
naprawy gospodarczej
jest zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego dla przedsiębiorstw oraz 
promowanie przedsiębiorczości poprzez, 
między innymi, zagwarantowanie, by 
władze publiczne regulowały należności za 
dostawy i usługi, w tym również wobec 
MŚP,w przeciągu jednego miesiąca, aby 
zmniejszyć ich ograniczenia w płynności 
finansowej.

(7) Jednym z działań priorytetowych 
przewidzianych w europejskim planie 
naprawy gospodarczej
jest zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego dla przedsiębiorstw oraz 
promowanie przedsiębiorczości poprzez, 
między innymi, zagwarantowanie, by 
władze publiczne regulowały należności za 
dostawy i usługi, w tym również wobec 
MŚP, aby zmniejszyć ich ograniczenia w 
płynności finansowej, w następujących 
terminach: w ciągu 90 dni w przypadku 
władz publicznych; w ciągu 30 dni w 
przypadku przedsiębiorstw prywatnych, o 
ile strony nie uzgodniły inaczej, zgodnie ze 
swobodą zawierania umów;

Or. it

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym dyrektywy nie rozróżnia się w żaden sposób między władzami 
publicznymi i przedsiębiorstwami, przyznając im taki sam termin na uregulowanie należnych 
płatności. Powyższe dwa rodzaje podmiotów są w rzeczywistości bardzo odmienne w 
odniesieniu do wewnętrznego systemu księgowości oraz potrzeb budżetowych związanych ze 
stopniem rygorystyczności w pierwszym przypadku i większej elastyczności w drugim 
przypadku. Właściwe wydaje się być zatem ustalenie terminów uwzględniających dwa 
całkowicie odmienne systemy.

Poprawka 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jednym z działań priorytetowych (7) Jednym z działań priorytetowych 
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przewidzianych w europejskim planie 
naprawy gospodarczej jest zmniejszenie 
obciążenia administracyjnego dla 
przedsiębiorstw oraz promowanie 
przedsiębiorczości poprzez, między 
innymi, zagwarantowanie, by władze 
publiczne regulowały należności za 
dostawy i usługi, w tym również wobec 
MŚP, w przeciągu jednego miesiąca, aby 
zmniejszyć ich ograniczenia w płynności 
finansowej.

przewidzianych w europejskim planie 
naprawy gospodarczej jest zmniejszenie 
obciążenia administracyjnego dla 
przedsiębiorstw oraz promowanie 
przedsiębiorczości poprzez, między 
innymi, zagwarantowanie, by należności za 
dostawy i usługi, w tym również wobec 
MŚP, były zasadniczo regulowane w 
przeciągu jednego miesiąca, aby 
zmniejszyć ich ograniczenia w płynności 
finansowej.

Or. de

Uzasadnienie

Instytucje publiczne i prywatne powinny być zasadniczo zobowiązane do regulowania 
należności w ciągu 30 dni. Jednakże należy zachować również wyjątki, jak zostało to 
przewidziane w niniejszej dyrektywie. Na przykład w sektorze budowlanym usługi i odnośne 
dokumenty rachunkowe mogą mieć złożony charakter, w związku z czym ich kontrola może 
wykraczać poza określone ramy czasowe. Regulowanie płatności w ratach może tutaj działać 
na zasadzie rekompensaty.

Poprawka 18
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W niektórych państwach 
członkowskich umowne terminy płatności 
znacznie odbiegają od średniej Unii.

Or. en
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Poprawka 19
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Różne zasady płatności i praktyki w 
poszczególnych państwach członkowskich 
stanowią przeszkodę we właściwym 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 20
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa powinna 
regulować wszystkie transakcje handlowe 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
między prywatnymi a państwowymi 
przedsiębiorstwami, czy między 
przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, uwzględniając fakt, że te 
ostatnie dokonują znacznych płatności na 
rzecz przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa 
powinna również regulować wszelkie 
transakcje handlowe między 
przedsiębiorcami, a ich dostawcami i 
podwykonawcami.

(10) Niniejsza dyrektywa powinna 
regulować wszystkie transakcje handlowe 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
między prywatnymi a państwowymi 
przedsiębiorstwami, czy między 
przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, uwzględniając fakt, że te 
ostatnie dokonują znacznych płatności na 
rzecz przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa 
powinna również regulować wszelkie 
transakcje handlowe między 
przedsiębiorcami a ich dostawcami i 
podwykonawcami oraz porozumienia 
zbiorowe w sprawie transakcji 
handlowych, także te o trwałym lub
okresowym charakterze, między 
przedsiębiorstwami lub reprezentującymi 
je zrzeszeniami a władzami publicznymi.

Or. it
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Uzasadnienie

Nowy zapis obejmuje transakcje handlowe określone w porozumieniach zbiorowych 
zawieranych między aptekami i ich stowarzyszeniami a władzami publicznymi. Odnosi się do 
sytuacji takich, jak sytuacja we Włoszech, w której płatności dokonywane przez lokalne 
jednostki służby zdrowia reguluje krajowa konwencja farmaceutyczna (Convenzione 
nazionale farmaceutica) parafowana przez krajowe stowarzyszenia aptek państwowych i 
prywatnych oraz przez stronę publiczną.

Poprawka 21
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa powinna 
regulować wszystkie transakcje handlowe 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
między prywatnymi a państwowymi 
przedsiębiorstwami, czy między 
przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, uwzględniając fakt, że te 
ostatnie dokonują znacznych płatności na 
rzecz przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa 
powinna również regulować wszelkie 
transakcje handlowe między 
przedsiębiorcami, a ich dostawcami i 
podwykonawcami.

(10) Niniejsza dyrektywa powinna 
regulować wszystkie transakcje handlowe 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
między prywatnymi a państwowymi 
przedsiębiorstwami, czy między 
przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, uwzględniając fakt, że te 
ostatnie dokonują znacznych płatności na 
rzecz przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa 
powinna również regulować wszelkie 
transakcje handlowe między 
przedsiębiorcami, a ich dostawcami i 
podwykonawcami oraz porozumienia 
zbiorowe w sprawie transakcji 
handlowych, także te o trwałym lub
okresowym charakterze, między 
przedsiębiorstwami lub reprezentującymi 
je zrzeszeniami a władzami publicznymi.

Or. it

Uzasadnienie

Nowy zapis obejmie transakcje handlowe określone w porozumieniach zbiorowych 
zawieranych między aptekami i ich stowarzyszeniami a władzami publicznymi. Odnosi się do 
sytuacji takich, jak sytuacja we Włoszech, w której płatności dokonywane przez lokalne 
jednostki służby zdrowia reguluje krajowa konwencja farmaceutyczna (Convenzione 
nazionale farmaceutica) parafowana przez krajowe stowarzyszenia aptek państwowych i 
prywatnych oraz przez stronę publiczną.
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Poprawka 22
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa powinna 
regulować wszystkie transakcje handlowe 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
między prywatnymi a państwowymi 
przedsiębiorstwami, czy między 
przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, uwzględniając fakt, że te 
ostatnie dokonują znacznych płatności na 
rzecz przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa 
powinna również regulować wszelkie 
transakcje handlowe między 
przedsiębiorcami, a ich dostawcami i 
podwykonawcami.

(10) Niniejsza dyrektywa powinna 
regulować wszystkie transakcje handlowe 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
między prywatnymi a państwowymi 
przedsiębiorstwami, czy między 
przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, uwzględniając fakt, że te 
ostatnie dokonują znacznych płatności na 
rzecz przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa 
powinna również regulować wszelkie 
transakcje handlowe między 
przedsiębiorcami, a ich dostawcami i 
podwykonawcami oraz porozumienia 
zbiorowe w sprawie transakcji 
handlowych, także te trwałe i okresowe, 
między przedsiębiorstwami lub 
reprezentującymi je stowarzyszeniami a 
władzami publicznymi.

Or. it

Poprawka 23
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Opóźnienia w płatnościach stanowią 
naruszenie postanowień umowy, która była 
korzystna finansowo dla dłużników w 
większości państw członkowskich, poprzez 
naliczanie niskich lub zerowych odsetek 
za zwłokę w płatności lub powolne 
procedury ściągania należności.

(12) Opóźnienia w płatnościach stanowią 
naruszenie postanowień umowy i są 
nieuczciwie wykorzystywane przez 
dłużników. Rekompensata powstałych u 
wierzycieli kosztów jest warunkiem 
niezbędnym do tego, by skutki opóźnień w 
płatnościach powstrzymywały przed 
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Konieczna jest więc znacząca zmiana, 
która wszelkie zapisy uniemożliwiające 
naliczanie odsetek uznałaby za nieuczciwą 
klauzulę umowną, a także przewidywałaby 
rekompensatę powstałych u wierzycieli 
kosztów w celu zatrzymania tej tendencji i 
zapewnienia sytuacji, w której skutki 
opóźnień w płatnościach powstrzymują 
przed przekraczaniem terminów płatności.

przekraczaniem terminów płatności. 
Szczególny nacisk należy położyć na MŚP, 
w związku z czym podstawowe znaczenie 
ma to, aby proponowane działania nie 
zwiększały formalności administracyjnych 
i biurokracji.

Or. en

Uzasadnienie

Opóźnienia w płatnościach stanowią naruszenie postanowień umowy i ważne jest, aby 
podkreślić ich nieuczciwy charakter, szczególnie jeśli odnoszą się do MŚP dotkniętych 
brakiem płynności, a nie większych podmiotów. Podstawowe znaczenie ma jednak to, aby 
proponowane działania nie zwiększały formalności administracyjnych i biurokracji.

Poprawka 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Opóźnienia w płatnościach stanowią 
naruszenie postanowień umowy, która była 
korzystna finansowo dla dłużników 
w większości państw członkowskich, 
poprzez naliczanie niskich lub 
zerowych odsetek za zwłokę w płatności 
i/lub powolne procedury ściągania 
należności. Konieczna jest więc znacząca 
zmiana, która wszelkie zapisy 
uniemożliwiające naliczanie odsetek 
uznałaby za nieuczciwą klauzulę umowną, 
a także przewidywałaby rekompensatę 
powstałych u wierzycieli kosztów w celu 
zatrzymania tej tendencji i zapewnienia 
sytuacji, w której skutki opóźnień 
w płatnościach powstrzymują przed 
przekraczaniem terminów płatności.

(12) Opóźnienia w płatnościach stanowią 
naruszenie postanowień umowy, która była 
korzystna finansowo dla dłużników 
w większości państw członkowskich, 
poprzez naliczanie niskich lub 
zerowych odsetek za zwłokę w płatności 
i/lub powolne procedury ściągania 
należności. Konieczna jest więc znacząca 
zmiana mentalności płatników w celu 
zatrzymania tej tendencji i zapewnienia 
sytuacji, w której skutki opóźnień 
w płatnościach powstrzymują przed 
przekraczaniem terminów płatności. 
Zmiana ta musi obejmować ustanowienie 
rekompensaty kosztów powstałych 
u wierzycieli, poniesionych w związku 
z odzyskaniem zaległych należności. 
W podobny sposób należy uznać za 
nieuczciwe wszelkie klauzule umowne 
i praktyki handlowe ustanawiające odsetki 
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na poziomie niższym niż ustawowe odsetki 
za zwłokę lub rekompensatę kosztów 
poniesionych w związku z odzyskaniem 
zaległych należności niższą niż 
rekompensata określona ustawowo.

Or. es

Uzasadnienie

Zastąpienie słowa „klauzule” słowem „warunki” nie wydaje się właściwie, gdyż znaczenie 
pierwszego z tych terminów jako „konkretnej dyspozycji zawartej w umowie” jest 
powszechnie utrwalone w języku handlowym i języku prawa cywilnego, podczas gdy termin 
„warunki” ma węższe znaczenie. Preferowane jest więc pozostawienie terminu „klauzula” 
zamiast „warunki”, który jest używany także w obowiązującej dyrektywie 2000/35/WE. 
W celu zapewnienia wierzycielom większej ochrony ustanawia się odsetki za zwłokę 
w wysokości stanowiącej sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co najmniej siedmiu punktów 
procentowych.

Poprawka 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Państwa członkowskie zasadniczo 
powinny tworzyć pozytywne zachęty do 
terminowego dokonywania płatności przez 
instytucje zamawiające. Jako odpowiednie 
instrumenty można tutaj zastosować 
przepisy dotyczące takich środków, jak na 
przykład rabaty cenowe od 
zafakturowanej wartości w przypadku 
dokonania płatności w określonym 
terminie lub w przypadku płatności 
gotówkowej (skonto), płatności zaliczkowe 
i ratalne, postępowanie rozjemcze i 
zaangażowanie rzecznika.

Or. de

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające powinny być w sposób pozytywny zachęcane do terminowego 
dokonywania płatności, zaś państwa członkowskie powinny w tym celu określić przepisy 
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dotyczące środków, takich jak skonto, płatności zaliczkowe i ratalne, postępowanie rozjemcze 
lub zaangażowanie rzecznika. 

Poprawka 26
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia spójności 
prawodawstwa wspólnotowego do celów 
niniejszej dyrektywy powinna mieć 
zastosowanie definicja „instytucji 
zamawiających” zawarta w dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi.

(13) W celu zapewnienia spójności 
prawodawstwa wspólnotowego do celów 
niniejszej dyrektywy powinna mieć 
zastosowanie definicja „instytucji 
zamawiających” zawarta w dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi oraz dyrektywie 2004/17/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 koordynującej procedury 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych1 . Jednakże przedsiębiorstwa 
publiczne zdefiniowane w dyrektywie 
2004/17/WE nie powinny podlegać 
definicji „władz publicznych”. 
_____
1 Dz.U.  L 134 z 30.4.2004, s. 1.  

Or. de

Uzasadnienie

Włączenie przedsiębiorstw publicznych zdefiniowanych w dyrektywie 2004/17/WE 
doprowadziłoby do zakłócenia konkurencji w danym sektorze. Niniejsza poprawka jest 
powiązana z poprawką do art. 2 ust. 2. 
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Poprawka 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia spójności 
prawodawstwa wspólnotowego do celów 
niniejszej dyrektywy powinna mieć 
zastosowanie definicja „instytucji 
zamawiających” zawarta w dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi.

(13) W celu zapewnienia spójności 
prawodawstwa wspólnotowego do celów 
niniejszej dyrektywy powinna mieć 
zastosowanie definicja „instytucji 
zamawiających” zawarta w dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi oraz definicja „podmiotów 
zamawiających” zgodnie z art. 2 
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. koordynującej procedury 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych.

Or. it

Uzasadnienie

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Poprawka 28
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Instytucje publiczne i prywatne 
zajmujące dominującą pozycję rynkową 
często stosują w umowach zawieranych z 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
termin płatności dłuższy niż 60 dni 
kalendarzowych. Przedsiębiorstwa te 
często nie mają innego wyboru i akceptują 
te niekorzystne dla nich warunki, 
ponieważ są one uzależnione od instytucji 
zamawiających. Należy powstrzymać 
nadużywanie dominującej pozycji 
rynkowej w ramach transakcji 
handlowych zawieranych zarówno między 
przedsiębiorstwami, jak i między 
przedsiębiorstwami i władzami 
publicznymi. W tym celu umowny termin 
płatności należałoby powszechnie
ograniczyć do maksymalnie 60 dni. 

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z zaproponowaną zmianą art. 3, która przewiduje ogólne 
ograniczenie umownego terminu płatności do maksymalnie 60 dni. Zob. uzasadnienie 
poprawki do art. 3. 

Poprawka 29
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Odpowiednia rekompensata 
ponoszonych przez wierzycieli kosztów 
odzyskiwania należności w związku z 

(15) Odpowiednia rekompensata 
ponoszonych przez wierzycieli kosztów 
odzyskiwania należności w związku z 



AM\810451PL.doc 13/136 PE439.270v02-00

PL

opóźnieniami w płatnościach jest 
warunkiem niezbędnym do tego, by 
konsekwencje opóźnień w płatnościach 
powstrzymywały przed przekraczaniem
terminów płatności. Koszty odzyskiwania 
należności powinny również obejmować 
odzyskiwanie kosztów administracyjnych 
oraz rekompensatę kosztów wewnętrznych 
poniesionych z powodu opóźnień w 
płatnościach, w odniesieniu do których 
niniejsza dyrektywa powinna przewidzieć 
możliwość przyjęcia ryczałtowej kwoty 
minimalnej, która może być powiększona 
o odsetki za zwłokę. Odszkodowanie za 
odzyskiwanie należności powinno zostać 
ustalone bez naruszania przepisów prawa 
krajowego, zgodnie, z którymi sąd krajowy 
może przyznać wierzycielowi dodatkowe 
odszkodowanie za stratę powstałą w 
związku z opóźnieniem w płatnościach 
dłużnika.

opóźnieniami w płatnościach jest 
warunkiem niezbędnym do tego, by 
konsekwencje opóźnień w płatnościach 
powstrzymywały przed przekraczaniem 
terminów płatności. Koszty odzyskiwania 
należności powinny również obejmować 
odzyskiwanie kosztów administracyjnych 
oraz rekompensatę kosztów wewnętrznych 
poniesionych z powodu opóźnień w 
płatnościach. Odszkodowanie za 
odzyskiwanie należności powinno zostać 
ustalone bez naruszania przepisów prawa 
krajowego, zgodnie, z którymi sąd krajowy 
może przyznać wierzycielowi dodatkowe 
odszkodowanie za stratę powstałą w 
związku z opóźnieniem w płatnościach 
dłużnika.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec zwiększaniu biurokracji dla przedsiębiorstw prywatnych czy władz publicznych, 
wierzyciele powinni otrzymywać od dłużników rekompensatę. Z uwagi na to, że 
w prawodawstwie określono już ustawowe odsetki, na dłużnika nie należy nakładać 
obowiązku uiszczania dodatkowej kwoty ryczałtowej.

Poprawka 30
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Oprócz prawa roszczenia o 
wniesienie opłaty zryczałtowanej 
pokrywającej koszty odzyskiwania 
należności wierzyciel powinien mieć 
również prawo do roszczenia o 
rekompensatę pozostałych kosztów 
odzyskiwania należności poniesionych z 
powodu opóźnień w płatnościach 
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dłużnika, przy czym do tych kosztów 
zalicza się przede wszystkim koszty 
związane ze skorzystaniem przez 
wierzyciela z usług prawnika lub firmy 
windykacyjnej. Wierzyciel powinien móc 
także dochodzić kosztów, jakie poniósł w 
związku z korzystaniem z kredytu w 
rachunku bieżącym.

Or. de

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, które koszty ponoszone przez wierzyciela zalicza się do pozostałych 
kosztów odzyskiwania należności poniesionych z powodu opóźnień w płatnościach dłużnika. 
Przedstawione wyliczenie jest niewyczerpujące.

Poprawka 31
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni.

(16) Doświadczenie pokazuje, że umowne 
terminy płatności za transakcje handlowe 
są często znacznie dłuższe niż 30 dni. 
Dlatego też terminy płatności powinny 
zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni. Dłuższe 
harmonogramy płatności, w tym również 
w przypadku rozłożenia płatności na raty, 
powinny być jednak nadal możliwe, jeżeli 
jest to obiektywnie uzasadnione 
szczególnym charakterem lub określonymi 
elementami zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak 
i prywatnych przedsiębiorstw. Stosunki handlowe między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi są pod wieloma względami podobne do stosunków handlowych między 
przedsiębiorstwami. Aby unikać niekorzystnych terminów płatności, szczególnie dla małych 
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i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny stawać się wymagalne nie później niż po upływie 
30 dni, jeśli nie uzgodniono inaczej.

Poprawka 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni.

(16) Doświadczenie pokazuje, że umowne 
terminy płatności za transakcje handlowe 
są często znacznie dłuższe niż 30 dni. 
Dlatego też terminy płatności za transakcje 
handlowe powinny zostać zasadniczo 
ograniczone do maksymalnie 30 dni; w 
przypadkach, gdy dłuższe terminy 
płatności są należycie uzasadnione 
zgodnie z zasadą konieczności lub ze 
szczególnymi przepisami prawa 
krajowego, a także gdy dłużnik i wierzyciel 
zawarli jednoznaczne porozumienie, 
termin płatności może zostać wydłużony 
do maksymalnie 60 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak 
i prywatnych przedsiębiorstw. Stosunki handlowe między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi są pod wieloma względami podobne do stosunków handlowych między 
przedsiębiorstwami. Aby unikać niekorzystnych terminów płatności, szczególnie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny w każdym przypadku stawać się wymagalne nie 
później niż po upływie 60 dni od otrzymania faktury.
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Poprawka 33
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni.

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie
dłuższych niż 30 dni kalendarzowych. 
Jednakże władze publiczne służą za wzór i 
zgodnie z zatwierdzonymi planami 
budżetowymi są zawsze w stanie wypełniać 
swoje zobowiązania płatnicze. Dlatego też 
terminy płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni kalendarzowych.
Wyjątki od tej zasady powinny mieć 
zastosowanie wyłącznie w przypadku 
należytego uzasadnienia obiektywnej 
konieczności wydłużenia terminu 
płatności. W żadnym przypadku termin 
płatności nie powinien jednak przekraczać 
60 dni kalendarzowych. 

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z propozycją poprawki art. 5 ust. 4 przedstawioną przez 
Jürgena Creutzmanna.  Zob. uzasadnienie poprawki do art. 5. Dla zapewnienia większej 
przejrzystości słowo „dzień” należy w całym tekście niniejszej dyrektywy zastąpić wyrażeniem
„dzień kalendarzowy”.

Poprawka 34
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 



AM\810451PL.doc 17/136 PE439.270v02-00

PL

płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni.

płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni. 
Dopuszcza się rozłożenie płatności na 
raty, jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione 
szczególnym charakterem lub określonymi 
elementami zamówienia, tak jak 
w przypadku wielkich przedsięwzięć 
budowlanych, ale nie dopuszcza się 
wykorzystywania tej możliwości przez 
władze publiczne jako środka 
podważającego zasady lub przepisy 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 35
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone 
do maksymalnie 30 dni.

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. 

Or. it
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Poprawka 36
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni.

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać ograniczone do 
maksymalnie 30 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma konieczności wprowadzania luki dla władz publicznych: obowiązujące w niektórych 
państwach członkowskich (np. w Wielkiej Brytanii, Holandii) praktyki pokazują, że władze 
publiczne na wszystkich szczeblach są w stanie dokonywać płatności w ciągu 30 dni. 
W punkcie 17 preambuły wniosku Komisji szczegółowo wyjaśnia się, dlaczego 
w rzeczywistości władze publiczne podlegają mniejszej liczbie ograniczeń w finansowaniu niż 
przedsiębiorstwa. Ponadto powinny one dawać dobry przykład wszystkim uczestnikom rynku. 

Poprawka 37
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika.
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie 
o wiele łagodniejszych ograniczeń 
w finansowaniu, ponieważ mogą korzystać 
z bardziej bezpiecznych, przewidywalnych 

(17) Badania wskazują, że władze 
publiczne często regulują faktury bardzo 
długo po obowiązującym terminie 
płatności. Taka sytuacja jest 
uwarunkowana różnymi czynnikami. O ile 
z jednej strony władze publiczne mogą 
korzystać z bardziej bezpiecznych, 
przewidywalnych i trwałych źródeł 
dochodów, a warunki dostępu do 
finansowania w ich przypadku są o wiele 
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i trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. W związku 
z powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień 
w płatnościach władz publicznych.

bardziej atrakcyjne niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych, to z drugiej 
strony ich struktura wewnętrzna nie 
posiada takiej samej elastyczności, jaka
cechuje sektor prywatny.

Or. it

Poprawka 38
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika i 
to bez względu na to czy dotyczą one 
prywatnych przedsiębiorstw czy władz 
publicznych. Badania wskazują, że władze 
publiczne często regulują faktury bardzo 
długo po obowiązującym terminie 
płatności, pomimo że doświadczają one o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 
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w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności.
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. W związku 
z powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień 
w płatnościach władz publicznych.

przedsiębiorstwa prywatne. Co więcej, 
warunki dostępu do finansowania 
w przypadku wielu władz publicznych są 
o wiele bardziej atrakcyjne niż 
w przypadku przedsiębiorstw prywatnych. 
Konsekwencją opóźnień w płatnościach 
władz publicznych są nie tylko 
nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorstw 
prywatnych, ale i ogólny brak 
efektywności. Należy zaznaczyć, iż 
znaczna część transakcji handlowych, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o małe i średnie 
przedsiębiorstwa, zawierana jest pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Aby osiągnąć 
poprawę obecnej sytuacji należy 
wprowadzić środki zniechęcające do 
opóźnień w płatnościach, zarówno dla 
władz publicznych, jak i dla 
przedsiębiorstw prywatnych.

Or. pl

Uzasadnienie

Opóźnienia płatności dotyczą zarówno transakcji z władzami publicznymi jaki i pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Poprawa obecnej sytuacji wymaga działań w obu typach transakcji. 
Środki zniechęcające do opóźnień w płatnościach powinny zatem dotyczyć wszystkich 
transakcji. 

Poprawka 39
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 
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przedsiębiorstwa prywatne.  Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. W związku 
z powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień 
w płatnościach władz publicznych.

przedsiębiorstwa prywatne.  Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. 

Or. fr

Uzasadnienie

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Poprawka 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
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Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie 
o wiele łagodniejszych ograniczeń 
w finansowaniu, ponieważ mogą korzystać 
z bardziej bezpiecznych, przewidywalnych 
i trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. W związku 
z powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień 
w płatnościach władz publicznych.

Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie 
o wiele łagodniejszych ograniczeń 
w finansowaniu, ponieważ mogą korzystać 
z bardziej bezpiecznych, przewidywalnych 
i trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności.

Or. es

Uzasadnienie

Kara nałożona na administrację publiczną jest nieproporcjonalna i dyskryminująca. Jej 
ustanowienie stwarza w systemie niezdrowe bodźce oraz umożliwia różnego rodzaju 
nadużycia i korupcję. Aby uchronić się przez dodatkowymi kosztami wynikającymi z tych kar, 
władze publiczne mogą próbować tworzyć struktury zewnętrzne, działające jako 
przedsiębiorstwa publiczne, i realizować wszelkie zamówienia na towary i usługi za ich 
pośrednictwem. Powstawanie tych dodatkowych struktur może być nieuzasadnione z punktu 
widzenia efektywności ekonomicznej. 
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Poprawka 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. 
Władze publiczne doświadczają 
prawdopodobnie o wiele łagodniejszych 
ograniczeń w finansowaniu, ponieważ 
mogą korzystać z bardziej bezpiecznych, 
przewidywalnych i trwałych źródeł 
dochodów niż przedsiębiorstwa prywatne. 
Jednocześnie osiągnięcie celów władz 
publicznych jest w mniejszym stopniu niż 
w przypadku przedsiębiorstw prywatnych 
uzależnione od budowania trwałych 
stosunków handlowych z klientami. Co 
więcej, warunki dostępu do finansowania 
w przypadku wielu władz publicznych są o 
wiele bardziej atrakcyjne niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego też 
konsekwencją opóźnień w płatnościach 
władz publicznych są nie tylko 
nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorstw 
prywatnych, ale i ogólny brak 
efektywności. W związku z powyższym
należy wprowadzić odpowiednio wyższe 
rekompensaty zniechęcające w przypadku 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych.

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika, 
niezależnie od tego, czy dłużnik pochodzi z 
sektora publicznego, czy prywatnego. 
Dlatego kary i inne środki mające na celu 
zniechęcanie do opóźnień w płatnościach 
powinny zasadniczo mieć zastosowanie do 
obydwu sektorów. 

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście obecnego kryzysu gospodarczego zarówno sektor publiczny, jak i prywatny 
odczuwają charakterystyczne dla siebie obciążenia finansowe. Na przykład od sektora 
publicznego wymaga się, aby świadczył coraz bardziej zrównoważone usługi publiczne 
o wysokiej jakości, ale przy dostępności o wiele niższych środków finansowych. Negatywne 
skutki opóźnień w płatnościach są takie same niezależnie od tego, czy dłużnik pochodzi z 
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sektora publicznego, czy prywatnego.

Poprawka 42
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. 
Władze publiczne doświadczają 
prawdopodobnie o wiele łagodniejszych 
ograniczeń w finansowaniu, ponieważ 
mogą korzystać z bardziej bezpiecznych, 
przewidywalnych i trwałych źródeł 
dochodów niż przedsiębiorstwa prywatne. 
Jednocześnie osiągnięcie celów władz 
publicznych jest w mniejszym stopniu niż 
w przypadku przedsiębiorstw prywatnych 
uzależnione od budowania trwałych 
stosunków handlowych z klientami. Co 
więcej, warunki dostępu do finansowania 
w przypadku wielu władz publicznych są o 
wiele bardziej atrakcyjne niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego też 
konsekwencją opóźnień w płatnościach 
władz publicznych są nie tylko 
nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorstw 
prywatnych, ale i ogólny brak 
efektywności. W związku z powyższym 
należy wprowadzić odpowiednio wyższe 
rekompensaty zniechęcające w przypadku 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych.

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika, 
niezależnie od tego, czy dłużnik pochodzi z 
sektora publicznego, czy prywatnego. 
Dlatego kary i inne środki mające na celu 
zniechęcanie do opóźnień w płatnościach 
powinny zasadniczo mieć zastosowanie do 
obydwu sektorów. 

Or. en

Uzasadnienie

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
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sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Poprawka 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opóźnienia w płatnościach są szczególnie 
godne ubolewania, gdy mają miejsce 
pomimo wypłacalności dłużnika. Badania 
wskazują, że władze publiczne często 
regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. W związku z 
powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień w 
płatnościach władz publicznych.

Opóźnienia w płatnościach są szczególnie 
godne ubolewania, gdy mają miejsce 
pomimo wypłacalności dłużnika. Badania 
wskazują, że władze publiczne często 
regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
niektóre władze publiczne mogą być mniej 
skłonne do terminowego regulowania 
należności. Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. W wielu przypadkach 
płatności władz publicznych 
niepodlegających administracji 
centralnej, a zwłaszcza lokalnych władz 
samorządowych, są jednak zależne od 
wcześniejszego przekazania funduszy
państwowych z administracji centralnej. 
Dlatego też konsekwencją opóźnień w 
płatnościach władz publicznych mogą być 
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nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorstw 
prywatnych i ogólny brak efektywności. W 
związku z powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień w 
płatnościach władz publicznych. W 
przypadku, gdy płatność we wskazanym 
terminie jest zależna od wcześniejszego 
przekazania funduszy państwowych z 
administracji centralnej, które nie zostało 
dokonane, i gdy dane władze publiczne 
niepodlegające administracji centralnej 
nie są odpowiedzialne za zwłokę, 
wierzyciel nie jest upoważniony do wyżej 
wspomnianej zryczałtowanej 
rekompensaty.

Or. el

Uzasadnienie

W wielu przypadkach płatności władz publicznych niepodlegających administracji centralnej 
(np. gmin, wspólnot, prefektur itp.) są zależne od wcześniejszego przekazania funduszy 
państwowych z administracji centralnej. W sytuacji zwłoki w przekazaniu tych funduszy 
planowana płatność właściwych władz publicznych również jest odpowiednio opóźniona, co 
powoduje powstanie bezpośredniego obciążenia finansowego tych władz, nawet jeśli nie są 
one odpowiedzialne za zwłokę.

Poprawka 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że w niektórych 
państwach członkowskich władze 
publiczne często regulują faktury bardzo 
długo po obowiązującym terminie 
płatności. Władze publiczne doświadczają 
prawdopodobnie o wiele łagodniejszych 
ograniczeń w finansowaniu, ponieważ 
mogą korzystać z bardziej bezpiecznych, 
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przedsiębiorstwa prywatne.  Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami.
W związku z tym władze publiczne mogą 
być mniej skłonne do terminowego 
regulowania należności. Co więcej, 
warunki dostępu do finansowania w 
przypadku wielu władz publicznych są o 
wiele bardziej atrakcyjne niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego też 
konsekwencją opóźnień w płatnościach 
władz publicznych są nie tylko 
nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorstw 
prywatnych, ale i ogólny brak 
efektywności. W związku z powyższym 
należy wprowadzić odpowiednio wyższe 
rekompensaty zniechęcające w przypadku 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych.

przewidywalnych i trwałych źródeł 
dochodów niż przedsiębiorstwa prywatne.  
Jednocześnie osiągnięcie celów władz 
publicznych jest w mniejszym stopniu niż 
w przypadku przedsiębiorstw prywatnych 
uzależnione od budowania trwałych 
stosunków handlowych z klientami. W 
związku z tym władze publiczne mogą być 
mniej skłonne do terminowego 
regulowania należności. Co więcej, 
warunki dostępu do finansowania w 
przypadku wielu władz publicznych są o 
wiele bardziej atrakcyjne niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego też 
konsekwencją opóźnień w płatnościach 
władz publicznych są nie tylko 
nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorstw 
prywatnych, ale i ogólny brak 
efektywności.

Or. de

Uzasadnienie

Nie we wszystkich państwach członkowskich regulowanie płatności przez władze publiczne 
sprawia problemy. Instytucje publiczne należy traktować na równi z instytucjami prywatnymi, 
ponieważ w odniesieniu do transakcji handlowych podlegają one takim samym przepisom 
prawa prywatnego. W związku z tym nie ma powodu, dla którego dla władz publicznych 
należałoby ustanowić specjalne prawo prywatne. 

Poprawka 45
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że w niektórych 
państwach członkowskich władze 
publiczne często regulują faktury bardzo 
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publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne.  Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzależnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania należności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niż w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego też konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. W związku z 
powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień w 
płatnościach władz publicznych.

długo po obowiązującym terminie 
płatności. Władze publiczne doświadczają 
prawdopodobnie o wiele łagodniejszych 
ograniczeń w finansowaniu, ponieważ 
mogą korzystać z bardziej bezpiecznych, 
przewidywalnych i trwałych źródeł 
dochodów niż przedsiębiorstwa prywatne.  
Jednocześnie osiągnięcie celów władz 
publicznych jest w mniejszym stopniu niż 
w przypadku przedsiębiorstw prywatnych 
uzależnione od budowania trwałych 
stosunków handlowych z klientami. W 
związku z tym władze publiczne mogą być 
mniej skłonne do terminowego 
regulowania należności. Co więcej, 
warunki dostępu do finansowania w 
przypadku wielu władz publicznych są o 
wiele bardziej atrakcyjne niż w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego też 
konsekwencją opóźnień w płatnościach 
władz publicznych są nie tylko 
nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorstw 
prywatnych, ale i ogólny brak 
efektywności. W związku z powyższym 
należy wprowadzić odpowiednio wyższe 
rekompensaty zniechęcające w przypadku 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Z badań Komisji wynika, że nie we wszystkich państwach członkowskich regulowanie 
płatności przez władze publiczne sprawia problemy.

Poprawka 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
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Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie o 
wiele łagodniejszych ograniczeń w 
finansowaniu, ponieważ mogą korzystać z 
bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 
trwałych źródeł dochodów niż 
przedsiębiorstwa prywatne. W związku 
z powyższym należy wprowadzić 
odpowiednio wyższe rekompensaty 
zniechęcające w przypadku opóźnień 
w płatnościach władz publicznych.

Badania wskazują, że władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności, chociaż
doświadczają prawdopodobnie o wiele 
łagodniejszych ograniczeń w finansowaniu 
oraz mogą korzystać z bardziej 
bezpiecznych, przewidywalnych i trwałych 
źródeł dochodów niż przedsiębiorstwa 
prywatne. Jednak w przeciwieństwie do 
przedsiębiorstw prywatnych władze 
publiczne nie kierują się chęcią 
osiągnięcia zysku, lecz realizują cele 
leżące w interesie ogólnym. W związku 
z powyższym wprowadzenie wyższych 
rekompensat zniechęcających dla władz 
publicznych niż dla przedsiębiorstw 
prywatnych wydaje się niepożądane.

Or. fr

Poprawka 47
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Szczególnie niepokojąca, jeśli 
chodzi o opóźnienia w płatnościach, jest 
sytuacja służby zdrowia w dużej części 
państw członkowskich. Zauważyć jednak 
należy, iż problemów w sektorze opieki 
zdrowotnej nie można rozwiązać z dnia na 
dzień, gdyż trudna sytuacja placówek 
służby zdrowia wynika z ciążącego na 
nich długu z przeszłości. Dlatego też 
placówki służby zdrowia powinny mieć 
możliwość regulowania swoich 
zobowiązań w bardziej elastyczny sposób. 
Państwa członkowskie powinny jednakże 
dołożyć wszelkich starań, aby płatności w 
sektorze opieki zdrowotnej były 
regulowane zgodnie z ustalonymi w 
umowach terminami płatności.
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Or. pl

Uzasadnienie

Służba zdrowia w wielu państwach członkowskich ma problemy z regulowaniem płatności na 
czas. Problemy z płatnościami w wielu przypadkach wynikają z "błędów przeszłości" 
i problemów strukturalnych. Państwa członkowskie powinny starać się, aby zasady 
wypracowane w ramach tej dyrektywy były stosowane także w płatnościach służby zdrowia,
jednakże służba zdrowia powinna uzyskać większą elastyczność, jeśli chodzi o regulowanie 
płatności. 

Poprawka 48
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Instytucje Unii Europejskiej 
i władze publiczne państw członkowskich 
znajdują się w porównywalnej sytuacji, 
jeśli chodzi o ich finansowanie, dopłaty i 
dotacje oraz stosunki handlowe. Terminy 
płatności dla władz publicznych 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
stosuje się odpowiednio również do 
instytucji Unii Europejskiej.

Or. cs

Uzasadnienie

Nowy system ustanawiany na mocy przedmiotowej dyrektywy dla władz publicznych państw 
członkowskich powinien być również stosowany w odniesieniu do instytucji Unii Europejskiej. 
System ten powinien być stosowany w odniesieniu do UE nie tylko w przypadku transakcji 
handlowych, lecz również w przypadku dopłat i dotacji w ramach finansowania programów, 
ponieważ opóźnienia w płatnościach w tym obszarze mają ogromny wpływ na wtórną 
niewypłacalność w poszczególnych państwach członkowskich. 
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Poprawka 49
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niniejsze dyrektywa wprowadza 
również ogólną zasadę, zgodnie z którą 
terminy płatności w przypadku umów 
między przedsiębiorstwami nie powinny 
przekraczać 30 dni. W niektórych 
przypadkach mogą jednak istnieć 
obiektywne podstawy do tego, aby 
przedsiębiorstwa wymagały dłuższego 
terminu, na przykład, gdy sprzedaż ma 
miejsce w intensywnym okresie roku, a 
zakupy muszą być dokonywane przez cały 
rok. W takich przypadkach termin 
płatności może zostać wydłużony do 
maksymalnie 60 dni.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Poprawka 50
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa powinna 
zakazywać nadużywania swobody 

(18) Niniejsza dyrektywa nie 
powinna naruszać przepisów prawa 
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zawierania umów na niekorzyść 
wierzyciela. Jeśli porozumienie służy 
przede wszystkim temu, aby przysporzyć 
dłużnikowi dodatkowej płynności 
finansowej na koszt wierzyciela, 
przykładowo, pozbawiając wierzyciela 
możliwości naliczenia odsetek za zwłokę 
lub ustanawiając stopę procentową w 
odniesieniu do odsetek za zwłokę na 
poziomie znacznie niższym od stopy 
ustawowej określonej w niniejszej 
dyrektywie lub, jeśli przedsiębiorstwo 
wymusza na swoich dostawcach i 
podwykonawcach warunki płatności, 
które nie są usprawiedliwione warunkami 
jemu przyznanymi, to może to zostać 
uznane za czynniki stanowiące o takich 
nadużyciach. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna naruszać przepisów prawa 
krajowego odnoszących się do zawierania 
umów lub regulacji dotyczących ważności 
warunków umownych, które są nieuczciwe 
w stosunku do dłużnika. 

krajowego odnoszących się do zawierania 
umów lub regulacji dotyczących ważności 
warunków umownych, które są nieuczciwe 
w stosunku do dłużnika. 

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie prawo umów opiera się na podstawowej zasadzie określającej stosunki między 
podmiotami handlowymi a władzami publicznymi, jaką jest swoboda zawierania umów. 
Pomimo odstępstw wprowadzonych w niektórych krajach dla konkretnych sytuacji 
w określonych rodzajach umów, zasada ta wciąż stanowi podstawę.

Poprawka 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W ramach szerszych działań w celu 
zapobieżenia nadużyciom swobody 
zawierania umów na niekorzyść 
wierzyciela, państwa członkowskie 
i oficjalnie uznane organizacje 
przedstawicielskie lub organizacje, które 
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mają w tym uzasadniony interes, powinny 
wspierać, z pomocą Komisji, opracowanie 
i upowszechnianie kodeksów 
postępowania, stosowanie dobrowolnych 
systemów rozwiązywania konfliktów 
w drodze mediacji i arbitrażu oraz 
odpowiednich mechanizmów 
odzyskiwania należności, negocjowanych 
na szczeblu krajowym oraz unijnym 
i mających na celu zapewnienie 
skutecznej realizacji praw wynikających 
z niniejszej dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

Włączenie do wspomnianych kodeksów skutecznych mechanizmów odzyskiwania należności 
w stosunku do członków niewypełniających postanowień umów wydaje się w pełni 
uzasadnione. Jednak skuteczność takich działań jest ograniczona ze względu na dobrowolny 
charakter ich utworzenia, a także na brak środków przymusu zapewniających prawidłowe 
zachowania członków (z wyjątkiem decyzji o wykluczeniu). Dlatego też niezbędne jest większe 
zaangażowanie organizacji przedstawicielskich i ułatwienie rozwiązywania konfliktów 
w drodze mediacji i arbitrażu w celu uzyskania jak najszybszych i najtańszych rozwiązań.

Poprawka 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy dopilnować, by procedury 
odzyskiwania należności w przypadku 
roszczeń bezspornych związanych 
z opóźnieniami w płatnościach 
w transakcjach handlowych zostały 
zakończone w krótkim okresie.

(22) Należy dopilnować, by procedury 
odzyskiwania należności w przypadku 
roszczeń bezspornych związanych 
z opóźnieniami w płatnościach 
w transakcjach handlowych zostały 
zakończone w krótkim okresie 
i zapewniały możliwość wniesienia pozwu 
telematycznie.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy dążyć do usprawnienia procesu wnoszenia pozwów przez Internet, ale konieczne jest 
również zagwarantowanie, że pozwany otrzymuje informację o dotyczących go pozwach 
w ramach prawa do obrony.

Poprawka 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy dopilnować, by procedury 
odzyskiwania należności w przypadku 
roszczeń bezspornych związanych 
z opóźnieniami w płatnościach 
w transakcjach handlowych zostały 
zakończone w krótkim okresie.

(22) Należy dopilnować, by procedury 
odzyskiwania należności w przypadku 
roszczeń bezspornych związanych 
z opóźnieniami w płatnościach 
w transakcjach handlowych zostały 
zakończone w krótkim okresie zgodnie 
z krajowymi przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi i administracyjnymi.

Or. es

Uzasadnienie

Uzupełnienie ustępu o tę frazę jest niezbędne, aby wniosek mógł być właściwie zrozumiany, 
a przede wszystkim aby nie był niezgodny z zapisaną w hiszpańskiej konstytucji zasadą 
obowiązującą w dziedzinie administracji publicznej oraz usług publicznych, zapewniającą 
wyłączenie własności publicznej spod przejęcia.

Poprawka 54
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 - litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) roszczenia o zapłatę odsetek mniejsze 
niż 5 EUR.

Or. cs

Uzasadnienie
Przedmiotowa dyrektywa i określone w niej kary nie powinny mieć zastosowania do 
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mikrodługów.

Poprawka 55
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, które prowadzą do dostawy 
towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem;

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami,
między przedsiębiorstwami a władzami
publicznymi lub między 
przedsiębiorstwami a osobami 
prywatnymi, które prowadzą do dostawy 
towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem;

Or. nl

Uzasadnienie

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Poprawka 56
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
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publicznymi, które prowadzą do dostawy 
towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem;

publicznymi, które prowadzą do dostawy 
towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem lub które są 
przeprowadzane w celu realizacji założeń 
działalności władz publicznych;

Or. ro

Uzasadnienie

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Poprawka 57
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, które prowadzą do dostawy 
towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem;

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, w tym umowy regulowane w 
ramach porozumień zbiorowych, które 
prowadzą do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem;

Or. it
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Poprawka 58
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, które prowadzą do dostawy 
towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem;

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, w tym umowy regulowane w 
ramach porozumień zbiorowych, które 
prowadzą do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem;

Or. it

Uzasadnienie

Nowy zapis obejmie transakcje handlowe określone w porozumieniach zbiorowych 
zawieranych między aptekami i ich stowarzyszeniami a władzami publicznymi. Odnosi się do 
sytuacji takich, jak sytuacja we Włoszech, w której płatności dokonywane przez lokalne 
jednostki służby zdrowia reguluje krajowa konwencja farmaceutyczna (Convenzione 
nazionale farmaceutica) parafowana przez krajowe stowarzyszenia aptek państwowych i 
prywatnych oraz przez stronę publiczną. 

Poprawka 59
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, które prowadzą do dostawy 
towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem;

1) „transakcje handlowe” oznaczają 
transakcje między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, w tym umowy regulowane w 
ramach porozumień zbiorowych, które 
prowadzą do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem;

Or. it
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Uzasadnienie

Nowy zapis obejmie transakcje handlowe określone w porozumieniach zbiorowych miedzy 
aptekami i ich stowarzyszeniami a władzami publicznymi. Odnosi się do sytuacji takich, jak 
sytuacja we Włoszech, w której płatności dokonywane przez lokalne jednostki służby zdrowia 
reguluje krajowa konwencja farmaceutyczna (Convenzione nazionale farmaceutica) 
parafowana przez krajowe stowarzyszenia aptek państwowych i prywatnych oraz przez stronę 
publiczną. 

Poprawka 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu
dyrektywy 2004/18/WE;

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. koordynującej 
procedury udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych1 oraz art. 1 ust. 9 
dyrektywy 2004/18/WE;
--------------------
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004.

Or. es

Uzasadnienie

W odniesieniu do definicji władzy publicznej zakres dyrektywy powinien być ograniczony do 
administracji publicznej. Nie należy poszerzać zakresu dyrektywy, aby nie wprowadzać 
nieuzasadnionych komplikacji. Dlatego też należy uściślić zakres dyrektywy do art. 2 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2004/17/WE oraz art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE.
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Poprawka 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE;

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE oraz każdą 
instytucję Unii wymienioną w art. 13 
Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. en

Uzasadnienie

Opóźnienia w płatnościach dotyczą również instytucji UE, a nie tylko władz krajowych. 
Instytucje UE nie mogą wyłączyć się z zakresu przepisów nakładanych na inne władze 
publiczne.

Poprawka 62
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE; 

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu art. 
1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 2 
ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE; 

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa publiczne oraz przedsiębiorstwa działające w obszarze użyteczności 
publicznej konkurują ze sobą i w związku z tym należy je wykluczyć z zakresu stosowania 
regulacji dotyczących władz publicznych, które nie podlegają zasadom rynkowym. Tylko w 
ten sposób można uniknąć osłabienia konkurencyjności tych przedsiębiorstw. 
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Poprawka 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE;

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 2 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2004/17/WE;

Or. it

Uzasadnienie

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Poprawka 64
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE;

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 
2004/17/WE;

Or. it
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Poprawka 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE;

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 2 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2004/17/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta powinna bezpośrednio odnosić się do dyrektywy 2004/17/WE dotyczącej 
„sektorów specjalnych”, takich jak sektor gospodarki wodnej, energetyka, transport i usługi 
pocztowe, pomimo że w jej art. 2 ust. 1 lit. b) z „instytucji zamawiających” wyłącza są 
przedsiębiorstwa publiczne. 

Poprawka 66
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE;

2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi¹; 
¹ Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

Or. cs

Uzasadnienie

Dla celów większej jasności należałoby w przedmiotowej definicji zawrzeć odniesienie do 
pełnego tytułu dyrektywy oraz wskazać datę opublikowania tej dyrektywy w Dzienniku 
Urzędowym. Jednocześnie nie należy rozszerzać kręgu władz publicznych, do których odnosi 
się przedmiotowa dyrektywa.
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Poprawka 67
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „osoba prywatna” oznacza każdą 
osobę fizyczną realizującą działania z 
zakresu prywatnej, niezależnej 
działalności gospodarczej;

Or. nl

Uzasadnienie

Zobowiązania dotyczące płatności, wynikające z umów odnoszących się do transakcji 
handlowych, powinny mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów: władz publicznych, 
przedsiębiorstw i osób prywatnych. Tylko wtedy zagwarantowane zostaną równe reguły gry
w odniesieniu do zobowiązań dotyczących płatności w Europie. W związku z tym w celu 
zapewnienia kompletności należy zawrzeć definicję „osoby prywatnej”.

Poprawka 68
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „opóźnienia w płatnościach" oznaczają 
niedotrzymanie terminu płatności 
wskazanego w art. 3 ust. 2 lub art. 5 ust. 2;

4) „opóźnienia w płatnościach" oznaczają 
niedotrzymanie terminu płatności 
wskazanego w art. 5 ust. 2;

Or. pl

Uzasadnienie

Zmiana wynika z propozycji wykreślenia artykułu 3 i propozycji jednakowego traktowania 
przedsiębiorstw i władz publicznych. 
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Poprawka 69
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „opóźnienia w płatnościach” oznaczają 
niedotrzymanie terminu płatności 
wskazanego w art. 3 ust. 2 lub art. 5 ust. 2;

4) „opóźnienia w płatnościach” oznaczają 
niedotrzymanie umownego terminu 
płatności lub w przypadku jego braku
niedotrzymanie terminu płatności 
wskazanego w art. 3 ust. 2 lit. b) lub art. 5 
ust. 2 lit. b);

Or. es

Uzasadnienie

Ma to istotne znaczenie, gdyż należy umożliwić stronom umowy ustalenie terminu płatności 
krótszego niż przewidziany w art. 3 ust. 2 lub art. 5 ust. 2, w którym to przypadku 
niedotrzymanie terminu umownego również powinno oznaczać opóźnienie w płatnościach.

Poprawka 70
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez przedsiębiorstwa;

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez przedsiębiorstwa, które 
nie są niższe niż stawki określone w 
niniejszej dyrektywie; 

Or. en



PE439.270v02-00 44/136 AM\810451PL.doc

PL

Poprawka 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez przedsiębiorstwa; 

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez strony;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z założeniem, że w taki sam sposób powinno traktować się sektor 
publiczny i prywatny, z wyjątkiem kwestii obowiązkowych terminów płatności. Umożliwia to 
zatem stworzenie bardziej jednolitego zbioru zasad, co zagwarantuje, że wszyscy dłużnicy 
będą traktowani w sposób sprawiedliwy i będą podlegać proporcjonalnym środkom i karom.

Poprawka 72
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez przedsiębiorstwa; 

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez strony;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z założeniem, że w taki sam sposób powinno traktować się sektor 
publiczny i prywatny, z wyjątkiem kwestii obowiązkowych terminów płatności. Umożliwia to 
zatem stworzenie bardziej jednolitego zbioru zasad, co zagwarantuje, że wszyscy dłużnicy 
będą traktowani w sposób sprawiedliwy i będą podlegać proporcjonalnym środkom i karom.
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Poprawka 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane 
i uzgodnione przez przedsiębiorstwa;

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe;

Or. es

Poprawka 74
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) „faktura mogąca stanowić przedmiot 
kontroli” oznacza kompletną fakturę, 
wystawioną w sposób przejrzysty z 
zachowaniem kolejności pozycji oraz 
oznaczoną zgodnie z postanowieniami 
określonymi w umowie. Do faktury należy 
dołączyć dokumenty określone w umowie, 
potwierdzające rodzaj i zakres wykonanej 
usługi; 

Or. de

Uzasadnienie

W kontekście wykonywania zobowiązania płatności faktura musi spełniać wymogi 
umożliwiające sprawdzenie jej kompletności, prawidłowego wystawienia oraz 
nieodwołalności. Na podstawie faktury końcowej, która nie spełnia danych kryteriów, 
zasadniczo nie można wykonać zobowiązania płatności.
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Poprawka 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej siedmiu punktów procentowych;

6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej dziewięciu punktów 
procentowych;

Or. de

Uzasadnienie

Podwyższenie odsetek ustawowych jest konieczne ze względu na skreślenie zaproponowanego 
odszkodowania ryczałtowego w celu zapewnienia wierzycielowi odpowiedniej rekompensaty 
kosztów finansowania powstałych wskutek opóźnienia.

Poprawka 76
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej siedmiu punktów procentowych;

6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej dziewięciu punktów 
procentowych;

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej jednolity zbiór zasad, mający zastosowanie do wszystkich sektorów i obejmujący 
niewielki wzrost wysokości odsetek ustawowych zamiast stałej kwoty ryczałtowej 
rekompensaty za zwłokę, zagwarantowałby, że wszyscy dłużnicy byliby traktowani w sposób 
sprawiedliwy i podlegaliby proporcjonalnym, ale zniechęcającym karom. Ta poprawka jest 
zależna od skreślenia art. 5 ust. 5 wniosku Komisji.
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Poprawka 77
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej siedmiu punktów procentowych;

6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej dziewięciu punktów 
procentowych;

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej jednolity zbiór zasad, mający zastosowanie do wszystkich sektorów i obejmujący 
niewielki wzrost wysokości odsetek ustawowych zamiast stałej kwoty ryczałtowej 
rekompensaty za zwłokę, zagwarantowałby, że wszyscy dłużnicy byliby traktowani w sposób 
sprawiedliwy i podlegaliby proporcjonalnym, ale zniechęcającym karom. Ta poprawka jest 
zależna od skreślenia art. 5 ust. 5 wniosku Komisji.

Poprawka 78
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „faktura mogąca stanowić przedmiot 
kontroli” oznacza fakturę końcową 
wystawioną w sposób przejrzysty z 
zachowaniem kolejności pozycji oraz 
oznaczoną zgodnie z postanowieniami 
określonymi w umowie. Do faktury należy 
dołączyć wymagane obliczenia ilościowe, 
rysunki oraz inne dokumenty 
potwierdzające rodzaj i zakres wykonanej 
usługi; 

Or. de

Uzasadnienie

Aby faktura określała termin płatności w sposób wiążący, musi ona podlegać kontroli w 
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kontekście wykonania zobowiązania płatniczego. Zalicza się tutaj m.in. zestawienie pozycji 
podlegających rozliczeniu, możliwość przyporządkowania opłaconych pozycji oraz 
odpowiednie dowody. Aby faktura była kompletna i poprawna, jej treść musi być zgodna z 
postanowieniami umownymi ustalonymi przez strony umowy.

Poprawka 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) „faktura mogąca stanowić przedmiot 
kontroli” oznacza fakturę końcową 
wystawioną w sposób przejrzysty z 
zachowaniem kolejności pozycji oraz 
oznaczoną zgodnie z postanowieniami 
określonymi w umowie. Do faktury należy 
dołączyć wymagane obliczenia ilościowe, 
rysunki oraz inne dokumenty 
potwierdzające rodzaj i zakres wykonanej 
usługi; 

Or. de

Uzasadnienie

W kontekście wykonywania zobowiązania płatniczego faktura końcowa musi spełniać wymogi 
umożliwiające sprawdzenie jej kompletności, prawidłowego wystawienia oraz 
nieodwołalności. Na podstawie faktury końcowej, która nie spełnia danych kryteriów, 
zasadniczo nie można wykonać zobowiązania płatności.

Poprawka 80
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9c) „MŚP” oznaczają małe i średnie 
przedsiębiorstwa zdefiniowane 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
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mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw; 

Or. it

Poprawka 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3

Odsetki za zwłokę

skreślony

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę bez konieczności wezwania, jeśli 
spełnione są następujące warunki: 

a) wierzyciel wypełnił swoje umowne i 
ustawowe zobowiązania; 

b) wierzyciel nie otrzymał należnej sumy 
w odpowiednim czasie, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie.

2. W przypadku, gdy warunki określone w 
ust. 1 są spełnione, państwa członkowskie 
zapewniają, że: 

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały ustalone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 



PE439.270v02-00 50/136 AM\810451PL.doc

PL

dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni 
od daty otrzymania towarów lub usług;

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni po tej 
dacie.

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
stopa referencyjna mająca zastosowanie 
odpowiada:

a) za pierwsze półrocze danego roku –
stopie obowiązującej w dniu 1 styczniu 
tego roku;

b) za drugie półrocze danego roku – stopie 
obowiązującej w dniu 1 lipca tego roku. 

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak i 
prywatnych przedsiębiorstw. Z tego powodu art. 3 i art. 5 powinny zostać połączone. Stosunki 
handlowe między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi są pod wieloma względami 
podobne do stosunków handlowych między przedsiębiorstwami. Aby unikać niekorzystnych 
terminów płatności, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny w 
każdym przypadku stawać się wymagalne nie później niż po upływie 60 dni od otrzymania 
faktury. 
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Poprawka 82
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3
Odsetki od opóźnień w płatności za zwłokę

skreślony

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
że w transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami  wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę bez konieczności wezwania od 
opóźnień w płatnościach, jeśli spełnione 
są następujące warunki: 
a) wierzyciel wypełnił swoje zobowiązania 
umowne i prawne; 
b) wierzyciel nie otrzymał należnej kwoty 
w terminie, chyba że dłużnik nie ponosi 
winy za opóźnienie.
2. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 
1, są spełnione, państwa członkowskie 
zapewniają, że:
a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;
b) jeżeli data płatności lub termin 
płatności nie są określone w umowie, 
odsetki za zwłokę stają się automatycznie 
należne w jednym z następujących 
terminów:
(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty; 
(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów dóbr lub usług, 30 
dni od daty otrzymania towarów dóbr lub 
usług, lub; 
(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub 
kontroli, która ma potwierdzić zgodność 
towarów lub usług z umową, przewidziana 
jest ustawowo lub w umowie oraz jeśli 
dłużnik otrzyma fakturę lub równoważne 
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wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 30 dni po tej dacie.
3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
stopa referencyjna mająca zastosowanie 
odpowiada:
a) w pierwszym półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 stycznia danego roku;
b) w drugim półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 lipca danego roku.

Or. fr

Uzasadnienie

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l'article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d'une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d'autre part). Le champ d'application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Poprawka 83
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odsetki za zwłokę Odsetki za zwłokę w transakcjach 
handlowych między przedsiębiorstwami

Or. en



AM\810451PL.doc 53/136 PE439.270v02-00

PL

Uzasadnienie

Artykuł 3 dotyczy wyłącznie transakcji handlowych między przedsiębiorstwami. Dla 
zwiększenia jasności zaleca się w związku z tym wyraźne stwierdzenie tego w tytule, jak 
również w ust. 1, co już uczyniono we wniosku Komisji.

Poprawka 84
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odsetki za zwłokę Odsetki za zwłokę w transakcjach
handlowych między przedsiębiorstwami

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie umownego terminu płatności do maksymalnie 60 dni stanowi jednolity warunek 
ramowy dla przedsiębiorstw i władz publicznych. Swoboda zawierania umów przez 
przedsiębiorstwa pozostaje w ciągu tych 60 dni zachowana. Regulacja ta jest udogodnieniem 
przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą akceptować często zbyt 
długie terminy płatności istotnych klientów. Ponadto faktura musi umożliwiać kontrolę 
zgodności towarów lub usług z postanowieniami umownymi. Zob. definicję motywu 10 
(nowego).

Poprawka 85
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odsetki za zwłokę Odsetki za zwłokę w płatnościach między 
przedsiębiorstwami

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia jasności w tytule należy wskazać, że art. 3 dotyczy wyłącznie opóźnień w 
płatnościach między przedsiębiorstwami.
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Poprawka 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę bez konieczności wezwania od 
opóźnień w płatnościach, jeśli spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami prywatnymi lub w 
ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel jest 
uprawniony, bez konieczności wezwania,
do odsetek za zwłokę od opóźnień w 
płatnościach równym odsetkom 
ustawowym, jeśli spełnione są następujące 
warunki:

Or. fr

Uzasadnienie

Te same zasady powinny być stosowane zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i 
państwowych, co należy zaznaczyć w tym artykule w trosce o zachowanie konsekwencji wobec 
skreślenia art. 5. Należy również wprowadzić ujednolicone do 60 dni odstępstwo dla struktur 
szpitalnych, mając na uwadze organizację systemów opieki zdrowotnej i odmienne przepisy 
w państwach członkowskich.

Poprawka 87
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę bez konieczności wezwania, jeśli 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami lub między 
przedsiębiorstwami a osobami prywatnymi 
wierzyciel po przesłaniu dłużnikowi 
wezwania za potwierdzeniem odbioru i po 
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spełnione są następujące warunki: upływie 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty, jest uprawniony do 
żądania zapłaty odsetek za zwłokę bez 
konieczności wezwania, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 

Or. nl

Uzasadnienie

W przypadku, gdy dłużnik jest po raz pierwszy wzywany do dokonania płatności po upływie 
30 dni od daty otrzymania faktury lub równoważnego wezwania do zapłaty, daje mu to 
możliwość zakwestionowania roszczenia. Może do doprowadzić do spadku liczby płatności z 
tytułu obciążenia bezpośredniego w Europie. Wszelkie sprawy sądowe dotyczące opóźnień w 
płatnościach, które zostaną następnie wszczęte, staną się wtedy wyłącznie administracyjnymi 
postępowaniami. Po wydaniu orzeczenia przez sąd wierzyciel może kierować swoje 
roszczenia bezpośrednio. 

Poprawka 88
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę bez konieczności wezwania, jeśli 
spełnione są następujące warunki: 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami i między 
przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi wierzyciel jest uprawniony do 
żądania zapłaty odsetek za zwłokę bez 
konieczności wezwania, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji odbiera sektorowi publicznemu jego obecne prawo do ustawowych odsetek i 
pokrycia kosztów odzyskiwania należności w przypadku zwłoki w płatnościach i daje mylący
komunikat sektorowi prywatnemu, że w pewnych okolicznościach zwłoka będzie tolerowana. 
Ta poprawka gwarantuje, że obydwa sektory będą traktowane sprawiedliwie i że będą 
podlegać proporcjonalnym karom. 
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Poprawka89
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę bez konieczności wezwania od 
opóźnień w płatnościach, jeśli spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają, że w 
transakcjach handlowych wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę bez konieczności wezwania od 
opóźnień w płatnościach, jeśli spełnione są 
następujące warunki:

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do wszystkich podmiotów zawierających transakcje handlowe, bez względu na 
to, czy są to instytucje publiczne czy prywatne, muszą obowiązywać takie same zasady, 
ponieważ w zakresie transakcji handlowych podlegają one tym samym przepisom prawa 
prywatnego.

Poprawka 90
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności, 
przy zastosowaniu stawki progresywnej, 
która osiąga maksymalnie 5% w 
przypadku należnej kwoty w wysokości 
jednego miliona euro, maleje do 
maksymalnie 2% w przypadku należnej 
kwoty powyżej jednego miliona euro, a 
następnie zostaje obniżona do 
maksymalnie 1% w odniesieniu do 
pozostałej kwoty płatności należnych od
dłużnika;

Or. it
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Uzasadnienie

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo' costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l'importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati. L'incremento dell'aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell'aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Poprawka 91
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie; termin ten nie przekracza 60 dni 
od daty otrzymania towarów lub 
wykonania usług określonych w umowie;

Or. en

Poprawka 92
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie; termin ten nie przekracza 60 dni 
od daty otrzymania towarów lub 
wykonania usług określonych w umowie;
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Or. en

Uzasadnienie
Termin 60 dni powinien być maksymalnym dopuszczalnym terminem zwłoki.

Poprawka 93
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności
lub terminie płatności określonych w 
umowie, które nie mogą przekraczać 60 
dni od daty dostawy towarów lub 
wykonania usług określonych w umowie;

Or. it

Poprawka 94
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie; termin ten nie może przekraczać 
30 dni od daty otrzymania towarów lub 
usług, chyba że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
obiektywnie uzasadnione wyjątkowymi 
okolicznościami – w takim przypadku 
termin płatności może zostać wydłużony 
maksymalnie do 60 dni;

Or. en
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Uzasadnienie

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Poprawka 95
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały ustalone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały ustalone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(i) 60 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 60 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni po tej 
dacie.

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 60 dni po tej 
dacie.

Or. nl
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Uzasadnienie

Zobowiązania dotyczące płatności, wynikające z umów odnoszących się do transakcji 
handlowych, powinny mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów: władz publicznych, 
przedsiębiorstw i osób prywatnych. Tylko wtedy zagwarantowane zostaną równe reguły gry w 
odniesieniu do zobowiązań dotyczących płatności. Płatność należy uważać za opóźnioną, co 
spowoduje powstanie obowiązku zapłacenia odsetek i powiązanej zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5%, najlepiej po upływie 60 dni. Po otrzymaniu pierwszego 
wezwania po upływie 30 dni dłużnik ma kolejne 30 dni na spłatę swojego długu.

Poprawka 96
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały określone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały określone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty,

(i) do 60 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez dłużnika faktury mogącej 
stanowić przedmiot kontroli i jej 
wymagalności lub równoważnego 
wezwania do zapłaty,

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę mogącą 
stanowić przedmiot kontroli lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, do 60 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania 
towarów lub usług;

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni po tej 
dacie.

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę mogącą stanowić
przedmiot kontroli lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, do 60 dni 
kalendarzowych po tej dacie.

Or. de
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Uzasadnienie

Aby faktura określała termin płatności w sposób wiążący, musi ona podlegać kontroli w 
kontekście wykonania zobowiązania płatniczego. Zalicza się tutaj m.in. zestawienie pozycji 
podlegających rozliczeniu, możliwość przyporządkowania opłaconych pozycji oraz 
odpowiednie dowody. Aby faktura była kompletna i poprawna, jej treść musi być zgodna z 
postanowieniami umownymi ustalonymi przez strony umowy.

Poprawka97
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały określone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z
następujących terminów:

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały określone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty; 

(i) 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez dłużnika faktury mogącej 
stanowić przedmiot kontroli lub 
równoważnego wezwania do zapłaty;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę mogącą 
stanowić przedmiot kontroli lub 
równoważne wezwanie do zapłaty 
przed otrzymaniem towarów lub usług, 30
dni kalendarzowych od daty otrzymania 
towarów lub usług;

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni po tej 
dacie.

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę mogącą stanowić 
przedmiot kontroli lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni 
kalendarzowych po tej dacie.

Or. de
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Uzasadnienie

Ograniczenie umownego terminu płatności do maksymalnie 60 dni stanowi jednolity warunek 
ramowy dla przedsiębiorstw i władz publicznych. Swoboda zawierania umów przez 
przedsiębiorstwa pozostaje w ciągu tych 60 dni zachowana. Regulacja ta jest udogodnieniem 
przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą akceptować często zbyt 
długie terminy płatności dużych klientów. Ponadto faktura musi umożliwiać kontrolę 
zgodności towarów lub usług z postanowieniami umownymi. Zob. definicję motywu 10 
(nowego).

Poprawka 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 
1, są spełnione, państwa członkowskie 
zapewniają, że:

2. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, 
są spełnione, państwa członkowskie 
zapewniają, że:

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie; 

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty; 

(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów dóbr lub usług, 30 
dni od daty otrzymania towarów dóbr lub 
usług, lub; 

(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów dóbr lub usług, 30 
dni od daty otrzymania towarów dóbr lub 
usług, lub; 

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne wezwanie 
do zapłaty przed datą przyjęcia lub kontroli 
lub w dniu przejęcia lub kontroli, 30 dni po 
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kontroli, 30 dni po tej dacie. tej dacie.

Natomiast w odniesieniu do struktur 
szpitalnych terminy przewidziane 
w punktach (i), (ii) oraz (iii) wynoszą 60 
dni.
2a. Państwa członkowskie dopilnowują,
aby maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa 
w ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej lub w umowie.
2b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby termin płatności określony w umowie 
nie przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba, że dłużnik i 
wierzyciel wyraźnie tak uzgodnili oraz jest 
to należycie uzasadnione szczególnymi
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

Or. fr

Uzasadnienie

Te same zasady powinny być stosowane zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i 
państwowych, co należy zaznaczyć w tym artykule w trosce o zachowanie konsekwencji wobec 
skreślenia art. 5. Należy również wprowadzić ujednolicone do 60 dni odstępstwo dla struktur 
szpitalnych, mając na uwadze organizację systemów opieki zdrowotnej i odmienne przepisy 
w państwach członkowskich.

Poprawka 99
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą określić 
krótsze terminy w przedziale od 30 do 60 
dni.

Or. en
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Uzasadnienie

Bardziej pożądane jest umożliwienie minimalnej, a nie pełnej harmonizacji.

Poprawka 100
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
mająca zastosowanie stopa referencyjna:

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
umowny termin płatności w żadnym 
wypadku nie przekracza 60 dni 
kalendarzowych. 

a) w pierwszym półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 stycznia danego roku; 
b) w drugim półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 lipca danego roku.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie umownego terminu płatności do maksymalnie 60 dni stanowi jednolity warunek 
ramowy dla przedsiębiorstw i władz publicznych. Swoboda zawierania umów przez 
przedsiębiorstwa pozostaje w ciągu tych 60 dni zachowana. Regulacja ta jest udogodnieniem 
przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą akceptować często zbyt 
długie terminy płatności dużych klientów. Ponadto faktura musi umożliwiać kontrolę 
zgodności towarów lub usług z postanowieniami umownymi. Zob. definicję motywu 10 
(nowego).

Poprawka 101
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, a wierzycielem jest 
MŚP, państwa członkowskie mają 
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obowiązek dopilnować, aby wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę.

Or. it

Poprawka 102
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę.

Or. nl

Uzasadnienie

Zobowiązania dotyczące płatności, wynikające z umów odnoszących się do transakcji 
handlowych, powinny mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów: władz publicznych, 
przedsiębiorstw i osób prywatnych. Zryczałtowana rekompensata powinna w związku z tym 
mieć zastosowanie do transakcji handlowych między przedsiębiorstwami i między 
przedsiębiorstwami a osobami prywatnymi. Tylko wtedy zagwarantowane zostaną równe 
reguły gry w odniesieniu do zobowiązań dotyczących płatności.

Poprawka 103
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rekompensata kosztów odzyskiwania 
należności

Dodatkowa rekompensata
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Or. en

Uzasadnienie

Zobacz poprawkę do nowego art. 4a ust. 1.

Poprawka 104
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot, 
objętych przeglądem przeprowadzanym co 
dwa lata:

Or. it

Poprawka 105
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie,
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot: 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, wierzyciel uprawniony jest do 
żądania od dłużnika, przy automatycznej 
wykonalności, tj. bez konieczności 
wszczynania postępowania przez danego 
wierzyciela, jednej z następujących 
minimalnych kwot:

Or. it
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Uzasadnienie

W art. 6 wniosku dotyczącego dyrektywy wskazuje się, że „klauzula, która wyklucza odsetki za 
zwłokę, zawsze będzie uznawana za rażąco nieuczciwą”. Zapis umowny inny niż przepis 
zawarty w art. 3 stanowiłby uszczerbek dla gwarancji umownych chroniących wierzyciela. 
Ważne jest zapewnienie automatycznej wykonalności postępowania w celu uniknięcia 
możliwych form odwetu ze strony nabywcy. Podane w tabeli należne kwoty stanowiące 
odszkodowanie za odzyskiwanie należności powinny być wyrażone w wartościach 
minimalnych.

Poprawka 106
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 5, z zastrzeżeniem innych postanowień 
zawartych w umowie, wierzyciel 
uprawniony jest do żądania od dłużnika 
jednej z następującej kwot:

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek wprowadzonych do art. 3 i 5.

Poprawka 107
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 5, z zastrzeżeniem innych postanowień 
zawartych w umowie, wierzyciel 
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wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

uprawniony jest do żądania od dłużnika 
jednej z następującej kwot:

Or. pl

Uzasadnienie

Zmiana wynika z propozycji wykreślenia artykułu 3 i objęcia zapisami artykułu 5 władz 
publicznych i przedsiębiorstw. 

Poprawka 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie 
z art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie 
z art. 3 i 5, wierzyciel uprawniony jest do 
żądania od dłużnika co najmniej jednej 
z następującej kwot:

Or. es

Uzasadnienie

Skreślenie części „z zastrzeżeniem innych postanowień zawartych w umowie” sprawi, że 
wierzyciele nie będą się czuli zobowiązani do podpisywania klauzul uniemożliwiającym im 
dochodzenie tych odszkodowań.

Poprawka 109
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litery a), b) i c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
EUR, stałej kwoty 40 EUR;

a) za należność wynoszącą mniej niż 
10 000 EUR, stałej kwoty 40 EUR;

b)za należność wynoszącą między 1 000 a 
10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;

b) za należność wynoszącą ponad 10 000
EUR, stałej kwoty 100 EUR;
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c) za należność wynoszącą ponad 10 000 
EUR, kwoty odpowiadającej 1% sumy, od 
której wymagalne są odsetki za zwłokę.

Or. pl

Uzasadnienie

Przepis zgodnie, z którym za opóźnienie w płatności należności wynoszącej ponad 10 000 
EUR przysługuje rekompensata w wysokości 1% wydaje się zbyt dotkliwy, w szczególności 
jeśli chodzi o transakcje o dużej wartości. Należy także dążyć do uproszczenia systemu 
zaproponowanego przez KE, stąd propozycja zmiany struktury rekompensaty i zastąpienia go 
dwoma stałymi kwotami. 

Poprawka 110
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
EUR, stałej kwoty 40 EUR; 

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
EUR, stałej kwoty 40 EUR, powiększonej 
maksymalnie o dodatkowe 3% całkowitej 
wartości długu na pokrycie ewentualnych 
wydatków poniesionych przez wierzyciela 
w związku z odzyskaniem należności; 

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka polega na ustanowieniu wyższego progu, tak aby wierzyciel, który chce dochodzić 
swoich należności, nie obawiał się poniesienia wyższych kosztów dodatkowych. Należy 
pamiętać, że wysłanie chociażby dwóch wiarygodnych wezwań do zapłaty, na przykład 
wysłanie z urzędu pocztowego dwóch faksów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, stanowi 
koszt przekraczający 50 EUR. Jeśli do tego dodamy koszty połączeń telefonicznych, podróży 
itp., które musi ponieść wierzyciel dochodzący zaległych należności, okaże się, że kwota ta 
jest znacznie wyższa. 
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Poprawka 111
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) za należność wynoszącą między 
1 000 a 10 000 EUR, stałej kwoty 
70 EUR;

b) za należność wynoszącą między 1 000 
a 10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR, 
powiększonej maksymalnie o dodatkowe 
3% od całkowitej wartości długu na 
pokrycie ewentualnych wydatków 
poniesionych przez wierzyciela w związku 
z odzyskaniem należności;

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka polega na ustanowieniu wyższego progu, tak aby wierzyciel, który chce dochodzić 
swoich należności, nie obawiał się poniesienia wyższych kosztów dodatkowych. Oprócz wyżej 
wspomnianych kwestii przy długach przekraczających 1000 EUR spółki zasięgają zazwyczaj 
porady prawnej. Za konsultację i wydanie porady prawnej prawnik pobiera opłatę 
w wysokości nie mniejszej niż 60 EUR. 

Poprawka 112
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) za należność wynoszącą ponad 
10 000 EUR, kwoty odpowiadającej 1% 
sumy, od której wymagalne są odsetki za 
zwłokę.

c) za należność wynoszącą ponad 
10 000 EUR, kwoty odpowiadającej 3% 
sumy, od której wymagalne są odsetki za 
zwłokę.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka polega na ustanowieniu wyższego progu, tak aby wierzyciel, który chce dochodzić 
swoich należności, nie obawiał się poniesienia wyższych kosztów dodatkowych. Oprócz 
kwestii wspomnianych w dwóch powyższych punktach przy długach przekraczających 
10 000 EUR spółki powierzają dochodzenie zaległych należności prawnikom, co jest również 
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dość stosowne. Honoraria prawników za rozpoznanie sprawy i pozasądowe dochodzenie 
jakiegokolwiek zadłużenia zwykle przekraczają 300 EUR.

Poprawka 113
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 1% należności za każdy dzień 
dodatkowego opóźnienia po upływie 60 
dni od dnia, w którym odsetki stały się 
wymagalne.

Or. en

Poprawka 114
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie 
z art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot: 

skreślony

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
EUR, stałej kwoty 40 EUR;
b) za należność wynoszącą między 1 000 a 
10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;
c) za należność wynoszącą ponad 10 000 
EUR, kwoty odpowiadającej 1% sumy, od 
której wymagalne są odsetki za zwłokę.

Or. en
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Poprawka 115
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot: 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
EUR, stałej kwoty 40 EUR;

a) za należność wynoszącą mniej niż 50 
EUR, stałej kwoty 10 EUR;

b) za należność wynoszącą między 1 000 a 
10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;

b) za należność wynoszącą między 50 a 
200 EUR, stałej kwoty 20 EUR;
ba) za należność wynoszącą między 200 a 
800 EUR, stałej kwoty 40 EUR;
bb) za należność wynoszącą między 800 a 
8 000 EUR, stałej kwoty 80 EUR;

c) za należność wynoszącą ponad 10 000 
EUR, kwoty odpowiadającej 1% sumy, od 
której wymagalne są odsetki za zwłokę.

c) za należność wynoszącą ponad 8 000 
EUR, kwoty odpowiadającej 1% sumy, od
której wymagalne są odsetki za zwłokę.

Or. cs

Uzasadnienie

Nowe przedziały rekompensat w o wiele lepszy sposób odzwierciedlają rzeczywiste koszty i 
tym samym lepiej będą się nadawać do realizacji ich założenia.

Poprawka 116
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 

(1) Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
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art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika kwoty zryczałtowanej w 
wysokości 40 EUR.

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
EUR, stałej kwoty 40 EUR;
b) za należność wynoszącą między 1 000 a 
10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;
c) za należność wynoszącą ponad 
10 000 EUR, kwoty odpowiadającej 1 % 
sumy, od której wymagalne są odsetki za 
zwłokę.

Or. de

Uzasadnienie

Należy ustalić jednolitą kwotę zryczałtowaną dla rekompensaty kosztów odzyskiwania 
należności, ponieważ ułatwia to rekompensatę powstałych kosztów administracyjnych. 
Zaproponowany system stopniowy nie odzwierciedla kosztów rzeczywistych, które w 
odniesieniu do niskich i wysokich kosztów długów są jednakowo wysokie. Kwota 
zryczałtowana w wysokości 40 EUR zawiera wszystkie powstałe koszty administracyjne. 
Rekompensata dalszych kosztów, wykraczających poza przedmiotowy zakres, np. kosztów 
sądowych, które należy wykazać indywidualnie, została określona w ust. 3. 

Poprawka 117
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

(1) Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika 20 EUR.

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
EUR, stałej kwoty 40 EUR;
b) za należność wynoszącą między 1 000 a 
10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;
c) za należność wynoszącą ponad 
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10 000 EUR, kwoty odpowiadającej 1 % 
sumy, od której wymagalne są odsetki za 
zwłokę.

Or. de

Uzasadnienie

Stopniowanie zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności jest niewłaściwe, ponieważ 
faktyczne koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela w zasadzie nie zależą od 
wysokości wierzytelności. Kwotę 20 EUR uzasadniają również twierdzenia Komisji, por. 
twierdzenia dot. oceny skutków z dnia 8 kwietnia 2009 r. (SEC (2009) 315, s. 38), która 
bazuje na średnich kosztach odzyskiwania należności w wysokości 20 EUR.

Poprawka 118
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3, z zastrzeżeniem innych postanowień 
zawartych w umowie, wierzyciel 
uprawniony jest do żądania od dłużnika
jednej z następującej kwot:

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3, z zastrzeżeniem innych postanowień 
zawartych w umowie, wierzyciel 
uprawniony jest do żądania od dłużnika
kwoty równej 1,5% należności.

a) za należność wynoszącą mniej niż 1000 
euro, stałej kwoty 40 euro;
b) za należność wynoszącą między 1000 a 
10 000 euro, stałej kwoty 70 euro;
c) za należność wynoszącą ponad 
10 000 euro, kwoty odpowiadającej 1% 
sumy, od której wymagalne są odsetki za 
zwłokę.

Or. it
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Poprawka 119
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
z chwilą gdy odsetki za zwłokę stają się 
wymagalne, wierzyciel może żądać od 
dłużnika rekompensaty równej stopie 
procentowej wynoszącej 1% należności w 
uzupełnieniu do stopy procentowej w 
odniesieniu do odsetek za zwłokę.

Or. en

Uzasadnienie

Takie rozwiązanie wydaje się bardziej uczciwe, niż zryczałtowana rekompensata. Uwzględnia 
ono argument, że wraz z przedłużaniem się zwłoki kwota rekompensaty powinna się 
zwiększać, a jednocześnie nie powoduje ono powstania sztucznych granic między określonymi 
datami: zgodnie z propozycją sprawozdawczyni dłużnik dokonujący płatności w 44. dniu po 
upływie dnia, w którym odsetki stają się wymagalne, musi dokonać rekompensaty w 
wysokości 2% należności, a dłużnik dokonujący płatności w 45. dniu – musi dokonać 
rekompensaty w wysokości 4%. Kwestia ta pozostaje raczej arbitralna.

Poprawka 120
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Kwota rekompensaty, o której mowa 
w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 EUR.

Or. cs

Uzasadnienie

Z jednej strony rekompensata kosztów odzyskiwania należności powinna odnosić się do 
wysokich poziomów długu. Z drugiej strony należy narzucić ustalony górny pułap 
rekompensaty.
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Poprawka 121
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku wielokrotnych roszczeń 
wobec tego samego dłużnika 
rekompensata kosztów odzyskiwania 
należności, o której mowa w ust. 1, była 
wymagalna wyłącznie od sumy należności, 
a nie od poszczególnych roszczeń.

Or. cs

Uzasadnienie

Udzielanie rekompensaty tych samych kosztów odzyskiwania należności ponoszonych przez 
dostawców i nabywców w przypadku poszczególnych roszczeń byłoby niesprawiedliwe i nie 
byłoby spójne z obowiązującą praktyką. Powinno się rekompensować koszty, o których mowa 
w ust. 1, które odpowiadają sumie wszystkich roszczeń za zwłokę. Ma to szczególne znaczenie 
w sektorze opieki zdrowotnej w przypadku, gdy szpitale nie są w stanie zapłacić dostawcy 
różnych rodzajów leków za poszczególne dostawy z uwagi na zwłokę ze strony ubezpieczycieli 
zdrowotnych.

Poprawka 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:

(1) Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 5, z zastrzeżeniem innych postanowień 
zawartych w umowie, wierzyciel 
uprawniony jest do żądania od dłużnika 
kwoty zryczałtowanej w wysokości 40 
EUR.

a) za należność wynoszącą mniej niż 1 000 
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EUR, stałej kwoty 40 EUR;
b) za należność wynoszącą między 1 000 a 
10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;
c) za należność wynoszącą ponad 
10 000 EUR, kwoty odpowiadającej 1 % 
sumy, od której wymagalne są odsetki za 
zwłokę.
(2) Państwa członkowskie gwarantują, że 
kwoty, o których mowa w ust. 1, stają się 
wymagalne bez konieczności wezwania, 
jako rekompensata kosztów własnych 
poniesionych przez wierzyciela w związku 
z odzyskiwaniem należności.

Or. de

Uzasadnienie

Rekomensata kosztów odzyskiwania należności wynosi 40 EUR. Odzyskiwanie należności nie 
wiąże się z wysokimi kosztami i ponadto wierzycielowi przysługuje, zgodnie z art. 4 ust. 3, 
odpowiednie i pokrywające te koszty roszczenie odszkodowawcze w odniesieniu do dalszych 
kosztów odzyskiwania należności. Płatności odszkodowawczej nie należy wykorzystywać jako 
środka zniechęcającego; wystarczy tutaj zastosować odsetki za zwłokę. W przypadku 
połączenia art. 3 i 5 skreślony zostaje artykuł występujący w tekście jako pierwszy. 

Poprawka 123
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
kwoty, o których mowa w ust. 1, stają się 
wymagalne bez konieczności wezwania, 
jako rekompensata kosztów własnych 
poniesionych przez wierzyciela w związku 
z odzyskiwaniem należności.

skreślony

Or. en
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Poprawka 124
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
kwoty, o których mowa w ust. 1, stają się 
wymagalne bez konieczności wezwania, 
jako rekompensata kosztów własnych 
poniesionych przez wierzyciela w związku 
z odzyskiwaniem należności.

2. Oprócz kwot, o których mowa w ust. 1,
wierzycielowi przysługuje prawo do 
uzyskania od dłużnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłużnika, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie. Państwa 
członkowskie ustalą minimalną kwotę 
rozsądnej rekompensaty, która nie będzie 
niższa niż 5% zaległej kwoty, nie 
naruszając prawa wierzyciela do 
dochodzenia rekompensaty za szkody 
i straty poniesione w wyniku opóźnienia 
w płatnościach.

Or. es

Uzasadnienie

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal 
o judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.
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Poprawka 125
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują, że
kwoty, o których mowa w ust. 1, stają się 
wymagalne bez konieczności wezwania, 
jako rekompensata kosztów własnych 
poniesionych przez wierzyciela w związku 
z odzyskiwaniem należności. 

2. Państwa członkowskie gwarantują, że
kwota, o której mowa w ust. 1, staje się 
wymagalna bez konieczności wezwania, 
jako rekompensata kosztów własnych 
poniesionych przez wierzyciela w związku 
z odzyskiwaniem należności.

Or. it

Poprawka 126
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rekompensata, o której mowa w ust. 1 
lit. ca), ma zastosowanie przed upływem 
12. miesiąca ciągłej zwłoki.

Or. en

Poprawka 127
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Kwota rekompensaty, o której mowa w 
ust. 1, nie może przekroczyć 50 000 EUR.

Or. en
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Poprawka 128
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oprócz kwot, o których mowa w ust. 1, 
wierzycielowi przysługuje prawo 
roszczenia względem dłużnika o rozsądną 
rekompensatę wszystkich kosztów 
odzyskiwania należności do uzyskania od 
dłużnika rozsądnej rekompensaty 
wszystkich pozostałych kosztów 
poniesionych z powodu opóźnień w 
płatnościach dłużnika, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie.

skreślony

Or. it

Poprawka 129
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oprócz kwot, o których mowa 
w ust. 1, wierzycielowi przysługuje prawo 
do uzyskania od dłużnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłużnika, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, stają 
się wymagalne bez konieczności 
wezwania, jako rekompensata kosztów 
własnych poniesionych przez wierzyciela 
w związku z odzyskiwaniem należności.

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli w celu uzyskania rozsądnej rekompensaty wierzyciel będzie musiał dostarczyć 
dłużnikowi wezwanie, doprowadzi to do sytuacji, w której dłużnicy będą starali się wszelkimi 
sposobami uniknąć przyjmowania tych wezwań, aby uniknąć płacenia rekompensat. 
Konieczne stanie się otworzenie postępowania sądowego, aby sąd stwierdził, czy dane 
wezwanie było wiarygodne, czy nie, oraz czy wierzycielowi należy się rekompensata, przez co 
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rekompensata przestanie być środkiem zniechęcającym do niepłacenia, którym była 
dotychczas.

Poprawka 130
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oprócz kwot, o których mowa w ust. 1, 
wierzycielowi przysługuje prawo do
uzyskania od dłużnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłużnika, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie. 

3. Wierzycielowi przysługuje prawo do
uzyskania od dłużnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłużnika, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie.

Or. en

Poprawka 131
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oprócz kwot, o których mowa w ust. 
1, wierzycielowi przysługuje prawo do 
uzyskania od dłużnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłużnika, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie.

3. Oprócz kwot, o których mowa w ust. 
1, wierzycielowi przysługuje prawo do 
uzyskania od dłużnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłużnika, chyba że dłużnik 
nie ponosi winy za opóźnienie. Pozostałe 
koszty obejmują przede wszystkim koszty 
poniesione przez wierzyciela w przypadku 
opóźnienia w płatności w związku z 
korzystaniem z usług prawnika lub firmy 
windykacyjnej oraz koszty powstałe w 
związku z wykorzystaniem kredytu 
dyspozycyjnego.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy sprecyzować, które pozycje kosztowe zalicza się do pozostałych kosztów poniesionych 
z powodu opóźnień w płatnościach dłużnika.

Poprawka 132
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Zryczałtowana rekompensata

1. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do uzyskania od dłużnika 
jednej z następujących kwot:
a) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 1% należności od dnia, 
w którym odsetki stają się wymagalne;
b) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 2% należności po upływie 45 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne;
b) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 3% należności po upływie 60 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne;
2. Zryczałtowana rekompensata, o której 
mowa w ust. 1, ma charakter dodatkowy 
w stosunku do odsetek za zwłokę 
i rekompensaty kosztów odzyskiwania 
należności. 
3. Łączna kwota zryczałtowanej 
rekompensaty, o której mowa w ust. 1, nie 
może przekroczyć 3 000 EUR.

Or. cs
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Uzasadnienie

Proponuje się wprowadzenie stopniowanego systemu zryczałtowanej rekompensaty za zwłokę, 
zależnej od długości trwania zwłoki. Określa się górny pułap tej zryczałtowanej 
rekompensaty, aby zapewnić ochronę małym i średnim przedsiębiorstwom. Przyjęcie tej 
poprawki jest zależne od przyjęcia poprawki 11 w sprawozdaniu, której celem jest skreślenie 
art. 5 ust. 5 wniosku dotyczącego dyrektywy.

Poprawka 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zryczałtowana rekompensata

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
z chwilą, gdy odsetki za zwłokę stają się 
wymagalne, wierzyciel może żądać od 
dłużnika jednej z następujących kwot:
a) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 3 % należności po upływie 60 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne;
b) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 5 % należności po upływie 90
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne.
2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1, 
ma charakter dodatkowy w stosunku do 
odsetek za zwłokę i rekompensaty kosztów 
odzyskiwania należności. 
3. Kwota rekompensaty, o której mowa 
w ust. 1, nie może przekroczyć 
50 000 EUR.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wprowadzanie zryczałtowanej rekompensaty obok odsetek ustawowych i rekompensaty 
kosztów odzyskiwania należności w odniesieniu do zwłoki wynoszącej od 30 do 60 dni nie 
wydaje się konieczne. 

Poprawka 134
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
z chwilą gdy odsetki za zwłokę stają się 
wymagalne, wierzyciel może żądać od 
dłużnika automatycznie, bez konieczności 
uzyskania orzeczenia sądowego i bez 
konieczności wystosowania roszczenia, 
jednej z następujących kwot:
a) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 5% należności od dnia, 
w którym odsetki stają się wymagalne;
b) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 6% należności po upływie 45 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne;
c) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 7% należności po upływie 60 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne.
2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1, 
ma charakter dodatkowy w stosunku do 
odsetek za zwłokę i rekompensaty kosztów 
odzyskiwania należności.
3. Kwota rekompensaty, o której mowa 
w ust. 1, nie może przekroczyć 
50 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP często są słabszą stroną transakcji handlowych w przypadku zwłoki, w związku z czym 
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wahają się one żądać od dłużnika należnych odsetek z obawy przed utratą przyszłych 
kontraktów i klientów.

Poprawka 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5
Płatności władz publicznych

skreślony

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:
a) wierzyciel wypełnił swoje zobowiązania 
umowne i prawne;
b) wierzyciel nie otrzymał należnej kwoty 
w terminie, chyba że dłużnik nie ponosi 
winy za opóźnienie.
2. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 
1, są spełnione, państwa członkowskie 
zapewniają, że:
a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;
b) jeżeli data płatności lub termin 
płatności nie są określone w umowie, 
odsetki za zwłokę stają się automatycznie 
należne w jednym z następujących 
terminów:
(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;
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(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów dóbr lub usług, 30 
dni od daty otrzymania towarów dóbr lub 
usług, lub;
(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub 
kontroli, która ma potwierdzić zgodność 
towarów lub usług z umową, przewidziana 
jest ustawowo lub w umowie oraz jeśli 
dłużnik otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 30 dni po tej dacie.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej lub w umowie.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby termin płatności określony w umowie 
nie przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba, że dłużnik i 
wierzyciel wyraźnie tak uzgodnili oraz jest 
to należycie uzasadnione szczególnymi
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.
6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących 
do dostawy towarów lub świadczenia 
usług za wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:
a) w pierwszym półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 stycznia danego roku;
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b) w drugim półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 lipca danego roku.

Or. fr

Uzasadnienie

Te same zasady powinny być stosowane zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i 
państwowych, dlatego też nie wydaje się stosowne utrzymywanie w mocy artykułu 
szczegółowo odnoszącego się do płatności władz publicznych.

Poprawka 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności władz publicznych Odsetki za zwłokę

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak i 
prywatnych przedsiębiorstw. Z tego powodu art. 3 i art. 5 powinny zostać połączone. Stosunki 
handlowe między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi są pod wieloma względami 
podobne do stosunków handlowych między przedsiębiorstwami. Aby unikać niekorzystnych 
terminów płatności, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny w 
każdym przypadku stawać się wymagalne nie później niż po upływie 60 dni od otrzymania 
faktury.
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Poprawka 137
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności władz publicznych Odsetki od opóźnień w płatności w 
transakcjach handlowych

Or. fr

Uzasadnienie

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Poprawka 138
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych lub w ich imieniu 
na rzecz stron trzecich wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:
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Or. it

Poprawka 139
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych lub w celu 
realizacji założeń władz publicznych, 
wierzyciel był uprawniony, bez 
konieczności wezwania, do odsetek za 
zwłokę równych odsetkom ustawowym, 
jeżeli spełnione są następujące warunki: 

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawkę tę należy postrzegać w kontekście art. 2 ust. 1. Wiele z usług nabywanych przez 
władze publiczne nie jest świadczonych samym władzom publicznym, ale stronom trzecim 
należącym do różnych grup społecznych, w imieniu których władze publiczne zawierają 
umowy na dostarczenie towarów lub świadczenie usług. Zawieranie umów na dostarczenie 
towarów lub świadczenie usług w celu zaspokojenia potrzeb określonej grupy stanowi część 
założeń działalności władz publicznych, nawet jeśli władze te nie są ostatecznym odbiorcą 
tych towarów lub usług.

Poprawka 140
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
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świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

świadczenia usług za wynagrodzeniem, 
wierzyciel był uprawniony, bez 
konieczności wezwania, do odsetek za 
zwłokę równych odsetkom ustawowym, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. de

Uzasadnienie

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Poprawka 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
wierzyciel był uprawniony, bez 
konieczności wezwania, do odsetek za 
zwłokę równych odsetkom ustawowym, 
jeżeli spełnione są następujące warunki: 

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak i 
prywatnych przedsiębiorstw. Z tego powodu art. 3 i art. 5 powinny zostać połączone. Stosunki 
handlowe między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi są pod wieloma względami 
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podobne do stosunków handlowych między przedsiębiorstwami. Aby unikać niekorzystnych 
terminów płatności, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny w 
każdym przypadku stawać się wymagalne nie później niż po upływie 60 dni od otrzymania 
faktury.

Poprawka 142
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel, po 
przesłaniu władzom publicznym wezwania 
z potwierdzeniem doręczenia i po upływie 
30 dni od daty otrzymania przez władze 
publiczne faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty, był uprawniony do 
odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

Or. nl

Uzasadnienie

W przypadku, gdy dłużnik jest po raz pierwszy wzywany do dokonania płatności po upływie 
30 dni od daty otrzymania faktury lub równoważnego wezwania do zapłaty, daje mu to 
możliwość zakwestionowania roszczenia. Może do doprowadzić do spadku liczby płatności 
z tytułu obciążenia bezpośredniego w Europie. Wszelkie sprawy sądowe dotyczące opóźnień 
w płatnościach, które zostaną następnie wszczęte, staną się wtedy wyłącznie 
administracyjnymi postępowaniami. Po wydaniu orzeczenia przez sąd wierzyciel może 
kierować swoje roszczenia bezpośrednio.
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Poprawka 143
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:  

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
zawieranych między przedsiębiorstwami 
bądź w ramach transakcji handlowych
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

Or. fr

Uzasadnienie

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Poprawka 144
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
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świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych lub w ich imieniu 
na rzecz stron trzecich wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

Or. it

Uzasadnienie

Nowy zapis obejmie transakcje handlowe określone w porozumieniach zbiorowych 
zawieranych między aptekami i ich stowarzyszeniami a władzami publicznymi. Odnosi się do 
sytuacji takich, jak sytuacja we Włoszech, w której płatności dokonywane przez lokalne 
jednostki służby zdrowia reguluje krajowa konwencja farmaceutyczna (Convenzione 
nazionale farmaceutica) parafowana przez krajowe stowarzyszenia aptek państwowych i 
prywatnych oraz przez stronę publiczną.

Poprawka 145
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych lub w ich imieniu 
na rzecz stron trzecich wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

Or. it

Uzasadnienie
Nowy zapis obejmuje sytuacje, w których usługi nie są świadczone, a towary nie są 
dostarczane bezpośrednio na rzecz władz publicznych, ale w ich imieniu na rzecz stron 
trzecich. Dotyczy to usług świadczonych przez apteki, które wydają leki pacjentom w imieniu 
państwa, otrzymując wynagrodzenie za takie usługi dopiero w późniejszym okresie.



PE439.270v02-00 94/136 AM\810451PL.doc

PL

Poprawka 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury mogącej stanowić 
przedmiot kontroli lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę mogącą 
stanowić przedmiot kontroli lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 30 dni po tej dacie.

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę mogącą stanowić 
przedmiot kontroli lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 30 dni po tej dacie.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwość sprawdzenia faktury jest warunkiem koniecznym dla wykonania zobowiązania 
płatniczego. W kontekście wykonywania zobowiązania płatniczego faktura końcowa musi 
spełniać wymogi umożliwiające sprawdzenie jej kompletności, prawidłowego wystawienia 
oraz nieodwołalności. Na podstawie faktury końcowej, która nie spełnia danych kryteriów, 
zasadniczo nie można wykonać zobowiązania płatności.
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Poprawka 147
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały określone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały określone w umowie, to odsetki za 
zwłokę stają się wymagalne automatycznie 
po przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

i) do 60 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez dłużnika faktury mogącej 
stanowić przedmiot kontroli i jej 
wymagalności lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę mogącą 
stanowić przedmiot kontroli lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, do 60 dni
kalendarzowych od daty otrzymania 
towarów lub usług;

iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 30 dni po tej dacie.

iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę mogącą stanowić 
przedmiot kontroli lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 60 dni kalendarzowych po tej 
dacie.

Or. de

Uzasadnienie

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Poprawka 148
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(i) 90 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 90 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli,
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 30 dni po tej dacie.

(iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 90 dni po tej dacie.

Or. it

Poprawka 149
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów: 

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów: 

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 

(i) 60 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
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wezwania do zapłaty; wezwania do zapłaty;

(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(ii) jeśli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 60 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni po tej 
dacie.

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 60 dni po tej 
dacie.

Or. nl

Uzasadnienie

Zobowiązania dotyczące płatności, wynikające z umów odnoszących się do transakcji 
handlowych, powinny mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów: władz publicznych, 
przedsiębiorstw i osób prywatnych. Tylko wtedy zagwarantowane zostaną równe reguły gry 
w odniesieniu do zobowiązań dotyczących płatności. Płatność należy uważać za opóźnioną, 
co spowoduje powstanie obowiązku zapłacenia odsetek i powiązanej zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5%, najlepiej po upływie 60 dni. Po otrzymaniu pierwszego 
wezwania po upływie 30 dni dłużnik ma kolejne 30 dni na spłatę swojego długu.

Poprawka 150
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) jeśli data otrzymania faktury lub 
równoważnego wezwania do zapłaty nie 
jest określona, 30 dni od daty otrzymania 
towarów lub usług.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdy w umowie nie określono terminu płatności, art. 5 ust. 2b wprowadza 
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automatyczne prawo do naliczania odsetek po upływie 30 dni od daty otrzymania faktury. 
Jednak wierzyciel rzadko jest w stanie udowodnić, że dłużnik otrzymał fakturę. Przepis ten 
dotyczyłby przypadków, kiedy otrzymanie faktury lub wniosku o równoważnego wezwania do 
zapłaty nie jest pewne.

Poprawka 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do zakładów publicznej 
opieki zdrowotnej oraz zakładów 
publicznej opieki medyczno-socjalnej 
terminy przewidziane w art. 5 ust. 2 lit. b) 
ppkt (i), (ii) oraz (iii) wynoszą 60 dni.

Or. fr

Uzasadnienie

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un  délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Poprawka 152
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 

skreślony
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przetargowej oraz w umowie.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Poprawka 153
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni.

Or. de

Uzasadnienie

Instytucje publiczne służą za wzór i w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych mają 
zabezpieczony dostęp do środków finansowych. W związku z tym instytucje publiczne jako 
instytucje zamawiające powinny tylko w wyjątkowych przypadkach ustalać terminy płatności 
przekraczające 30 dni. Zryczałtowana rekompensata w wysokości 5 % jest wyraźną zachętą 
do dokonywania terminowych płatności. Niemniej jednak należy ustanowić górny pułap tej 
rekompensaty, tak aby nie dopuścić do nieproporcjonalnych obciążeń budżetu publicznego i 
zachęcania do korupcji. 
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Poprawka 154
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 
30 dni, chyba że ustalono inaczej i 
należycie uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 
60 dni. 

Or. de

Uzasadnienie

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Poprawka 155
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał
30 dni, chyba że ustalono inaczej i 
należycie uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał
60 dni, chyba że ustalono inaczej i 
należycie uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

Or. it
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Poprawka 156
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 
30 dni, chyba że ustalono inaczej i 
należycie uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 
90 dni, chyba że ustalono inaczej i 
należycie uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

Or. it

Poprawka 157
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w umowie podpisanej w 
ramach transakcji handlowych 
zawieranych między przedsiębiorstwami 
lub w dokumentacji przetargowej oraz w 
umowie w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych.

Or. fr
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Uzasadnienie

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements  présentés par M. 
Philippe Juvin à l'article 3 et à l'article 5 paragraphe 1). Le champ d'application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Poprawka 158
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa 
w ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 
30 dni, chyba że ustalono inaczej i 
należycie uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa 
w ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 
30 dni od daty otrzymania towarów lub 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo od 30-dniowego okresu kontroli może być interpretowane na nieograniczoną 
liczbę sposobów, w związku z czym powinno zostać skreślone. Ponadto z uwagi na to, że 
często między nabywcami publicznymi a dostawcami prywatnymi nie panują równe warunki, 
pozostawia ono władzom publicznym możliwość określania innych okresów trwania kontroli. 
Proponowana poprawka precyzuje ponadto datę rozpoczęcia trwania tego 30-dniowego 
okresu – jest nią data otrzymania towarów lub usług.

Poprawka 159
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Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak potrzeba
rozłożenia płatności na dłuższy okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione obiektywną 
potrzebą rozłożenia płatności na dłuższy 
okres. Ustalony termin płatności w 
żadnym wypadku nie może przekraczać 60 
dni kalendarzowych.

Or. de

Uzasadnienie

Instytucje publiczne służą za wzór i w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych mają 
zabezpieczony dostęp do środków finansowych. W związku z tym instytucje publiczne jako 
instytucje zamawiające powinny tylko w wyjątkowych przypadkach ustalać terminy płatności 
przekraczające 30 dni. Zryczałtowana rekompensata w wysokości 5 % jest wyraźną zachętą 
do dokonywania terminowych płatności. Niemniej jednak należy ustanowić górny pułap tej 
rekompensaty, tak aby nie dopuścić do nieproporcjonalnych obciążeń budżetu publicznego i 
zachęcania do korupcji. 

Poprawka 160
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba że w przypadku 
działania siły wyższej zachodzi obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.
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okres.

Or. es

Uzasadnienie

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: “salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago” sería un absoluto “coladero”. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la “necesidad objetiva” de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Poprawka 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. W odniesieniu do wykonywania 
zamówień publicznych poza tymi, które 
zostały wymienione jako wyjątki 
przewidziane w tytule II rozdział II sekcja 
3 dyrektywy 2004/18/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, aby termin 
płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba, że dłużnik i 
wierzyciel wyraźnie tak uzgodnili oraz jest 
to należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu określenia terminu „władze publiczne” we wniosku dyrektywy odsyła się do pojęcia 
„instytucji zamawiających” w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE. Zachowanie zgodności z 
całą dyrektywą 2004/18/WE oraz przejęcie jej zakresu zastosowania wydaje się więc 
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konieczne. Pozwoli to również uwzględnić wyjątki wymienione w dyrektywie 2004/18/WE i 
rozwiązać problemy dotyczące zakłócania konkurencji, które mogłyby się pojawić w wyniku 
zastosowania wniosku dyrektywy do tych wyjątków. 

Poprawka 162
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby:

a) termin płatności określony w umowie 
nie przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba że jest to należycie i 
obiektywnie uzasadnione zgodnie z zasadą 
konieczności lub zgodnie z przepisami 
szczególnymi określonymi w prawie 
krajowym oraz chyba że wierzyciel 
i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili.
W razie konieczności państwa 
członkowskie mogą odstąpić od wymogów 
określonych w lit. a) w przypadku 
porozumień w sprawie płatności w ratach 
lub rozłożenia płatności, które zostały 
wyraźnie uzgodnione przez wierzyciela i 
dłużnika.
b) data otrzymania faktury nie podlegała 
porozumieniu umownemu między 
dłużnikiem a wierzycielem.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak 
i prywatnych przedsiębiorstw. Aby unikać niekorzystnych terminów płatności, szczególnie dla 
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małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny w każdym przypadku stawać się 
wymagalne nie później niż po upływie 30 dni od daty otrzymania faktury. Inne wymogi mogą 
odnosić się do płatności w ratach i rozłożonych płatności. Ponadto przepisy dotyczące 
terminów płatności nie powinny być omijane przy pomocy porozumień umownych 
dotyczących odraczania fakturowania.

Poprawka 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby:

a) termin płatności określony w umowie 
nie przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba że jest to należycie i 
obiektywnie uzasadnione zgodnie z zasadą 
konieczności lub zgodnie z przepisami 
szczególnymi określonymi w prawie 
krajowym oraz chyba że wierzyciel 
i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili, i w 
żadnym razie nie przekraczał 60 dni;
b) w razie konieczności mogły odstąpić od 
wymogów określonych w lit. a) w 
przypadku porozumień w sprawie 
płatności w ratach lub rozłożenia 
płatności, które zostały wyraźnie 
uzgodnione przez wierzyciela i dłużnika;
c) data otrzymania faktury nie podlegała 
porozumieniu umownemu między 
dłużnikiem a wierzycielem.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak 
i prywatnych przedsiębiorstw. Aby unikać niekorzystnych terminów płatności, szczególnie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny w każdym przypadku stawać się 
wymagalne nie później niż po upływie 60 dni od otrzymania faktury. Inne wymogi mogą 
odnosić się do płatności w ratach i rozłożonych płatności. Ponadto przepisy dotyczące 
terminów płatności nie powinny być omijane przy pomocy porozumień umownych 
dotyczących odraczania fakturowania.

Poprawka 164
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma konieczności wprowadzania luki dla władz publicznych: obowiązujące w niektórych 
państwach członkowskich (np. w Wielkiej Brytanii, Holandii) praktyki pokazują, że władze 
publiczne na wszystkich szczeblach są w stanie dokonywać płatności w ciągu 30 dni. W 
punkcie 17 preambuły wniosku Komisji szczegółowo wyjaśnia się, dlaczego w rzeczywistości 
władze publiczne doświadczają mniejszej liczby ograniczeń w finansowaniu, niż 
przedsiębiorstwa. Ponadto powinny one dawać dobry przykład wszystkim uczestnikom rynku.
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Poprawka 165
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel 
i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili oraz jest 
to należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b). 

Or. en

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję dopuszcza odstępstwo od terminu 30 dni, które może być 
interpretowane na nieograniczoną liczbę sposobów i umożliwa narzucanie w warunkach 
umów dłuższych niż pożądane w przedmiotowej dyrektywie terminów płatności, na przykład 
jako sposobu na przezwyciężenie ograniczeń budżetowych. Należy tego unikać w celu 
zagwarantowania dokonywania terminowych płatności przez władze publiczne. 

Poprawka 166
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba że wierzyciel 
i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili.

Or. cs
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Uzasadnienie

Władze publiczne również powinny dysponować swobodą zawierania umów w celu 
formalizowania swoich stosunków z dostawcami zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami.

Poprawka 167
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres. Termin płatności nie może w 
żadnym razie przekroczyć 60 dni.

Or. fr

Uzasadnienie

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i władze publiczne powinny mieć możliwość odstąpienia od 
30-dniowego terminu w przypadku wyjątkowych i należycie uzasadnionych okoliczności. 
Ważne jest, aby określić maksymalny termin płatności w celu ograniczenia tych odstępstw 
i zapobiegania nadużyciom.

Poprawka 168
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b).
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wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak potrzeba 
rozłożenia płatności na dłuższy okres.

Or. de

Uzasadnienie

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Poprawka 169
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel 
i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili oraz jest 
to należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 2 lit. b). 

Or. en
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Poprawka 170
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba, że wierzyciel 
i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili oraz jest 
to należycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy 
okres.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba że wierzyciel 
i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili oraz jest 
to obiektywnie uzasadnione szczególnym 
charakterem i szczególnymi elementami 
umowy.

Z wyjątkiem porozumień dotyczących 
rozłożenia płatności, termin płatności nie 
może nigdy przekroczyć 60 dni.
Dłużnicy nie mogą ponadto 
wykorzystywać porozumień dotyczących 
rozłożenia płatności jako sposobu 
podważania przepisów i zasad 
określonych w niniejszej dyrektywie. 

Or. en

Poprawka 171
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą określić 
krótsze terminy w przedziale od 30 do 60 
dni.

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej pożądane jest umożliwienie minimalnej, a nie pełnej harmonizacji.
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Poprawka 172
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku, gdy usługi świadczone w 
interesie ogólnym są świadczone również 
przez sektor prywatny, przepisy 
niniejszego artykułu miały zastosowanie 
do obydwu sektorów. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta uwzględnia różne sposoby organizacji usług publicznych w państwach 
członkowskich, a zwłaszcza usług zdrowotnych i opieki społecznej. Na przykład obecnie wiele 
prywatnych szpitali świadczy usługi zdrowotne, a w niektórych państwach członkowskich ta 
tendencja rośnie. W związku z tym ważne jest, aby zapewnić równe traktowanie i zapobiec 
sytuacji, w której dostawcy usług z sektora publicznego są stawiani w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ustalenie kary płatnej na rzecz wierzyciela jest anomalią, ponieważ beneficjentami są osoby 
zainteresowane, a nie władza publiczna. Właściwe jest natomiast, aby wierzyciel otrzymał 
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rekompensatę w postaci odsetek za zwłokę w płatności.

Poprawka 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Cel zryczałtowanej rekompensaty nie jest jasny, tym bardziej, że stanowi ona dodatek do 
dwóch innych sankcji (rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, jak i odsetek za 
zwłokę), z których każda ma swój określony cel do osiągnięcia. Ponadto trudno dostrzec 
przyczynę, dla której stopę tę ustalono na poziomie 5%, jako że analiza wpływu Komisji w tej 
kwestii nie zawiera jasnych wytycznych. W tych okolicznościach wprowadzenie takiej 
rekompensaty mogłoby doprowadzić do niczym nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela, 
co, rzecz jasna, nie jest celem niniejszego wniosku dyrektywy.  

Poprawka 175
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Poprawka 176
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen Anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Poprawka 177
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę.

skreślony

Or. cs

Uzasadnienie

W kontekście równości stron w stosunkach umownych nakładanie na władze publiczne tak 
wysokiej i jednostronnej kary nie jest możliwe.

Poprawka 178
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna jest 
obok odsetek za zwłokę.

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał względem władzy publicznej prawo 
do zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 5 % należności. Taka 
rekompensata należna jest obok odsetek za 
zwłokę.

Or. de

Uzasadnienie

Instytucje publiczne służą za wzór i w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych mają 
zabezpieczony dostęp do środków finansowych. W związku z tym instytucje publiczne jako 
instytucje zamawiające powinny tylko w wyjątkowych przypadkach ustalać terminy płatności 
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przekraczające 30 dni. Zryczałtowana rekompensata w wysokości 5 % jest wyraźną zachętą 
do dokonywania terminowych płatności. Niemniej jednak należy ustanowić górny pułap tej 
rekompensaty, tak aby nie dopuścić do nieproporcjonalnych obciążeń budżetu publicznego i 
zachęcania do korupcji. 

Poprawka 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy odsetki za zwłokę stają 
się wymagalne, państwa członkowskie 
dopilnowują, by wierzyciel miał prawo do 
zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 
5% należności. Taka rekompensata 
należna jest obok odsetek za zwłokę.

W przypadku, gdy płatność we wskazanym 
terminie jest zależna od wcześniejszego 
przekazania funduszy państwowych z 
administracji centralnej, które nie zostało 
dokonane, i gdy dane władze publiczne 
niepodlegające administracji centralnej 
nie są odpowiedzialne za zwłokę, 
wierzyciel nie jest upoważniony do wyżej 
wspomnianej zryczałtowanej 
rekompensaty równej odsetkowi 
należności.

Or. el

Uzasadnienie

A lump sum compensation equal to 5% of the amount due, from the first day, is 
disproportionate and has a dissuasive effect on payment of the debt since the same percentage 
applies irrespective of the duration of the delay. Moreover, in many cases, payments by public 
authorities not subject to the central administration (e.g. municipalities, communities, 
prefectures, etc.) are dependent on the prior transfer of State funds from the central 
administration. When there is a delay in transferring those funds, the scheduled payment by 
the public authorities concerned is also correspondingly delayed, which results in a direct 
financial burden on those authorities even though they are not responsible for the delay.
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Poprawka 180
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 2 % 
należności. 

Or. de

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni popiera jednakowe traktowanie przedsiębiorstw i władz publicznych 
w zakresie kar za opóźnienia w płatności oraz proponuje zastosowanie zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 2 % odpowiednio do powszechnej wartości skonta.

Poprawka 181
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę.

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 3% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę.

Or. it
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Poprawka 182
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by dany organ 
publiczny w ciągu pięciu dni roboczych 
zawarł umowę na produkt lub usługę 
finansową, aby bez zwłoki móc przystąpić 
do spłaty 100% zadłużenia. Jeżeli organ 
publiczny nie wykona umowy w celu 
spłacenia zadłużenia usługodawcy, może 
zostać ukarany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, według uznania 
poszczególnych państw członkowskich. 

Or. es

Uzasadnienie

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos 
o los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Poprawka 183
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 



AM\810451PL.doc 119/136 PE439.270v02-00

PL

członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę.

członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę. W przypadku, w 
którym wierzyciel posiadający prawo do 
zryczałtowanej rekompensaty zlecał 
podwykonawstwo innym 
przedsiębiorstwom, taka rekompensata 
zostaje wypłacona w sposób 
proporcjonalny także na rzecz 
podwykonawców.

Or. it

Poprawka 184
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak i 
prywatnych przedsiębiorstw. Aby zapobiec zwiększaniu obciążeń administracyjnych dla MŚP, 
na prywatne przedsiębiorstwa ani na władze publiczne nie należy jednak nakładać żadnych 
wymogów dotyczących kwot ryczałtowych. Obowiązują już przepisy określające zróżnicowane 
ustawowe odsetki, które gwarantują, że krótsza zwłoka jest traktowana w inny sposób, niż 
zwłoka dłuższa. Ogromne znaczenie ma to, aby nie zwiększać biurokracji.
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Poprawka 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 

Poprawka 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5 % 
należności. Taka rekompensata należna 
jest obok odsetek za zwłokę.

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do uzyskania od dłużnika 
jednej z następujących kwot:

a) zryczałtowanej rekompensaty w 
wysokości 2% należności od dnia, 
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w którym odsetki stają się wymagalne;
b) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 5% należności po upływie 30 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak i 
prywatnych przedsiębiorstw. W odniesieniu do rekompensaty krótsza zwłoka powinna być 
traktowana w inny sposób, niż zwłoka dłuższa.

Poprawka 187
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do zryczałtowanej 
rekompensaty w wysokości 5% należności. 
Taka rekompensata należna jest obok 
odsetek za zwłokę. 

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do uzyskania od dłużnika 
jednej z następujących kwot:

a) zryczałtowanej rekompensaty w
wysokości 2% należności od dnia, w
którym odsetki stają się wymagalne;
b) rekompensaty w wysokości 4% 
należności po upływie 45 dni od dnia, 
w którym odsetki stają się wymagalne;
c) rekompensaty w wysokości 5% 
należności po upływie 60 dni od dnia, 
w którym odsetki stają się wymagalne.
5a. Rekompensata, o której mowa 
w ust. 5, ma charakter dodatkowy 
w stosunku do odsetek za zwłokę 
i rekompensaty kosztów odzyskiwania 
należności.

Or. en
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Uzasadnienie

Sankcje za zwłokę ze strony administracji publicznej powinny być stopniowane i mieć 
charakter progresywny, w zależności od długości zwłoki, aby w przypadku upływu terminu 
płatności skłaniać do spłacania należności jak najszybciej. 

Poprawka 188
Malgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5a (nowy)

Or. pl

Uzasadnienie

Powinien istnieć odgórny limit rekompensaty, jaka należna jest stronie kontraktu, która nie 
otrzymuje płatności na czas. 

Poprawka 189
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Kwota rekompensaty, o której mowa w 
ust. 5, nie może przekroczyć 50 000 EUR. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

6. Kwota rekompensaty zryczałtowanej 
określonej w ust. 5 nie może przekroczyć 
2 000 EUR.

a) w pierwszym półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w dniu 
1 stycznia danego roku;
b) w drugim półroczu rozpatrywanego roku 
jest równa stopie obowiązującej w dniu 1 
lipca danego roku.
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Or. de

Uzasadnienie

Instytucje publiczne służą za wzór i w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych mają 
zabezpieczony dostęp do środków finansowych. W związku z tym instytucje publiczne jako 
instytucje zamawiające powinny tylko w wyjątkowych przypadkach ustalać terminy płatności 
przekraczające 30 dni. Zryczałtowana rekompensata w wysokości 5 % jest wyraźną zachętą 
do dokonywania terminowych płatności. Niemniej jednak należy ustanowić górny pułap tej 
rekompensaty, tak aby nie dopuścić do nieproporcjonalnych obciążeń budżetu publicznego i 
zachęcania do korupcji. 

Poprawka 190
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych zawieranych 
między przedsiębiorstwami lub 
transakcjach handlowych prowadzących 
do dostawy towarów lub świadczenia usług 
za wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

Or. fr

Uzasadnienie

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3).Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).
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Poprawka 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem:

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór zasad dotyczących płatności powinien odnosić się do wszystkich rodzajów 
transakcji handlowych, aby zapobiec osłabianiu konkurencyjności zarówno publicznych, jak i 
prywatnych przedsiębiorstw. Z tego powodu art. 3 i art. 5 powinny zostać połączone. Stosunki 
handlowe między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi są pod wieloma względami 
podobne do stosunków handlowych między przedsiębiorstwami.

Poprawka 192
Heide Rühle 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących 
do dostawy towarów lub świadczenia 
usług za wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem:

Or. en

Uzasadnienie

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
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economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Poprawka 193
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć możliwość zwrócenia się przez 
wierzyciela do władz publicznych o 
wydanie zaświadczenia, w określonym 
terminie od złożenia odpowiedniego 
wniosku, że wierzytelność o której mowa 
w ust. 1 jest określona, bezsporna i 
wymagalna, aby umożliwić mu dokonanie 
faktoringu z regresem na rzecz banków 
lub pośredników finansowych uznanych w 
obowiązującym prawodawstwie. Taka 
cesja staje się skuteczna wobec dłużnika, 
którego wierzytelność została scedowana, 
od wydania wspomnianego zaświadczenia. 
Wydanie zaświadczenia powoduje 
zaprzestanie naliczania odsetek za zwłokę 
i wyklucza wypłacenie zryczałtowanej 
rekompensaty, o którym mowa w ust. 5.

Or. it

Uzasadnienie
Przy jednoczesnym wprowadzeniu rygorystycznych terminów płatności dla władz 
publicznych, należy umożliwić przedsiębiorstwom cedowanie posiadanych wobec nich 
wierzytelności na rzecz banków i pośredników finansowych. Z jednej strony taki przepis 
zapewniłby przedsiębiorstwom płynność niezbędną do prowadzenia działalności handlowej, a 
z drugiej chroniłby władze publiczne przed postępowaniami egzekucyjnymi oraz wypłacaniem 
zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 5%. 

Poprawka 194
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Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 5 – ustęp 6a (nowy)

Or. de

Uzasadnienie

Instytucje publiczne służą za wzór i w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych mają 
zabezpieczony dostęp do środków finansowych. W związku z tym instytucje publiczne jako 
instytucje zamawiające powinny tylko w wyjątkowych przypadkach ustalać terminy płatności 
przekraczające 30 dni. Zryczałtowana rekompensata w wysokości 5 % jest wyraźną zachętą 
do dokonywania terminowych płatności. Niemniej jednak należy ustanowić górny pułap tej 
rekompensaty, tak aby nie dopuścić do nieproporcjonalnych obciążeń budżetu publicznego i 
zachęcania do korupcji.

Poprawka 195
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. W transakcjach handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych państwa 
członkowskie mogą na zasadzie 
odstępstwa od ust. 4a stworzyć system 
„bonus-malus”, w ramach którego 
dłużnik i wierzyciel mogą uzgodnić 
rozłożenie płatności lub wierzyciel będzie 
upoważniony do otrzymania 
zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wierzyciel jest uprawniony do odmowy 
dostawy towarów lub świadczenia usług, 
jeśli spełnione zostały warunki określone 
w ust. 1 oraz jeśli termin płatności ustalony 
przez władzę publiczną jest dłuższy niż trzy 
miesiące.  



AM\810451PL.doc 127/136 PE439.270v02-00

PL

2% należności. Termin płatności 
określony w umowie w żadnym przypadku 
nie może przekroczyć 60 dni.

Or. en

Poprawka 196
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Zryczałtowana rekompensata w 

przypadku opóźnień w płatności w 
transakcjach handlowych

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w ramach transakcji handlowych 
zawieranych między przedsiębiorstwami 
bądź w ramach transakcji handlowych
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, w chwili gdy 
odsetki za zwłokę stają się wymagalne, 
wierzyciel był uprawniony do 
zryczałtowanej rekompensaty równej:
a) 2% należności od dnia, w którym 
odsetki za zwłokę stają się wymagalne;
b) 3% należności 30 dni od dnia, w którym 
odsetki za zwłokę stają się wymagalne;
b) 4% należności 45 dni od dnia, w którym 
odsetki za zwłokę stają się wymagalne;
c) 5% należności 60 dni od dnia, w którym 
odsetki za zwłokę stają się wymagalne.
2. Zryczałtowana rekompensata, o której 
mowa w ust. 1, ma charakter dodatkowy 
w stosunku do odsetek za zwłokę 
i rekompensaty kosztów odzyskiwania 
należności.

Or. fr

Uzasadnienie
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Wprowadzenie zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 5% sumy należnej w odniesieniu do 
władz publicznych, licząc od dnia, w którym odsetki za zwłokę stają się wymagalne, jest 
dysproporcjonalne, a więc trudne do zastosowania, oraz dyskryminujące.  Reprezentowana 
przez zryczałtowaną rekompensatę kara musi mieć charakter stopniowy w zależności od 
liczby dni opóźnienia w płatnościach oraz należy ją stosować zarówno do przedsiębiorstw, 
jak i władz publicznych. Aby była rzeczywiście skuteczna, nie należy wprowadzać żadnego 
górnego progu.

Poprawka 197
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Obowiązująca stopa referencyjna 

Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących 
do dostawy towarów lub świadczenia 
usług za wynagrodzeniem:
a) w pierwszym półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 stycznia danego roku;
b) w drugim półroczu rozpatrywanego 
roku jest równa stopie obowiązującej w 
dniu 1 lipca danego roku.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do płatności odsetek za zwłokę przedsiębiorstwa i władze publiczne powinny 
podlegać takim samym warunkom. W związku z tym dla transakcji handlowych między 
przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami i władzami publicznymi powinna 
obowiązywać jednakowa stopa referencyjna.
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Poprawka 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewnią, że 
klauzula umowna odnosząca się do 
terminów płatności, wysokości odsetek za 
zwłokę lub kosztów odzyskiwania 
należności uznawana jest za niewykonalną 
lub stanowiącą podstawę do roszczenia 
o odszkodowanie, jeśli jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela. Przy 
rozpoznaniu, czy dana klauzula jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela, bada się 
wszelkie okoliczności, łącznie z dobrą
praktyką handlową i rodzajem produktu 
lub usług. Rozważa się również, czy 
istnieją obiektywne przyczyny, dla których 
dłużnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 3 ust. 2 
lit. b), art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 lit. b). 

1. Państwa członkowskie zapewnią, że 
klauzula umowna niezgodna 
z postanowieniami niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do terminów płatności, 
wysokości odsetek za zwłokę lub kosztów 
odzyskiwania należności uznawana jest za 
rażąco nieuczciwą wobec wierzyciela 
i może stanowić podstawę do roszczenia 
o odszkodowanie. W przypadku 
stwierdzenia, że dana klauzula jest rażąco 
nieuczciwa, uznaje się ją za nieważną, 
a zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa, wykonywalne o ile sądy 
krajowe nie ustalą innych warunków, 
które są uczciwe. Przy rozpoznaniu, czy 
dana klauzula jest rażąco nieuczciwa 
wobec wierzyciela, bada się wszelkie 
okoliczności, łącznie z dobrą praktyką 
handlową i rodzajem produktu lub usług. 
Za rażąco nieuczciwe klauzule umowne 
uznaje się zawsze te klauzule, które:

Do celów ust. 1 klauzulę, która wyklucza 
odsetki za zwłokę, zawsze uznaje się za 
rażąco nieuczciwą.

a) wykluczają odsetki za zwłokę lub 
ustalają je na poziomie niższym niż 
określony w art. 2 ust. 5;
b) ustalają terminy płatności dłuższe niż te 
określone w art. 3 ust. 2 lit. b), w sytuacji, 
gdy nie zachodzi obiektywna potrzeba 
wydłużenia terminu;
c) ustalają terminy płatności dłuższe niż te 
określone w art. 5 ust. 2 lit. b), 
z wyłączeniem sytuacji działania siły 
wyższej;
d) wykluczają rekompensatę kosztów 
odzyskiwania należności określoną 
w art. 4; 
e) wykluczają zastosowanie postanowień 
zawartych w art. 5 ust. 5;
f) wykluczają prawo wierzyciela do 
rozwiązania umowy z powodu opóźnienia 
w płatnościach;
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g) w przypadku usług o świadczenie usług
wykluczają prawo wierzyciela do 
odzyskania należących do niego 
materiałów wykorzystanych do 
świadczenia usługi w przypadku 
opóźnienia w płatnościach.

Or. es

Uzasadnienie

Ważne jest wyjaśnienie, jakie rodzaje klauzul są rozumiane jako nieuczciwe, a także 
wyjaśnienie konsekwencji uznania za taką danej klauzuli umownej. Uważam, że 
wprowadzenie tej poprawki przyczyni się do lepszego działania dyrektywy.

Poprawka 199
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewnią, 
że klauzula umowna odnosząca się do 
terminów płatności, wysokości odsetek za 
zwłokę lub kosztów odzyskiwania 
należności uznawana jest za 
niewykonalną lub stanowiącą podstawę do 
roszczenia o odszkodowanie, jeśli jest 
rażąco nieuczciwa wobec wierzyciela. Przy 
rozpoznaniu, czy dana klauzula jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela, bada się
wszelkie okoliczności, łącznie z dobrą 
praktyką handlową i rodzajem produktu 
lub usług. Rozważa się również, czy 
istnieją obiektywne przyczyny, dla których 
dłużnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 3 ust. 2 lit. 
b), art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 lit. b). 

1. Państwa członkowskie zapewnią, 
że klauzula umowna odnosząca się do 
terminów płatności, wysokości odsetek za 
zwłokę lub kosztów odzyskiwania 
należności uznawana jest za 
niewykonalną lub stanowiącą podstawę do 
roszczenia o odszkodowanie, jeśli jest 
rażąco nieuczciwa wobec wierzyciela. Przy 
rozpoznaniu, czy dana klauzula jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela, bada się
wszelkie okoliczności, łącznie z dobrą 
praktyką handlową, rodzajem produktu lub 
usług i wielkością 
przedsiębiorstw. Rozważa się również, czy 
istnieją obiektywne przyczyny, dla których 
dłużnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 3 ust. 2 lit. 
b), art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 lit. b). 

Do celów ust. 1 klauzulę, która wyklucza 
odsetki za zwłokę, zawsze uznaje się za 
rażąco nieuczciwą. 

Do celów ust. 1 klauzulę, która wyklucza 
odsetki za zwłokę, zawsze uznaje się za 
rażąco nieuczciwą. 

Or. it
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Poprawka 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 klauzulę, która wyklucza 
odsetki za zwłokę, zawsze uznaje się za 
rażąco nieuczciwą.

Do celów ust. 1 klauzulę lub praktykę 
handlową, która wyklucza ustawowe 
odsetki za zwłokę, stanowiące sumę stopy 
referencyjnej i dodatkowo co najmniej 
siedmiu punktów procentowych lub 
rekompensatę kosztów odzyskiwania 
należności, lub też oba te środki, zawsze 
uznaje się za nieuczciwą.

Or. es

Uzasadnienie

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Poprawka 201
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 klauzulę, która przedłuża 
termin określony w art. 5 ust. 2 lit. b), 
zawsze uznaje się za rażąco nieuczciwą.

Or. en
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Uzasadnienie
W wielu sektorach znaczna część zakupów jest dokonywana za pośrednictwem przetargów 
publicznych. Istnieje tam ryzyko, że władze publiczne będą nadużywały swojej dominującej 
pozycji. MŚP są narażone na ogólne ryzyko związane z podważaniem przyszłych stosunków 
biznesowych przez kierowanie spraw do sądu. W związku z tym w przedmiotowej dyrektywie 
należy przewidzieć surowsze środki mające na celu wzmocnienie pozycji dostawców.

Poprawka 202
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 klauzulę, która przedłuża 
termin określony w art. 5 ust. 2 lit. b), 
zawsze uznaje się za rażąco nieuczciwą.

Or. en

Poprawka 203
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadużywanie dominującej pozycji przez 
władze publiczne powinno być uznawane 
za rażąco nieuczciwą praktykę.

Or. en

Poprawka 204
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki określone w ust. 2 zawierają 3. Środki określone w ust. 2 zawierają 
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również przepisy prawne, według których 
organizacje przedstawicielskie mogą 
w zgodzie z przepisami prawa krajowego 
zwrócić się do sądu lub do właściwych 
organów administracji, podając jako 
powód, że klauzule są rażąco nieuczciwe 
tak, aby mogły one zastosować właściwe 
i skuteczne środki dla zapobieżenia ich
stosowaniu.

również przepisy prawne, według których 
przedsiębiorstwa mogą w zgodzie 
z przepisami prawa krajowego zwrócić się 
do sądu lub do właściwych organów 
administracji, podając jako powód, że dane 
klauzule są rażąco nieuczciwe, tak aby 
mogły one zastosować właściwe 
i skuteczne środki dla zapobieżenia ich
stosowaniu, z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w ust. 1 akapit drugi.

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnieniem tej propozycji jest chęć uniknięcia nadmiernego obciążenia sądów. 
Rozumiem, że nie jest niezbędne wszczęcie postępowania sądowego, aby klauzule znajdujące 
się na liście w pkt 1 powyżej zostały uznane za nieuczciwe. Inaczej w odniesieniu do innych 
klauzul, które jedna ze stron uważa za nieuczciwe, w którym to przypadku niezbędne jest 
wszczęcie postępowania sądowego w celu stwierdzenia naruszenia. 

Poprawka 205
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki określone w ust. 2 zawierają 
również przepisy prawne, według których
reprezentatywne organizacje mogą w 
zgodzie z przepisami prawa krajowego 
zwrócić się do sądu lub do właściwych 
organów administracji, podając jako 
powód, że klauzule są rażąco nieuczciwe 
tak, aby mogły one zastosować właściwe i 
skuteczne środki dla zapobieżenia 
stosowaniu takich klauzul.

3. Środki określone w ust. 2 zawierają 
również przepisy prawne, według których
organizacje oficjalnie reprezentujące małe 
i średnie przedsiębiorstwa mogą w zgodzie 
z przepisami prawa krajowego zwrócić się 
do sądu lub do właściwych organów 
administracji, podając jako powód, że
klauzule są rażąco nieuczciwe tak, aby 
mogły one zastosować właściwe i 
skuteczne środki dla zapobieżenia 
stosowaniu takich klauzul.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprzednia wersja dyrektywy nadawała to prawo wyłącznie organizacjom oficjalnie 
reprezentującym MŚP. Powinno tak pozostać w celu unikania wprowadzania niepewności 
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wśród MŚP. 

Poprawka 206
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewnią pełną 
przejrzystość w zakresie praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, w szczególności poprzez 
publikowanie obowiązującej ustawowej 
stopy procentowej.

Państwa członkowskie zapewnią pełną 
przejrzystość w zakresie praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, w szczególności poprzez 
publikowanie obowiązującej ustawowej 
stopy procentowej oraz informacji na 
temat etapu procedur płatności 
dokonywanych przez władze publiczne w 
celu zorganizowania ewentualnego 
łańcucha podwykonawców.

Or. it

Poprawka 207
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
rozpowszechnianie informacji na temat 
praw wierzycieli i dłużników w ramach 
transakcji handlowych, jak również 
publikację wykazu dobrych płatników w 
celu szerzenia dobrych praktyk.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można ograniczać sposobów zwalczania opóźnień w płatnościach jedynie do środków 
czysto represyjnych. Ważne jest, aby wierzyciele byli również dobrze poinformowani co do 
swoich praw, jak i ich świadomi. Publikowanie wykazu „dobrych płatników” 
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przestrzegających terminów płatności mogłoby stanowić zachętę do poprawy w zakresie 
opóźnień (w grę wchodzić będzie reputacja dłużników).

Poprawka 208
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Komisja powinna publikować w 
swoich dziennikach urzędowych oraz na 
stronach internetowych informacje na 
temat aktualnych wysokości odsetek 
ustawowych we wszystkich państwach 
członkowskich, przysługujących w 
przypadku opóźnień w płatnościach 
handlowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Rozwiązanie to zapewni większa przejrzystość i dostępność dla sądów i wierzycieli w zakresie 
określenia wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w poszczególnych państwach 
członkowskich, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla transakcji o charakterze 
transgranicznym. 

Poprawka 209
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe ustawodawstwo, przepisy 
wykonawcze i administracyjne muszą 
zapewniać te same warunki wszystkim 
wierzycielom z siedzibą we Wspólnocie.

2. Krajowe ustawodawstwo, przepisy 
wykonawcze i administracyjne muszą 
zapewniać te same warunki wszystkim 
wierzycielom z siedzibą w Unii 
Europejskiej, na podstawie ich wielkości.

Or. it
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Poprawka 210
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
artykułów 1 do 7 oraz art. 9 najpóźniej do 
dnia [ostatni dzień dwunastego miesiąca po 
publikacji niniejszej dyrektywy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
artykułów 1 do 7 oraz art. 9 najpóźniej do 
dnia [ostatni dzień dwunastego miesiąca po 
publikacji niniejszej dyrektywy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].
W celu wykonania art. 5 każde z państw 
członkowskich może przełożyć 
wprowadzenie w życie wspomnianego 
artykułu o nie więcej niż trzydzieści sześć 
miesięcy ze względu na płatności związane 
z poszczególnymi sektorami. Państwa 
członkowskie określają takie sektory i 
zgłaszają je Komisji do zatwierdzenia.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. it


