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Predlog spremembe 16
Tiziano Motti

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Eden od prednostnih ukrepov 
„Evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva“ je zmanjšanje upravnega 
bremena in spodbujanje podjetništva, med 
drugim z zagotavljanjem, da državni organi 
za zmanjšanje likvidnostnih omejitev v
enem mesecu plačajo račune za dobavo in 
storitve, vključno z računi MSP.

(7) Eden od prednostnih ukrepov 
„Evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva“ je zmanjšanje upravnega 
bremena in spodbujanje podjetništva, med 
drugim z zagotavljanjem, da državni organi 
za zmanjšanje likvidnostnih omejitev 
plačajo račune za dobavo in storitve, 
vključno z računi MSP, v naslednjih 
rokih: v 90 dneh za državne organe; v 30 
dneh za zasebna podjetja, če ni bilo 
drugače dogovorjeno med strankama, v 
skladu z načelom svobodnega sklepanja 
pogodb

Or. it

Obrazložitev

Predlog direktive ne razlikuje med državnimi organi in podjetji ter jim določa enake roke za 
izvedbo dolgovanih plačil. Toda subjekta sta zelo različna z vidika notranjih računovodskih 
sistemov, proračunskih potreb in stopenj strogosti v prvem primeru ter večje prožnosti v 
drugem primeru. Zato bi bilo primerno določiti roka, ki bi odražala ta dva medsebojno 
neprimerljiva sistema.

Predlog spremembe 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Eden od prednostnih ukrepov 
„Evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva“ je zmanjšanje upravnega 
bremena in spodbujanje podjetništva, med 

(7) Eden od prednostnih ukrepov 
„Evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva“ je zmanjšanje upravnega 
bremena in spodbujanje podjetništva, med 
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drugim z zagotavljanjem, da državni 
organi za zmanjšanje likvidnostnih 
omejitev v enem mesecu plačajo račune za 
dobavo in storitve, vključno z računi 
MSP.

drugim z zagotavljanjem, da se računi za 
dobavo in storitve, vključno z računi 
MSP, za zmanjšanje likvidnostnih omejitev 
plačajo v enem mesecu.

Or. de

Obrazložitev

Od javnih in zasebnih naročnikov bi morali načeloma zahtevati, da račune plačajo v 30 dneh. 
Vendar pa je treba ohraniti tudi možnost odstopanj od tega pravila, kakor je predvideno v 
direktivi. V gradbeništvu, na primer, so lahko opravljeno delo in dokazila, ki utemeljujejo 
izdane račune, tako zapleteni, da lahko njihovo preverjanje traja dlje od določenega obdobja. 
To težavo bi lahko zaobšli z uporabo pravil o delnih plačilih.

Predlog spremembe 18
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V nekaterih državah članicah se 
pogodbeni plačilni roki znatno razlikujejo 
od povprečja Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 19
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Razlike med državami članicami 
glede pravil in prakse plačevanja 
predstavljajo oviro za pravilno delovanje 
notranjega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 20
Gianni Pittella

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ta direktiva bi morala urejati vse 
trgovinske posle, ne glede na to, ali 
potekajo med zasebnimi ali javnimi 
podjetji ali med podjetji in državnimi 
organi, ob upoštevanju, da zadnji 
upravljajo z znatnim obsegom plačil 
podjetjem. Zato mora urejati tudi vse 
trgovinske posle med glavnimi izvajalci in 
njihovimi dobavitelji in podizvajalci.

(10) Ta direktiva bi morala urejati vse 
trgovinske posle, ne glede na to, ali 
potekajo med zasebnimi ali javnimi 
podjetji ali med podjetji in državnimi 
organi, ob upoštevanju, da zadnji 
upravljajo z znatnim obsegom plačil 
podjetjem. Zato mora urejati tudi vse 
trgovinske posle med glavnimi izvajalci in 
njihovimi dobavitelji in podizvajalci ter 
kolektivne sporazume o trgovinskih 
poslih, vključno s stalnimi in 
ponavljajočimi se, med podjetji ali 
združenji, ki predstavljajo podjetja, in 
državnimi organi.

Or. it

Obrazložitev

Novo besedilo zajema tudi trgovinske posle, ki jih urejajo kolektivni sporazumi med lekarnami 
oz. farmacevtskimi organi in državnimi organi. To zajema tudi primere, kot je na primer v
Italiji, kjer plačila lokalnih zdravstvenih organov ureja nacionalni farmacevtski dogovor med 
nacionalnimi združenji javnih in zasebnih lekarn ter ustreznimi državnimi organi.

Predlog spremembe 21
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ta direktiva bi morala urejati vse 
trgovinske posle, ne glede na to, ali 
potekajo med zasebnimi ali javnimi 
podjetji ali med podjetji in državnimi 
organi, ob upoštevanju, da zadnji 
upravljajo z znatnim obsegom plačil 
podjetjem. Zato mora urejati tudi vse 

(10) Ta direktiva bi morala urejati vse 
trgovinske posle, ne glede na to, ali 
potekajo med zasebnimi ali javnimi 
podjetji ali med podjetji in državnimi 
organi, ob upoštevanju, da zadnji 
upravljajo z znatnim obsegom plačil 
podjetjem. Zato mora urejati tudi vse 
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trgovinske posle med glavnimi izvajalci in 
njihovimi dobavitelji in podizvajalci.

trgovinske posle med glavnimi izvajalci in 
njihovimi dobavitelji in podizvajalci ter 
kolektivne sporazume o trgovinskih 
poslih, vključno s stalnimi in 
ponavljajočimi se, med podjetji ali 
združenji, ki predstavljajo podjetja, in 
državnimi organi.

Or. it

Obrazložitev

Novo besedilo zajema tudi trgovinske posle, ki jih urejajo kolektivni sporazumi med lekarnami 
oz. farmacevtskimi organi in državnimi organi. To zajema tudi primere, kot je na primer v 
Italiji, kjer plačila lokalnih zdravstvenih organov ureja nacionalni farmacevtski dogovor med 
nacionalnimi združenji javnih in zasebnih lekarn ter ustreznimi državnimi organi.

Predlog spremembe 22
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ta direktiva bi morala urejati vse 
trgovinske posle, ne glede na to, ali 
potekajo med zasebnimi ali javnimi 
podjetji ali med podjetji in državnimi 
organi, ob upoštevanju, da zadnji 
upravljajo z znatnim obsegom plačil 
podjetjem. Zato mora urejati tudi vse 
trgovinske posle med glavnimi izvajalci in 
njihovimi dobavitelji in podizvajalci.

(10) Ta direktiva bi morala urejati vse 
trgovinske posle, ne glede na to, ali 
potekajo med zasebnimi ali javnimi 
podjetji ali med podjetji in državnimi 
organi, ob upoštevanju, da zadnji 
upravljajo z znatnim obsegom plačil 
podjetjem. Zato mora urejati tudi vse 
trgovinske posle med glavnimi izvajalci in 
njihovimi dobavitelji in podizvajalci ter 
kolektivne sporazume o trgovinskih 
poslih, vključno s stalnimi in 
ponavljajočimi se, med podjetji ali 
združenji, ki predstavljajo podjetja, in 
državnimi organi.

Or. it
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Predlog spremembe 23
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zamuda pri plačilih je kršenje 
pogodbe, ki je postala finančno zanimiva 
za dolžnike v večini držav članic zaradi 
nizkih ali neobstoječih obrestnih mer, ki 
se zaračunajo za zamude pri plačilih, 
in/ali dolgotrajnih postopkov sodnega 
varstva. Potrebna je odločna sprememba, 
vključno z obravnavanjem izključitve 
pravice do zaračunavanja obresti kot 
nepoštene pogodbene klavzule ter z 
zagotavljanjem nadomestil upnikom za 
njihove stroške, da bi preobrnili ta trend in
zagotovili take posledice zamud pri 
plačilih, ki bi odvračale od zapoznelega 
plačevanja.

(12) Zamuda pri plačilih je kršenje 
pogodbe, ki ga dolžniki nepravično 
izrabljajo. Potrebno je nadomestilo
upnikom za njihove stroške, da bi 
zagotovili take posledice zamud pri 
plačilih, ki bi odvračale od zapoznelega 
plačevanja. Posebno pozornost je treba 
posvetiti MSP, zato je bistveno, da 
predlagani ukrepi ne povzročijo 
nepotrebnih postopkov in birokracije.

Or. en

Obrazložitev

Zamude pri plačilu so kršitev pogodbe in pomembno je poudariti nepravičnost, zlasti v 
primeru MSP, ki se težje soočajo s problemom plačilne nesposobnosti kot npr. večja podjetja. 
Toda bistveno je, da predlagani ukrepi ne povzročajo nepotrebnih postopkov in birokracije.

Predlog spremembe 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zamuda pri plačilih je kršenje 
pogodbe, ki je postala finančno zanimiva 
za dolžnike v večini držav članic zaradi 
nizkih ali neobstoječih obrestnih mer, ki se 
zaračunajo za zamude pri plačilih, in/ali 
dolgotrajnih postopkov sodnega varstva. 
Potrebna je odločna sprememba, vključno 

(12) Zamuda pri plačilih je kršenje 
pogodbe, ki je postala finančno zanimiva 
za dolžnike v večini držav članic zaradi 
nizkih ali neobstoječih obrestnih mer, ki se 
zaračunajo za zamude pri plačilih, in/ali 
dolgotrajnih postopkov sodnega varstva. 
Potrebna je odločna sprememba v smeri 
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z obravnavanjem izključitve pravice do 
zaračunavanja obresti kot nepoštene 
pogodbene klavzule ter z zagotavljanjem
nadomestil upnikom za njihove stroške, da 
bi preobrnili ta trend in zagotovili take 
posledice zamud pri plačilih, ki bi 
odvračale od zapoznelega plačevanja.

kulture pravočasnega plačevanja, da bi 
preobrnili ta trend in zagotovili take 
posledice zamud pri plačilih, ki bi 
odvračale od zapoznelega plačevanja. 
Sprememba bi morala zajemati tudi 
uvedbo nadomestil upnikom za kritje 
stroškov izterjave neporavnanih dolgov.
Podobno je treba klavzule, ki določajo 
nižje obrestne mere za zamude pri plačilih 
ali nižje ravni nadomestil za izterjavo 
dolgov, kot so predvidene v zakonodaji, 
obravnavati kot nepoštene pogodbene 
klavzule in krivično poslovno prakso.

Or. es

Obrazložitev

Neprimerno se zdi, da bi pojem „klavzule“ nadomestili s pojmom „pogoji“: pojem 
„klavzula“ se je v poslovnem in civilnem jeziku utrdil v pomenu „poseben pojem, vključen v 
pogodbo“, pojem „pogoji“ pa se uporablja v bolj omejenem smislu. Pojem „klavzula“ je 
treba ohraniti in mu dati prednost pred „pogoji“, saj je to tudi izraz, ki se uporablja v sedanji 
direktivi 2000/35/ES. Zaradi večjega varstva upnikov bi morala biti obrestna mera za zamude 
pri plačilu vsaj 7 odstotnih točk višja od referenčne obrestne mere. 

Predlog spremembe 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Države članice bi morale načeloma 
oblikovati pozitivne spodbude za čim 
hitrejša plačila naročnikov. V ta namen bi 
morale določiti pravila, ki bi urejala 
ukrepe, kot so znižanje cen za plačilo v 
določenem roku ali v gotovini (popusti), 
predplačila, delna plačila, reševanje 
sporov in vključitev varuha pravic.

Or. de
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Obrazložitev

Naročnike je treba z različnimi spodbudami načeloma spodbujati, da čim prej plačajo prejete 
račune. V ta namen bi morale države članice določiti pravila za urejanje ukrepov, kot so 
popusti, predplačila in delna plačila, reševanje sporov in vključitev varuha pravic. 

Predlog spremembe 26
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi doslednosti zakonodaje 
Skupnosti je treba v tej direktivi uporabiti 
opredelitev pojma „naročnik“ iz Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev.

(13) Zaradi doslednosti zakonodaje 
Skupnosti je treba v tej direktivi uporabiti 
opredelitev pojma „naročnik“ iz Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev ter Direktive 
2004/17/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov javnih naročil 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev1. Vendar pa pojem „državni 
organi“ ne bi smel zajemati tudi javnih 
podjetij, kot so opredeljena v direktivi 
2004/17/ES. 
_____
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Če bi v področje uporabe direktive vključili javna podjetja, kot so opredeljena v direktivi 
2004/17/ES, bi to privedlo do izkrivljanja konkurence v zadevnih sektorjih. Usklajenost s 
predlogom spremembe člena 2(2).
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Predlog spremembe 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi doslednosti zakonodaje 
Skupnosti je treba v tej direktivi uporabiti 
opredelitev pojma „naročnik“ iz Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev.

(13) Zaradi doslednosti zakonodaje 
Skupnosti je treba v tej direktivi uporabiti 
opredelitev pojma „naročnik“ iz Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev ter opredelitev 
pojma naročniki“ iz člena 2 Direktive 
2004/17/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov javnih naročil 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev.

Or. it

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 28
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Javni in zasebni naročniki, ki imajo 
na trgu prevladujoč položaj, v pogodbah z 
MSP pogosto določajo plačilne roke, 
daljše od 60 koledarski dni. Zadevna MSP 
velikokrat nimajo izbire in morajo sprejeti 
neugodne pogoje, saj so od teh pogodb 
odvisna. Zlorabe prevladujočega položaja 
na trgu je treba ustaviti tako pri 
poslovanju med podjetji kot pri poslovanju 
med podjetji in državnimi organi. V ta 
namen je treba pogodbene roke plačil 
omejiti na največ 60 dni. 

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba brati skupaj s predlogom spremembe člena 3, ki določa, da se 
pogodbeni plačilni roki omejijo na največ 60 dni. Glej obrazložitev predloga spremembe 
člena 3. 

Predlog spremembe 29
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Upnikom je treba zagotoviti pošteno 
nadomestilo za stroške izterjave, ki jih 
imajo zaradi zamude pri plačilu, tako da so 
posledice zamud pri plačilih takšne, da 
odvračajo od teh zamud. V stroške 
izterjave je prav tako treba vključiti 
izterjavo upravnih stroškov in nadomestilo 
za notranje stroške, ki so nastali zaradi 
zamude pri plačilu, za katere je treba v tej 

(15) Upnikom je treba zagotoviti pošteno 
nadomestilo za stroške izterjave, ki jih 
imajo zaradi zamude pri plačilu, tako da so 
posledice zamud pri plačilih takšne, da 
odvračajo od teh zamud. V stroške 
izterjave je prav tako treba vključiti 
izterjavo upravnih stroškov in nadomestilo 
za notranje stroške, ki so nastali zaradi 
zamude pri plačilu. Nadomestilo stroškov 
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direktivi določiti možnost minimalnega 
pavšalnega zneska, ki se lahko izterja z 
obrestmi za zamude pri plačilu. 
Nadomestilo stroškov izterjave je treba 
oceniti brez poseganja v nacionalne 
določbe, glede na katere lahko nacionalni 
sodnik dodeli upniku dodatno 
odškodnino v zvezi z dolžnikovo zamudo 
pri plačilu.

izterjave je treba oceniti brez poseganja v 
nacionalne določbe, glede na katere lahko 
nacionalni sodnik dodeli upniku dodatno 
odškodnino v zvezi z dolžnikovo zamudo 
pri plačilu.

Or. en

Obrazložitev

Da ne bi ustvarjali nepotrebnih postopkov za zasebna podjetja in državne organe, bi moral 
upnike poplačati dolžnik. Glede na to, da so zakonite obresti že določene, dolžnikom ne bi 
smeli nalagati dodatnih pavšalnih zneskov.

Predlog spremembe 30
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Upniki bi morali imeti poleg pravice 
do plačila fiksnega zneska za notranje 
stroške izterjave tudi pravico do povračila 
drugih stroškov izterjave, ki so posledica 
zamude dolžnika pri plačilu, mednje pa bi 
morali spadati zlasti stroški, ki jih imajo 
upniki zaradi najema odvetnika ali 
agencije za izterjavo dolgov. Upniki bi 
morali biti upravičeni tudi do povračila 
stroškov za uporabo možnosti 
prekoračitve stanja na računu.

Or. de

Obrazložitev

Jasno in natančneje je treba določiti, kateri stroški spadajo pod stroške izterjave, ki so 
posledica zamude dolžnika pri plačilu. Zgoraj navedeni seznam ni izčrpen.
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Predlog spremembe 31
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Raziskave kažejo, da državni organi
za trgovinske posle pogosto zahtevajo
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne roke 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, praviloma omejiti na največ 30 dni.

(16) Izkušnje kažejo, da so pogodbeni 
plačilni roki za trgovinske posle pogosto
bistveno daljši od 30 dni. Zato je treba 
plačilne roke praviloma omejiti na največ 
30 dni. Vendar je treba ohraniti možnost 
daljših plačilnih rokov, vključno z 
možnostjo obročnega odplačevanja, če je 
to objektivno upravičeno zaradi narave ali 
lastnosti pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. Poslovni odnosi med podjetji in 
državnimi organi so v več pogledih podobni poslovnim odnosom med podjetji. Da bi se 
izognili neugodnim plačilnim rokom zlasti za mala in srednja podjetja, bi moral biti rok za 
plačilo obresti največ 30 dni, če ni dogovorjeno drugače. 

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Raziskave kažejo, da državni organi
za trgovinske posle pogosto zahtevajo
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne roke 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, praviloma omejiti na največ 30 dni.

(16) Izkušnje kažejo, da so pogodbeni 
plačilni roki za trgovinske posle pogosto
bistveno daljši od 30 dni. Zato je treba 
plačilne roke za trgovinske posle 
praviloma omejiti na največ 30 dni; v 
primerih, kjer so daljši plačilni roki 
ustrezno utemeljeni z načelom nujnosti ali 
s posebnimi določbami nacionalne 
zakonodaje oziroma če je bil med 
dolžnikom in upnikom sklenjen izrecni 



PE439.270v02-00 14/125 AM\810451SL.doc

SL

dogovor, se lahko plačilni rok podaljša na 
največ 60 dni.

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. Poslovni odnosi med podjetji in 
državnimi organi so v več pogledih podobni poslovnim odnosom med podjetji. Da bi se 
izognili neugodnim plačilnim rokom zlasti za mala in srednja podjetja, bi moral biti rok za 
plačilo obresti v vsakem primeru največ 60 dni po prejemu računa. 

Predlog spremembe 33
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne roke 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, praviloma omejiti na največ 30 dni.

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 koledarskih dni. Vendar 
morajo biti državni organi pri tem zgled in 
so na podlagi odobrenega proračuna v 
takem položaju, da lahko v vsakem 
trenutku poravnajo svoje plačilne 
obveznosti. Zato je treba plačilne roke za 
javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, praviloma omejiti na največ 30 
koledarskih dni.
Odstopanja od tega načela bi morale biti 
mogoče le v primerih, ko je mogoče 
ustrezno utemeljiti potrebo po daljšem 
plačilnem roku. V nobenem primeru pa 
plačilni rok ne sme biti daljši od 60 
koledarskih dni. 

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z avtorjevim predlogom spremembe člena 5(4). 
Glej obrazložitev predloga spremembe člena 5. Zaradi večje jasnosti bi bilo treba v celotnem 
besedilu direktive besedo „dnevi“ zamenjati z besedno zvezo „koledarski dnevi“.
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Predlog spremembe 34
Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne roke 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, praviloma omejiti na največ 30 dni.

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne roke 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, praviloma omejiti na največ 30 dni. 
Obročno odplačevanje je treba dovoliti, 
kjer je to objektivno upravičeno zaradi 
narave ali lastnosti pogodbe, na primer 
pri velikih gradbenih projektih, vendar pa 
državni organi tega ne bi smeli 
uporabljati kot sredstvo za spodkopavanje 
načel in pravil, ki jih določa ta direktiva.

Or. en

Predlog spremembe 35
Lara Comi

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne 
roke za javna naročila, ki jih oddajo 
državni organi, praviloma omejiti na 
največ 30 dni.

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. 

Or. it
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Predlog spremembe 36
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne roke 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, praviloma omejiti na največ 30 dni.

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne roke 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi, omejiti na največ 30 dni.

Or. en

Obrazložitev

Nobene potrebe ni, da bi za državne organe ustvarili vrzel: obstoječe prakse v nekaterih 
državah članicah (npr. v Veliki Britaniji, na Nizozemskem) kažejo, da lahko državni organi na 
vseh ravneh plačujejo v roku 30 dni. V uvodni izjavi 17 predloga Komisije je podrobno 
razloženo, zakaj imajo državni organi dejansko manj finančnih omejitev kot podjetja. Poleg 
tega bi morali biti državni organi zgled celotnemu trgu. 

Predlog spremembe 37
Lara Comi

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako 

(17) Raziskave kažejo, da državni organi 
račune pogosto plačajo zelo pozno, po 
izteku veljavnega plačilnega roka. To je 
posledica različnih dejavnikov. Medtem 
ko po eni strani državni organi lahko 
imajo varnejše, predvidljivejše in bolj 
stalne prilive prihodkov in pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja, pa po drugi strani 
njihova notranja struktura nima 
prožnosti, ki je značilna za zasebni sektor.
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motivirani, da bi plačevali pravočasno. 
Poleg tega lahko mnogi državni organi
pridobijo finančna sredstva ob ugodnejših 
pogojih kot zasebna podjetja. Zamude pri 
plačilih državnih organov tako ne vodijo 
samo do neupravičenih stroškov za 
zasebna podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

Or. it

Predlog spremembe 38
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako 
motivirani, da bi plačevali pravočasno.
Poleg tega lahko mnogi državni organi 
pridobijo finančna sredstva ob ugodnejših 
pogojih kot zasebna podjetja. Zamude pri 
plačilih državnih organov tako ne vodijo 
samo do neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti, ne glede 
na to, ali je dolžnik državni organ ali 
zasebno podjetje. Raziskave kažejo, da 
državni organi račune pogosto plačajo zelo 
pozno, po izteku veljavnega plačilnega 
roka, čeprav veljajo zanje manjše finančne 
omejitve, ker lahko imajo varnejše, 
predvidljivejše in bolj stalne prilive 
prihodkov kot zasebna podjetja. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Vendar pa se velik del 
trgovinskih poslov, zlasti tistih, ki 
vključujejo mala in srednja podjetja, 
odvija na medpodjetniški ravni. Zato je 
treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi tako 
državne organe kot zasebna podjetja 
odvrnili od zamud pri plačilu, da bi se 
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tako izboljšalo trenutno stanje.

Or. pl

Obrazložitev

Do zamud pri plačilu prihaja tako pri poslovanju z državnimi organi kot pri poslovanju med 
podjetji. Za izboljšanje tega stanja so potrebni ukrepi, ki bi zajemali obe vrsti poslov. Ukrepi 
za odvračanje od zamud pri plačilu bi torej morali veljati za vse posle. 

Predlog spremembe 39
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. 

Or. fr

Obrazložitev

(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 
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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.

Predlog spremembe 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. 

Or. es

Obrazložitev

Kaznovanje državnih organov bi bilo nesorazmerno in diskriminatorno ter bi ustvarilo 
neproduktivne spodbude v sistemu in odprlo vrata za zlorabe in korupcijo. Državni organi bi 
po drugi strani za svojo zaščito pred dodatnimi stroški zaradi kazni poskušali ustanavljati 
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zunanje strukture, ki bi delovale kot javna podjetja in služile kot kanali za njihovo nabavo 
blaga in storitev. Rezultat bi bila vzpostavitev dodatne strukture, ki z vidika gospodarnosti ne 
bi bila upravičena. 

Predlog spremembe 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Poleg 
tega lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti, ne glede 
na to, ali je dolžnik iz javnega ali 
zasebnega sektorja. Kazni in drugi ukrepi 
za odvračanje od zamud pri plačilu bi zato 
morali kot splošno pravilo veljati za oba 
sektorja. 

Or. en

Obrazložitev

Tako javni kot zasebni sektor se v sedanji gospodarski krizi soočata s posebnimi finančnimi 
pritiski. Od javnega sektorja se, na primer, zahteva, naj omogoča vedno bolj trajnostne in 
visokokakovostne storitve, a z mnogo manj denarja. Negativne posledice zamud pri plačilih 
pa so enake za vse, naj je upnik del javnega ali zasebnega sektorja.
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Predlog spremembe 42
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Poleg 
tega lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti, ne glede 
na to, ali je dolžnik iz javnega ali 
zasebnega sektorja. Kazni in drugi ukrepi 
za odvračanje od zamud pri plačilu bi zato 
morali kot splošno pravilo veljati za oba 
sektorja. 

Or. en

Obrazložitev

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 
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.
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Predlog spremembe 43
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Teodoros Skilakakis (Theodoros 
Skylakakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
nekateri državni organi morda niso tako 
motivirani, da bi plačevali pravočasno. 
Poleg tega lahko mnogi državni organi 
pridobijo finančna sredstva ob ugodnejših 
pogojih kot zasebna podjetja. Vendar pa so 
v številnih primerih plačila državnih 
organov, ki ne spadajo pod glavno 
upravo, zlasti lokalni organi oblasti, 
odvisna od predhodnega prenosa državnih 
sredstev z glavne uprave. Zamude pri 
plačilih državnih organov tako lahko 
vodijo do neupravičenih stroškov za 
zasebna podjetja in do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila. Če je plačilo na predpisan 
datum odvisno od predhodnega prenosa 
državnih sredstev z glavne uprave, do 
katerega ni prišlo, in če državni organ, ki 
ne spada pod glavno upravo, ni odgovoren 
za zamudo, upnik ne bi smel biti 
upravičen do zgoraj omenjenega 
pavšalnega nadomestila.

Or. el
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Obrazložitev

V številnih primerih so plačila državnih organov, ki ne spadajo pod glavno upravo, (npr. 
občine, skupnosti, prefekture itd.), odvisna od predhodnega prenosa državnih sredstev z 
glavne uprave. Če pride do zamud pri prenosu teh sredstev, so tudi načrtovana plačila 
zadevnih državnih organov ustrezno zakasnjena, kar bi posledično te organe neposredno 
finančno obremenilo, čeprav niso odgovorni za zamudo.

Predlog spremembe 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja.
Zato državni organi morda niso tako 
motivirani, da bi plačevali pravočasno. 
Poleg tega lahko mnogi državni organi 
pridobijo finančna sredstva ob ugodnejših 
pogojih kot zasebna podjetja. Zamude pri 
plačilih državnih organov tako ne vodijo 
samo do neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi v nekaterih 
državah članicah račune pogosto plačajo 
zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Poleg 
tega lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Odnos državnih organov do plačevanja pa ni slab v vseh državah članicah. Javni naročniki 
ne bi smeli biti deležni drugačnega obravnavanja kot zasebni naročniki, saj zanje veljajo iste 
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določbe zasebnega prava, ki urejajo trgovinske posle. Poleg tega ni nobenega očitnega 
razloga, zakaj bi morali za državne organe vzpostaviti posebno zasebno pravo. 

Predlog spremembe 45
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi v nekaterih 
državah članicah račune pogosto plačajo 
zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Poleg 
tega lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila.

Or. de

Obrazložitev

Raziskave Komisije kažejo, da odnos državnih organov do plačevanja nikakor ni slab v vseh 
državah članicah.
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Predlog spremembe 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Zato je v primeru zamud pri 
plačilih državnih organov primerno uvesti
ustrezno višja odvračalna nadomestila.

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredna, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka, čeprav lahko veljajo zanje 
manjše finančne omejitve in lahko imajo 
varnejše, predvidljivejše in bolj stalne 
prilive prihodkov kot zasebna podjetja. 
Vendar državnih organov v nasprotju z 
zasebnimi podjetji ne žene prizadevanje za 
ustvarjanje dobička, ampak si prizadevajo 
za cilje v splošnem interesu. Zato se ne zdi 
zaželeno, da bi za državne organe uvedli
višja odvračalna nadomestila kot za 
zasebna podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 47
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V povezavi z zamudami pri plačilih 
je posebej zaskrbljujoč položaj 
zdravstvenih storitev v številnih državah 
članicah. Toda težav zdravstvenega 
sektorja ni mogoče rešiti čez noč, saj so 
težave zdravstvenih ustanov posledica 
podedovane zadolženosti. Zdravstvenim 
ustanovam bi zato morali omogočiti več 
prožnosti pri izpolnjevanju obveznosti. 
Države članice bi si kljub temu morale 
prizadevati za zagotavljanje, da se plačila 
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v zdravstvenem sektorju opravijo v 
pogodbenih plačilnih rokih.

Or. pl

Obrazložitev

V številnih državah članicah ima sektor zdravstvenih storitev težave pri pravočasnem 
plačevanju računov. Mnogokrat so takšne težave pri plačilu posledica „preteklih napak“ in 
strukturnih težav. Države članice bi si morale prizadevati, da bi zagotovile uveljavitev pravil 
iz te direktive tudi pri plačilih zdravstvenih ustanov. Vendar bi morali tem ustanovam pri 
plačevanju omogočiti večjo prožnost. 

Predlog spremembe 48
Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Institucije Evropske unije so, kar 
zadeva financiranje, plačila subvencij in 
nepovratnih sredstev ter poslovne odnose, 
v položaju, ki ga lahko primerjamo s 
položajem državnih organov v državah 
članicah. Plačilni roki za državne organe, 
kot so določeni v tej direktivi, se v skladu s 
tem uporabljajo za institucije Evropske 
unije.

Or. cs

Obrazložitev

Nova ureditev, ki jo direktiva uvaja za državne organe v državah članicah, bi morala veljati 
tudi za institucije Evropske unije. Ta ureditev bi morala veljati za EU ne le v trgovinskih 
poslih, ampak tudi pri plačilu subvencij in nepovratnih sredstev v okviru financiranja 
programov, saj zamude pri plačilih na tem področju zelo negativno vplivajo na sekundarno 
plačilno nesposobnost v posameznih državah članicah. 
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Predlog spremembe 49
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Ta direktiva kot splošno pravilo 
uvaja tudi, da pogodbeni plačilni roki pri 
medpodjetniškem poslovanju ne smejo biti 
daljši od 30 dni. V nekaterih primerih pa 
lahko obstajajo objektivni razlogi, zaradi 
katerih lahko podjetja zahtevajo daljše 
roke, na primer če se prodaja odvija zgolj 
v enem, zgoščenem obdobju leta, medtem 
ko poteka nabava skozi vse leto. V teh 
primerih se lahko plačilni rok podaljša na 
največ 60 dni.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 50
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ta direktiva mora prepovedati 
zlorabo svobode sklepanja pogodb v škodo 
upnika. Če pogodba služi predvsem temu, 
da si dolžnik pridobi dodatno likvidnost 
na račun upnika, na primer z izključitvijo 

(18) Ta direktiva ne sme vplivati na 
nacionalne določbe v zvezi z načinom 
sklepanja pogodb ali z veljavnostjo 
pogodbenih določb, ki so krivična do 
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možnosti za upnika, da zaračuna obresti 
za zamude pri plačilu ali z določitvijo 
obrestne mere za zamude pri plačilu, ki je 
znatno nižja od zakonitih obresti, 
določenih v tej direktivi, ali če glavni 
izvajalec postavi svojim dobaviteljem in 
podizvajalcem plačilne pogoje, ki niso 
utemeljeni s pogoji, ki so jih njemu 
postavili drugi, lahko to šteje za tako 
zlorabo. Ta direktiva ne sme vplivati na 
nacionalne določbe v zvezi z načinom 
sklepanja pogodb ali z veljavnostjo 
pogodbenih določb, ki so krivična do 
dolžnika.

dolžnika.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko pogodbeno pravo temelji na pogodbeni svobodi kot temeljnem načelu razmerja med 
gospodarskimi subjekti in državnimi organi. Čeprav so v nekaterih državah za določene 
okoliščine v določenih vrstah pogodb predvidena odstopanja, je to še vedno osnovno načelo.

Predlog spremembe 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

. (18a) V luči okrepljenih prizadevanj za 
preprečevanje zlorab pogodbene svobode 
na škodo upnikov bi morale države 
članice, uradno priznani organi in organi 
z upravičenim interesom ob pomoči 
Komisije spodbujati pripravo in objavo 
kodeksov ravnanja ter sprejetje sistemov 
za reševanje sporov na osnovi 
posredovanja in arbitraže, ki bi morali biti 
prostovoljni in omogočati ustrezne 
pritožbene postopke, pogajanja o njihovi 
vsebini bi morala potekati na nacionalni 
ravni ali na ravni EU, oblikovani pa bi 
morali biti tako, da bi zagotavljali popolno 
spoštovanje pravic, ki jih določa ta 
direktiva.
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Or. es

Obrazložitev

Na vsak način je zaželeno, da kodeksi ravnanja vključujejo učinkovite pritožbene postopke, ki 
bi jih lahko sprožiti zoper tiste, ki ne bi izpolnjevali svojih pogodbenih obveznosti. Kljub temu 
pa so takšne določbe le delno učinkovite, če temeljijo na prostovoljni osnovi, zlasti glede na 
odsotnost zavezujočih sredstev, s katerimi bi zagotovili ustrezno vedenje zadevnih partnerjev 
(razen skrajnega ukrepa prekinitve pogodbe). Zato je bistveno, da se zagotovi čim večja 
vključenost zastopniških teles in da se spodbuja uporaba posredovanja in arbitraže z 
namenom zagotavljanja, da so rešitve čim cenejše in čim hitreje sprejete.

Predlog spremembe 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Treba je zagotoviti, da se postopki 
izterjave nespornih terjatev v zvezi z 
zamudo pri plačilu pri trgovinskih poslih 
zaključijo v kratkem času.

(22) Treba je zagotoviti, da se postopki 
izterjave nespornih terjatev v zvezi z 
zamudo pri plačilu pri trgovinskih poslih 
zaključijo v kratkem času, z možnostjo 
spletnega vlaganja pritožb.

Or. es

Obrazložitev

Poenostaviti bi bilo treba spletno vlaganje pritožb, toda v vsakem primeru je treba osebo, 
proti kateri je vložena pritožba, ustrezno obvestiti, da se ji zagotovi pravica do pravične 
obrambe.

Predlog spremembe 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Treba je zagotoviti, da se postopki 
izterjave nespornih terjatev v zvezi z 
zamudo pri plačilu pri trgovinskih poslih 
zaključijo v kratkem času.

(22) Treba je zagotoviti, da se postopki 
izterjave nespornih terjatev v zvezi z 
zamudo pri plačilu pri trgovinskih poslih 
zaključijo v kratkem času, v skladu z 
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zadevnimi zakoni ter podzakonskimi in 
upravnimi akti na nacionalni ravni.

Or. es

Obrazložitev

Dodane besede so bistvenega pomena za pravilno razumevanje predloga in zlasti za zaščito 
načela v zvezi z javno upravo in storitvami o neodtujljivosti javne lastnine, kot ga predvideva 
španska ustava.

Predlog spremembe 54
Zuzana Roithová

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) terjatve obresti, manjše od 5 EUR.

Or. cs

Obrazložitev
Primerno je, da direktiva in v njej določene kazni ne veljajo za dolgove minimalne višine.

Predlog spremembe 55
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, ki 
vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev 
za plačilo;

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi ali 
med podjetji in fizičnimi osebami, ki
vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev 
za plačilo;

Or. nl

Obrazložitev

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
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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. 

Predlog spremembe 56
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, ki 
vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev 
za plačilo;

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, ki 
vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev 
za plačilo ali se izvajajo z namenom, da se 
uresničijo cilji dejavnosti državnih 
organov;

Or. ro

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 57
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, ki 
vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev 
za plačilo;

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, 
vključno s posli, ki jih urejajo kolektivni 
sporazumi, ki vodijo k dostavi blaga ali 
izvajanju storitev za plačilo;

Or. it

Predlog spremembe 58
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, ki 
vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev 
za plačilo;

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, 
vključno s posli, ki jih urejajo kolektivni 
sporazumi, ki vodijo k dostavi blaga ali 
izvajanju storitev za plačilo;

Or. it

Obrazložitev

Novo besedilo zajema tudi trgovinske posle, ki jih urejajo kolektivni sporazumi med lekarnami 
oz. farmacevtskimi organi in državnimi organi. To zajema tudi primere, kot je na primer v 
Italiji, kjer plačila lokalnih zdravstvenih organov ureja nacionalni farmacevtski dogovor med 
nacionalnimi združenji javnih in zasebnih lekarn ter ustreznimi državnimi organi.
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Predlog spremembe 59
Gianni Pittella

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, ki 
vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev 
za plačilo;

(1) „trgovinski posli“ so posli med podjetji 
ali med podjetji in državnimi organi, 
vključno s posli, ki jih urejajo kolektivni 
sporazumi, ki vodijo k dostavi blaga ali 
izvajanju storitev za plačilo;

Or. it

Obrazložitev

Novo besedilo zajema tudi trgovinske posle, ki jih urejajo kolektivni sporazumi med lekarnami 
oz. farmacevtskimi organi in državnimi organi. To zajema tudi primere, kot je na primer v 
Italiji, kjer plačila lokalnih zdravstvenih organov ureja nacionalni farmacevtski dogovor med 
nacionalnimi združenji javnih in zasebnih lekarn ter ustreznimi državnimi organi.

Predlog spremembe 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva
2004/18/ES;

(2) “državni organi“ so kateri koli 
naročniki v skladu s členom 2(1)(a) 
Direktive 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov javnih naročil 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev1 ter členom 1(9) Direktive
2004/18/ES;
--------------------
1 UL L 134, 30.4.2004.

Or. es

Obrazložitev

Področje uporabe direktive bi moralo biti glede opredelitve javnih storitev omejeno na tisto, 
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kar šteje, da spada pod javno upravo. Področja uporabe direktive ne bi smeli nadalje širiti, 
da direktiva ne bi postala prezasičena. Referenčni okvir direktive mora biti torej opredeljen 
skladno s členom 2(1)(a) Direktive 2004/17/ES in členom 1(9) Direktive 2004/18/ES.

Predlog spremembe 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES;

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES, ter vse institucije Unije, 
navedene v členu 13 Pogodbe o Evropski 
uniji;

Or. en

Obrazložitev

Zamude pri plačilih zadevajo tudi institucije EU, ne le nacionalnih organov oblasti. 
Institucije EU se ne smejo izključiti iz določb, ki veljajo za druge državne organe.

Predlog spremembe 62
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva
2004/18/ES; 

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določata člen 1(9)
Direktive 2004/18/ES in člen 2(1) 
Direktive 2004/17/ES; 

Or. de

Obrazložitev

Javna podjetja in podjetja za zagotavljanje osnovnih storitev si medsebojno konkurirajo in jih 
je zato treba izključiti s področja uporabe določb, ki urejajo državne organe, saj zanje ne 
veljajo pravila trga. Le tako je mogoče zagotoviti, da se takšna podjetja ne bi znašla v 
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slabšem konkurenčnem položaju. 

Predlog spremembe 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES;

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določata Direktiva 
2004/18/ES in člen 2(1)(a) Direktive 
2004/17/ES; 

Or. it

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 64
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES;

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določata Direktiva 
2004/18/ES in Direktiva 2004/17/ES;

Or. it
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Predlog spremembe 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES;

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določata Direktiva 
2004/18/ES in člen 2(1)(a) Direktive 
2004/17/ES;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev bi se morala glede nekaterih „posebnih sektorjev“, kot so vodni, energetski in 
transportni sektor ter sektor poštnih storitev, neposredno sklicevati na Direktivo 2004/17/ES, 
čeprav bi javna podjetja v skladu s členom 2(1)(b) izključili iz obsega pojma „naročniki“.

Predlog spremembe 66
Zuzana Roithová

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES;

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev; 
¹ UL L 134, 30.4.2004, str. 114

Or. cs

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti bi bilo primerno, da bi se opredelitev sklicevala na ustrezno direktivo s 
polnim naslovom in da bi navajala tudi datum objave v uradnem listu. Obenem je tudi 
primerno, da se ne širi obsega državnih organov, za katere velja direktiva.
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Predlog spremembe 67
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „fizična oseba“ pomeni fizično osebo, 
ki deluje v okviru zasebne samostojne 
gospodarske dejavnosti;

Or. nl

Obrazložitev

Plačilne obveznosti iz pogodb o trgovinskih poslih bi morale veljati za vse: državne organe, 
podjetja in fizične osebe. Le tako bodo pogoji glede plačilnih obveznosti v Evropi za vse 
enaki. Zato je treba zaradi celovitosti v direktivo vključiti tudi opredelitev „fizične osebe“.

Predlog spremembe 68
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „zamuda pri plačilu“ pomeni neplačilo 
v plačilnem roku iz člena 3(2) ali člena 
5(2);

(4) „zamuda pri plačilu“ pomeni neplačilo 
v plačilnem roku iz člena 5(2);

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlaganega izbrisa člena 3 in predloga, da se zasebna 
podjetja obravnavajo enako kot državni organi. 
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Predlog spremembe 69
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „zamuda pri plačilu“ pomeni neplačilo 
v plačilnem roku iz člena 3(2) ali člena 
5(2);

(4) „zamuda pri plačilu“ pomeni neplačilo 
v plačilnem roku, navedenem v pogodbi, 
oziroma, če take določbe ni, v roku iz 
člena 3(2)(b) ali člena 5(2)(b);

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je pomemben, saj je treba omogočiti, da pogodbe določijo krajše 
plačilne roke, kot jih predvidevata člena 3(2) in 5(2), in v takem primeru mora biti dolžniku v 
primeru neizpolnitve obveznosti naložena ustrezna kazen.

Predlog spremembe 70
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
podjetja med seboj pogajajo in 
dogovarjajo;

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
podjetja med seboj pogajajo in dogovarjajo
in ki niso nižje od obrestne mere, 
določene v tej direktivi; 

Or. en

Predlog spremembe 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
podjetja med seboj pogajajo in 

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
pogodbene strani med seboj pogajajo in 
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dogovarjajo; dogovarjajo;

Or. en

Obrazložitev

Te predlog spremembe je v skladu s stališčem, da javnega in zasebnega sektorja ne bi smeli 
različno obravnavati z izjemo obveznih plačilnih rokov. Predlog torej prispeva k oblikovanju 
enotnejših pravil, ki bodo zagotovila, da bodo vsi dolžniki obravnavani pravično in bodo 
zanje veljali ustrezni ukrepi in kazni.

Predlog spremembe 72
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
podjetja med seboj pogajajo in 
dogovarjajo; 

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
pogodbene strani med seboj pogajajo in 
dogovarjajo;

Or. en

Obrazložitev

Te predlog spremembe je v skladu s stališčem, da javnega in zasebnega sektorja ne bi smeli 
različno obravnavati z izjemo obveznih plačilnih rokov. Predlog torej prispeva k oblikovanju 
enotnejših pravil, ki bodo zagotovila, da bodo vsi dolžniki obravnavani pravično in bodo 
zanje veljali ustrezni ukrepi in kazni.

Predlog spremembe 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
podjetja med seboj pogajajo in 
dogovarjajo;

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti; 
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Or. es

Predlog spremembe 74
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „preverljiv račun“ pomeni jasno 
napisan in razumljiv račun, ki upošteva 
dogovorjen vrstni red podatkov in 
uporablja opise, ki jih vsebuje pogodba. 
Računu morajo biti priložena ustrezna 
dokazila, ki so določena v pogodbi, o 
naravi in obsegu opravljenega dela. 

Or. de

Obrazložitev

Za nastanek obveznosti plačila mora biti račun preverljiv, da se ugotovi, ali je popoln, 
pravilno pripravljen in dokončen. Končni račun, ki ne izpolnjuje teh meril, načeloma ne more 
pomeniti nastanka obveznosti plačila.

Predlog spremembe 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
sedmih odstotnih točk;

(6) „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
devetih odstotnih točk;

Or. de

Obrazložitev

Glede na črtanje predlaganega pavšalnega nadomestila je treba povečati zakonsko obrestno 
mero, da se upnikom zagotovi ustrezno nadomestilo za stroške refinanciranja, ki so posledica 
zamude pri plačilu.
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Predlog spremembe 76
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
sedmih odstotnih točk;

(6) „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
devetih odstotnih točk;

Or. en

Obrazložitev

Enotnejša pravila za vse sektorje, ki bi vključevala tudi manjše povišanje zakonske obrestne 
mere namesto fiksnega pavšalnega nadomestila za zamudo pri plačilu, bi zagotovila, da so 
dolžniki obravnavani pravično in da zanje veljajo sorazmerne, a odvračilne kazni. Ta predlog 
spremembe je odvisen od črtanja člena 5(5) predloga Komisije.

Predlog spremembe 77
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
sedmih odstotnih točk;

(6) „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
devetih odstotnih točk;

Or. en

Obrazložitev

Enotnejša pravila za vse sektorje, ki bi vključevala tudi manjše povišanje zakonske obrestne 
mere namesto fiksnega pavšalnega nadomestila za zamudo pri plačilu, bi zagotovila, da so 
dolžniki obravnavani pravično in da zanje veljajo sorazmerne, a odvračilne kazni. Ta predlog 
spremembe je odvisen od črtanja člena 5(5) predloga Komisije.
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Predlog spremembe 78
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „preverljiv račun“ pomeni jasno 
napisan končni račun, ki upošteva 
dogovorjen vrstni red podatkov in 
uporablja opise, ki jih vsebuje pogodba. 
Računu morajo biti priloženi količinski 
izračuni, risbe in druga dokazila o naravi 
in obsegu opravljenega dela; 

Or. de

Obrazložitev

Da bi plačilni rok lahko začel teči in da bi nastala obveznost plačila, mora biti račun 
preverljiv. Zato morajo biti na računu navedene postavke, za katere se zahteva plačilo, 
razvidno mora biti, za katere postavke so obračunani določeni stroški opravljenega dela, 
priložena pa morajo biti tudi vsa ustrezna dokazila. Račun velja za celovitega in pravilno 
pripravljenega, če ustreza določbam pogodbe, ki jo skleneta pogodbeni strani.

Predlog spremembe 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) „preverljiv račun“ pomeni jasno 
napisan končni račun, ki upošteva 
dogovorjen vrstni red podatkov in 
uporablja opise, ki jih vsebuje pogodba. 
Računu morajo biti priloženi količinski 
izračuni, risbe in druga dokazila o naravi 
in obsegu opravljenega dela; 

Or. de

Obrazložitev

Za nastanek obveznosti plačila mora biti račun preverljiv, da se ugotovi, ali je popoln, 
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pravilno pripravljen in dokončen. Končni račun, ki ne izpolnjuje teh meril, načeloma ne more 
pomeniti nastanka obveznosti plačila.

Predlog spremembe 80
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) MSP: mala in srednja podjetja, kakor 
so opredeljena v Priporočilu Komisije 
2003/363/ES z dne 6. maja 2003 o 
opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij, 

Or. it

Predlog spremembe 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3

Obresti v primeru zamude pri plačilu

črtano

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji upnik 
upravičen do obresti, ne da bi bilo 
potrebno opozorilo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

(a) upnik izpolnjuje svoje pogodbene in 
zakonite obveznosti; 

(b) upnik zapadle vsote ne prejme 
pravočasno, razen če dolžnik ni 
odgovoren za zamudo.

2. Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 



PE439.270v02-00 44/125 AM\810451SL.doc

SL

1, države članice zagotovijo naslednje: 

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo 
v plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila 
ali koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo 
za plačilo;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

3. Države članice zagotovijo, da je 
veljavna referenčna obrestna mera:

(a) za prvo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. januarja 
navedenega leta;

(b) za drugo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. julija 
navedenega leta.

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. V ta namen bi bilo treba združiti 
člena 3 in 5. Poslovni odnosi med podjetji in državnimi organi so v več pogledih podobni 
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poslovnim odnosom med podjetji. Da bi se izognili neugodnim plačilnim rokom zlasti za mala 
in srednja podjetja, bi moral biti rok za plačilo obresti v vsakem primeru največ 60 dni po 
prejemu računa. 

Predlog spremembe 82
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3
Obresti v primeru zamude pri plačilu

črtano

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji upnik 
upravičen do obresti, ne da bi bilo 
potrebno opozorilo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
(a) upnik izpolnjuje svoje pogodbene in 
zakonite obveznosti; 
(b) upnik zapadle vsote ne prejme 
pravočasno, razen če dolžnik ni 
odgovoren za zamudo.
2. Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 
1, države članice zagotovijo naslednje:
(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo 
v plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila 
ali koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;
(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:
(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo 
za plačilo; 
(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev; 
(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
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dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.
3. Države članice zagotovijo, da je 
veljavna referenčna obrestna mera:
(a) za prvo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. januarja 
navedenega leta;
(b) za drugo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. julija 
navedenega leta.

Or. fr

Obrazložitev

(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).

Predlog spremembe 83
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obresti v primeru zamude pri plačilu Obresti v primeru zamude pri plačilu pri 
trgovinskih poslih med podjetji

Or. en
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Obrazložitev

Člen 3 se nanaša samo na trgovinske posle med podjetji. Zaradi jasnosti je torej primerno, da 
se to jasno navede tako v naslovu kot v odstavku 1, kakor predvideva že predlog Komisije.

Predlog spremembe 84
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obresti v primeru zamude pri plačilu Obresti v primeru zamude pri plačilu pri 
trgovinskih poslih med podjetji

Or. de

Obrazložitev

Omejitev pogodbenega plačilnega roka na 60 dni bo prispevala k oblikovanju enotnih pravil 
za podjetja in državne organe. Podjetja bodo ohranila svojo pogodbeno svobodo, če bodo le 
upoštevala pravilo 60 dni. Ta ureditev bo pomagala zlasti MSP, ki jih večje stranke pogosto 
prisilijo, da sprejmejo nerazumljivo dolge plačilne roke. Poleg tega mora biti na podlagi 
računa mogoče preveriti, ali so dobavljeni izdelki oziroma storitve v skladu s pogodbo. Glej 
opredelitev v uvodni izjavi 10 (novo).

Predlog spremembe 85
Gianni Pittella

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obresti v primeru zamude pri plačilu Obresti za zamude pri plačilih med podjetji

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti bi moralo biti v naslovu navedeno, da se člen 3 nanaša zgolj na zamude 
pri plačilih med podjetji.
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Predlog spremembe 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji upnik 
upravičen do obresti, ne da bi bilo 
potrebno opozorilo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med zasebnimi podjetji
ali trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti, ki so enake zakonitim obrestim, ne 
da bi bilo potrebno opozorilo, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. fr

Obrazložitev

Ker morajo za zasebne in javne subjekte veljati ista pravila, mora biti to v členu posebej 
navedeno, da se zagotovi skladnost s črtanjem člena 5. Bolnišnicam bi bilo treba omogočiti 
usklajeno 60-dnevno odstopanje, glede na organizacijo zdravstvenih sistemov in različne 
ureditve držav članic.

Predlog spremembe 87
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji upnik 
upravičen do obresti, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji ali med 
podjetji in fizičnimi osebami upnik, potem 
ko je poslal dolžniku opozorilo s potrdilom 
o prejemu po preteku 30 dni od trenutka, 
ko je dolžnik prejel račun ali podobno 
zahtevo za plačilo, upravičen do obresti, ne 
da bi bilo potrebno opozorilo, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. nl
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Obrazložitev

Če se dolžnika prvič opomni, naj izvrši plačilo, ko preteče 30 dni od prejema računa ali 
ustrezne zahteve za plačilo, ima tedaj možnost ugovora na zahtevek. To lahko privede do 
zmanjšanja plačevanja z nalogi za neposredno bremenitev v Evropi. Vsi poznejši sodni 
postopki v zvezi z zamudo pri plačilu bi tako postali zgolj upravni postopki. S sodbo sodišča 
lahko upnik neposredno vloži zahtevek za plačilo. 

Predlog spremembe 88
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji upnik 
upravičen do obresti, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji ter med 
podjetji in državnimi organi upnik 
upravičen do obresti, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije javnemu sektorju jemlje trenutno pravico do zakonitih obresti in stroškov 
izterjave v primeru zamude pri plačilu ter pošilja zasebnemu sektorju neželeno sporočilo, da 
so zamude pri plačilu v določenih okoliščinah dopustne. Ta predlog spremembe zagotavlja, 
da sta oba sektorja pravično obravnavana in da za oba veljajo sorazmerne kazni.

Predlog spremembe89
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med podjetji upnik 
upravičen do obresti, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih upnik upravičen do 
obresti, ne da bi bilo potrebno opozorilo, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:



PE439.270v02-00 50/125 AM\810451SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

Za vse strani v trgovinskih poslih morajo veljati ista pravila, ne glede ne to, ali gre za javne 
ali zasebne subjekte, saj za vse veljajo iste določbe zasebnega prava, ki urejajo zadevne posle.

Predlog spremembe 90
Tiziano Motti

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu roka 
zapadlosti, pri čemer velja zanje 
progresivna obrestna mera, ki ni višja od 
5 % za dolgovane zneske do 1 milijon 
EUR ter se zniža na največ 2 % za 
dolgovane zneske nad 1 milijon EUR 
oziroma največ 1 % za ostanek dolga;

Or. it

Obrazložitev

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. 
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Predlog spremembe 91
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi, pri čemer plačilni rok ni daljši 
od 60 dni od dneva prejema blaga ali 
izvedbe storitev, na katero oziroma katere 
se pogodba nanaša;

Or. en

Predlog spremembe 92
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi, pri čemer plačilni rok ni daljši 
od 60 dni od dneva prejema blaga ali 
izvedbe storitev, na katero oziroma katere 
se pogodba nanaša;

Or. en

Obrazložitev
Najdaljši možni rok plačila bi moral biti 60 dni.
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Predlog spremembe 93
Gianni Pittella

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi, pri čemer plačilni rok ne sme biti 
daljši od 60 dni od dneva dobave blaga ali 
izvedbe storitev, na katero oziroma katere 
se pogodba nanaša;

Or. it

Predlog spremembe 94
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi, pri čemer plačilni rok ne more 
biti daljši od 30 dni od dneva prejema 
blaga ali izvedbe storitev, razen če se 
dolžnik in upnik izrecno ne dogovorita 
drugače in če to objektivno utemeljujejo 
izjemne okoliščine, v tem primeru pa ga je 
mogoče podaljšati na največ 60 dni;

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 95
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(i) 60 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 60 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 60 dni po 
navedenem datumu.

Or. nl

Obrazložitev

Plačilne obveznosti iz pogodb o trgovinskih poslih bi morale veljati za vse: državne organe, 
podjetja in fizične osebe. Le tako bodo pogoji glede plačilnih obveznosti za vse enaki. Plačilo 
bi moralo za zamujeno v najboljšem primeru veljati po 60 dneh, ko zapadejo v plačilo obresti 
in povezano pavšalno nadomestilo v višini 5 % zneska. Po prvem opominu v roku 30 dni ima 
dolžnik za plačilo dolga na voljo nadaljnjih 30 dni.
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Predlog spremembe 96
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(i) do 60 koledarskih dni po dnevu, na 
katerega dolžnik prejme preverljiv račun 
ali drugo ustrezno zahtevo za plačilo in ta 
zapade v plačilo;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(ii) če dolžnik prejme preverljiv račun ali 
drugo ustrezno zahtevo za plačilo pred 
prejemom blaga ali izvedbo storitev, do 60 
koledarskih dni po dnevu prejema blaga ali 
izvedbi storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme preverljiv račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred dnevom 
ali na dan sprejemanja ali preverjanja, do 
60 koledarskih dni po navedenem datumu.

Or. de

Obrazložitev

Da bi plačilni rok lahko začel teči in da bi nastala obveznost plačila, mora biti račun 
preverljiv. Zato morajo biti na računu navedene postavke, za katere se zahteva plačilo, 
razvidno mora biti, za katere postavke so obračunani določeni stroški opravljenega dela, 
priložena pa morajo biti tudi vsa ustrezna dokazila. Račun velja za celovitega in pravilno 
pripravljenega, če ustreza določbam pogodbe, ki jo skleneta pogodbeni strani.
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Predlog spremembe97
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo; 

(i) 30 koledarskih dni po dnevu, na 
katerega dolžnik prejme preverljiv račun 
ali drugo ustrezno zahtevo za plačilo;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(ii) če dolžnik prejme preverljiv račun ali 
drugo ustrezno zahtevo za plačilo pred 
prejemom blaga ali izvedbo storitev, 30 
koledarskih dni po dnevu prejema blaga ali 
izvedbi storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme preverljiv račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred dnevom 
ali na dan sprejemanja ali preverjanja, 30 
koledarskih dni po navedenem datumu.

Or. de

Obrazložitev

Omejitev pogodbenega plačilnega roka na 60 dni bo prispevala k oblikovanju enotnih pravil 
za podjetja in državne organe. Podjetja bodo ohranila svojo pogodbeno svobodo, če bodo le 
upoštevala pravilo 60 dni. Ta ureditev bo pomagala zlasti MSP, ki jih večje stranke pogosto 
prisilijo, da sprejmejo nerazumljivo dolge plačilne roke. Poleg tega mora biti na podlagi 
računa mogoče preveriti, ali so dobavljeni izdelki oziroma storitve v skladu s pogodbo. Glej 
opredelitev v uvodni izjavi 10 (novo).
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Predlog spremembe 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 3 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 
1, države članice zagotovijo naslednje:

2. Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1,
države članice zagotovijo naslednje:

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo 
v plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila 
ali koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;

(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenemu v
pogodbi;

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo; 

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo; 

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev; 

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev; 

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

Za bolnišnice znašajo časovne omejitve iz 
točk i), ii) in iii) šestdeset dni.
2a. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno 
v razpisni dokumentaciji in/ali pogodbi.
2c. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok, določen v pogodbi, ni daljši od rokov 
iz odstavka 2(b), razen če se dolžnik in 
upnik izrecno ne dogovorita drugače in če 
to ustrezno utemeljujejo posebne 
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okoliščine, kot je objektivna potreba po 
določitvi daljšega plačilnega roka. 

Or. fr

Obrazložitev

Ker morajo za zasebne in javne subjekte veljati ista pravila, mora biti to v členu posebej 
navedeno, da se zagotovi skladnost s črtanjem člena 5. Bolnišnicam bi bilo treba omogočiti 
usklajeno 60-dnevno odstopanje, pri čemer bi bilo treba upoštevati različno organizacijo 
zdravstvenih sistemov in različne ureditve držav članic.

Predlog spremembe 99
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Države članice lahko določijo krajše 
roke od 30 do 60 dni.

Or. en

Obrazložitev

Bolje je, da se omogoči minimalna uskladitev kot pa popolna uskladitev.

Predlog spremembe 100
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da je 
ustrezna referenčna obrestna mera:

3. Države članice zagotovijo, da pogodbeni 
plačilni rok v nobenem primeru ni daljši 
od 60 koledarskih dni.

(a) za prvo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. januarja 
navedenega leta; 
(b) za drugo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. julija 
navedenega leta.

Or. de
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Obrazložitev

Omejitev pogodbenega plačilnega roka na 60 dni bo prispevala k oblikovanju enotnih pravil 
za podjetja in državne organe. Podjetja bodo ohranila svojo pogodbeno svobodo, če bodo le 
upoštevala pravilo 60 dni. Ta ureditev bo pomagala zlasti MSP, ki jih večje stranke pogosto 
prisilijo, da sprejmejo nerazumljivo dolge plačilne roke. Poleg tega mora biti na podlagi 
računa mogoče preveriti, ali so dobavljeni izdelki oziroma storitve v skladu s pogodbo. Glej 
opredelitev v uvodni izjavi 10 (novo).

Predlog spremembe 101
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da je upnik 
v primerih, ko obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo in je upnik 
MSP, upravičen do pavšalnega 
nadomestila v višini 5 % dolgovanega 
zneska. To nadomestilo se zaračuna poleg 
obresti za zamude pri plačilu.

Or. it

Predlog spremembe 102
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Države članice zagotovijo, da je 
upnik v primerih, ko obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo, upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

Or. nl
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Obrazložitev

Plačilne obveznosti iz pogodb o trgovinskih poslih bi morale veljati za vse: državne organe, 
podjetja in fizične osebe. Pavšalno nadomestila bi torej moralo veljati tudi za trgovinske 
posle med podjetji ter med podjetji in posamezniki. Le tako bodo pogoji glede plačilnih 
obveznosti za vse enaki.

Predlog spremembe 103
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 4 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadomestilo stroškov izterjave Dodatna nadomestila

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe za nov člen 4(1)(a).

Predlog spremembe 104
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
zneskov:

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti enega od naslednjih 
zneskov, ki so predmet dveletnega 
pregleda:

Or. it
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Predlog spremembe 105
Gianni Pittella

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
zneskov: 

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, države članice 
zagotovijo, da je upnik samodejno, torej 
ne da bi moral kakorkoli ukrepati,
upravičen od dolžnika prejeti enega od 
naslednjih zneskov, ki jih je šteti kot 
najnižje možne:

Or. it

Obrazložitev

Člen 6 predloga direktive navaja, da „se klavzula, ki izključuje obresti za zamudo pri plačilu, 
vedno obravnava kot skrajno krivična“. Pogodbena določba, ki bi se razlikovala od določb iz 
člena 3, bi zmanjšala pogodbena jamstva, ki ščitijo upnike. Pomembno je zagotoviti 
samodejni potek postopka, da se prepreči morebitne povračilne ukrepe kupca. Zneski 
nadomestil za stroške izterjave bi morali biti izraženi z najnižjimi vrednostmi.

Predlog spremembe 106
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
zneskov:

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členom 5, razen če je v pogodbi 
določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti enega od naslednjih 
zneskov:

Or. fr
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe členov 3 in 5.

Predlog spremembe 107
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
zneskov:

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členom 5, razen če je v pogodbi 
določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti enega od naslednjih 
zneskov:

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlaganega črtanja člena 3 in uporabe določb člena 5 
za državne organe in zasebna podjetja. 

Predlog spremembe 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
zneskov: 

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti enega od naslednjih 
zneskov, ki jih je šteti kot najnižje možne: 

Or. es
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Obrazložitev

Črtanje besed „razen če je v pogodbi določeno drugače“ bi moralo prispevati k zagotovitvi, 
da upnikom ni treba podpisati klavzule, s katero bi se odpovedali takšnemu nadomestilu.

Predlog spremembe 109
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točke a, b in c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;

(a) za dolg, manjši od 10 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;

(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR;

(b) za dolg 10 000 EUR ali več, fiksni 
znesek 100 EUR.

(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 
1 % zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

Or. pl

Obrazložitev

Določba, skladno s katero bi se za zamudo pri plačilu dolga v višini 10.000 EUR ali več 
zaračunalo nadomestilo v višini 1 % zneska, je pretirana, zlasti v primeru poslov visokih 
vrednosti. Sistem, ki ga je predlagala Komisija, je treba tudi poenostaviti, zato je predlagana 
ureditev nadomestil nadomeščena z dvema fiksnima zneskoma. 

Predlog spremembe 110
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR, dodatno povečan za 
največ 3 % skupnega dolga za kritje 
morebitnih izdatkov, ki so upniku nastali s 
posredovanjem zahtevka za plačilo dolga; 

Or. es
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Obrazložitev

Prištet je dodatni odstotek, s čimer se zagotovi, da upnikom pri zahtevanju upravičenega 
zneska ni treba poravnati dodatnih stroškov. Pošiljanje dveh uradno veljavnih zahtevkov, npr. 
dveh certificiranih sporočil prek faksa, lahko stane tudi 50 EUR, k čemur je treba prišteti 
stroške telefonskih klicev, prevoza itd., ki jih mora upnik poravnati pri posredovanju zahtevka 
za plačilo neplačanega dolga.

Predlog spremembe 111
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda 
manjši od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 
EUR;

(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR, 
dodatno povečan za največ 3 % skupnega 
dolga za kritje morebitnih izdatkov, ki so 
upniku nastali s posredovanjem zahtevka 
za plačilo dolga; 

Or. es

Obrazložitev

Prištet je dodatni odstotek, s čimer se zagotovi, da upnikom pri zahtevanju upravičenega 
zneska ni treba poravnati dodatnih stroškov. Poleg vsega navedenega pri predhodnem 
predlogu spremembe je treba omeniti, da podjetja v primeru dolga, ki presega 1.000 EUR, 
običajno poiščejo pravno pomoč, stroški odvetnika za posvet in pravno mnenje pa znašajo 
vsaj 60 EUR. 

Predlog spremembe 112
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 
1 % zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 3 
% zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

Or. es
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Obrazložitev

Prištet je dodatni odstotek, s čimer se zagotovi, da upnikom pri zahtevanju upravičenega 
zneska ni treba poravnati dodatnih stroškov. Poleg vsega navedenega pri predhodnih dveh 
predlogih sprememb je treba omeniti, da podjetja v primeru dolga, ki presega 10.000 EUR, 
običajno vložijo zahtevek za izterjavo prek odvetnika. Stroški odvetnika za vodenje primera in 
izvensodno izterjavo dolga znašajo vsaj 300 EUR.

Predlog spremembe 113
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) nadomestilo v višini 1 % dolgovanega 
zneska za vsak dan zamude po 60 dneh od 
datuma, ko so obresti zapadle v plačilo.

Or. en

Predlog spremembe 114
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od 
naslednjih zneskov: 

črtano

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;
(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR;
(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 1 
% zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.
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Or. en

Predlog spremembe 115
Zuzana Roithová

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
zneskov: 

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti enega od naslednjih 
zneskov:

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;

(a) za dolg, manjši od 50 EUR, fiksni 
znesek 10 EUR;

(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR;

(b) za dolg 50 EUR ali več, toda manjši od 
200 EUR, fiksni znesek 20 EUR;
(ba) za dolg 200 EUR ali več, toda manjši 
od 800 EUR, fiksni znesek 40 EUR;
(bb) za dolg 800 EUR ali več, toda manjši 
od 8 000 EUR, fiksni znesek 80 EUR;

(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 
1 % zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

(c) za dolg v višini 8 000 EUR ali več, 1 % 
zneska, za katerega obresti za zamudo pri 
plačilu zapadejo v plačilo.

Or. cs

Obrazložitev

Nova lestvica nadomestil bo veliko bolje odražala dejanske stroške in tako bolje služila 
svojemu namenu.

Predlog spremembe 116
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Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od 
naslednjih zneskov:

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti fiksni znesek 40 EUR.

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;
(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR;
(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 1 
% zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

Or. de

Obrazložitev

Za povračilo stroškov izterjave bi bilo treba določiti enoten fiksen znesek, da se poenostavi 
postopek povračila. Predlagani večstopenjski model ne odraža dejanskih stroškov, ki so enaki 
tako za majhne kot za velike dolgove. Fiksni znesek v višini 40 EUR bi moral kriti vse nastale 
upravne stroške. Postopek za povračilo dodatnih stroškov, kot so sodni stroški, ki jih je treba 
posebej utemeljiti, je določen v odstavku 3. 

Predlog spremembe 117
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od 
naslednjih zneskov:

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti 20 EUR.
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(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;
(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR;
(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 1 
% zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

Or. de

Obrazložitev

Stopnjevanje pavšalnega zneska nadomestila za stroške izterjave ni primeren, saj čisti stroški 
izterjave upnika običajno niso odvisni od višine dolga. Znesek v višini 20 EUR temelji na 
ugotovitvah Komisije, glej izvajanje o oceni učinka z dne 8. aprila 2009 (SEC(2009)0315, str. 
38), ki izhaja iz povprečnih stroškov izterjave 20 EUR.

Predlog spremembe 118
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od 
naslednjih zneskov:

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti znesek v višini 1,5 % 
zapadlega zneska.

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;
(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR;
(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 1 
% zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

Or. it
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Predlog spremembe 119
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen prejeti 
od dolžnika poleg obresti za zamude pri 
plačilu tudi nadomestilo v višini 1 % 
zapadlega zneska.

Or. en

Obrazložitev

To se zdi v primerjavi s pavšalnim nadomestilom primernejša rešitev. Upošteva argument, da 
poznejše kot je plačilo, višje bi moralo biti nadomestilo, pri tem pa ne ustvarja umetnih mej 
med določenimi datumi: v predlogu poročevalke mora dolžnik, ki plača 44. dan po datumu, ko 
obresti za zamudo pri plačilu zapadejo v plačilo, plačati nadomestilo v višini 2 % zapadlega 
zneska in dolžnik, ki plača 45. dan, nadomestilo v višini 4 %. To je precej samovoljno.

Predlog spremembe 120
Zuzana Roithová

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Znesek nadomestila iz odstavka 1 ne 
more biti večji od 1 000 EUR.

Or. cs

Obrazložitev

Na eni strani bi moralo nadomestilo za stroške izterjave veljati za večje dolgove. Na drugi 
strani pa bi morala za povračilo stroškov veljati fiksno določena zgornja meja.
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Predlog spremembe 121
Zuzana Roithová

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Države članice zagotovijo, da se v 
primeru več terjatev do istega dolžnika 
nadomestilo za stroške izterjave iz 
odstavka 1 izplača le za seštevek dolgov in 
ne za posamezne dolgove.

Or. cs

Obrazložitev

Nadomestilo za stroške izterjave pri posameznih terjatvah istega dobavitelja do iste stranke 
ne bi bilo pošteno ali skladno s trenutno prakso, temveč bi moralo voditi do povračila 
stroškov iz odstavka 1 glede na seštevek vseh terjatev. To je še zlasti pomembno za zdravstvo, 
ko bolnišnice ne morejo plačati dobavitelju različnih vrst zdravil za posamezne dobave, ker 
zdravstvene zavarovalnice zamujajo s plačilom.

Predlog spremembe 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 and 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od 
naslednjih zneskov:

(1) Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členom 5, razen če je v pogodbi 
določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti fiksni znesek 40 EUR.

(a) za dolg, manjši od 1 000 EUR, fiksni 
znesek 40 EUR;
(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR;
(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 1 
% zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.
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2. Države članice zagotovijo, da zneski iz 
odstavka 1 zapadejo v plačilo, ne da bi 
bilo potrebno opozorilo, kot nadomestilo 
za upnikove stroške izterjave.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja fiksno določen znesek 40 EUR kot nadomestilo za stroške 
izterjave. To je zato, ker izterjava ne povzroča visokih stroškov in je upnik v skladu s členom 
4(3) v vsakem primeru upravičen do nadomestila za nadaljnje stroške izterjave, ki krije take 
stroške. Nadomestilo ne sme biti zlorabljeno za odvračilni ukrep; temu namenu služi obrestna 
mera za zamudo pri plačilu. Če se člen 3 in člen 5 združita, bi bil prvi črtan iz besedila. 

Predlog spremembe 123
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
 Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da zneski iz 
odstavka 1 zapadejo v plačilo, ne da bi 
bilo potrebno opozorilo, kot nadomestilo 
za upnikove stroške izterjave.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 124
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da zneski iz 
odstavka 1 zapadejo v plačilo, ne da bi 
bilo potrebno opozorilo, kot nadomestilo 
za upnikove stroške izterjave.

2. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico poleg zneskov 
iz odstavka 1 zahtevati primerno 
nadomestilo od dolžnika za vse preostale
stroške izterjave zaradi dolžnikove zamude 
pri plačilu. Države članice določijo 
najnižjo primerno višino nadomestila, ki 
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ni nižja od 5 % dolgovane vsote. To ne 
posega v terjatve upnika glede na škodo 
ali neugodnosti zaradi zamude pri plačilu.

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 125
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da zneski iz 
odstavka 1 zapadejo v plačilo, ne da bi bilo 
potrebno opozorilo, kot nadomestilo za 
upnikove stroške izterjave. 

2. Države članice zagotovijo, da znesek iz 
odstavka 1 zapade v plačilo, ne da bi bilo 
potrebno opozorilo, kot nadomestilo za 
upnikove stroške izterjave.

Or. it

Predlog spremembe 126
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Nadomestilo iz točke (ca) odstavka 1 
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velja do konca 12. meseca nepretrgane 
zamude.

Or. en

Predlog spremembe 127
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Znesek nadomestila iz odstavka 1 ne 
more biti večji od 50 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 128
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico poleg zneskov 
iz odstavka 1  zahtevati primerno 
nadomestilo od dolžnika za vse preostale
stroške izterjatve zaradi dolžnikove 
zamude pri plačilu.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 129
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico poleg zneskov 
iz odstavka 1 zahtevati primerno 
nadomestilo od dolžnika za vse preostale
stroške izterjave zaradi dolžnikove zamude 
pri plačilu.

3. Države članice zagotovijo, da zneski iz 
odstavkov 1 in 2 zapadejo v plačilo, ne da 
bi bilo potrebno opozorilo, kot 
nadomestilo za upnikove stroške izterjave.

Or. es

Obrazložitev

Če je opozorilo pogoj, da upnik prejme primerno nadomestilo, se bodo dolžniki na vse 
mogoče načine trudili preprečiti, da bi ga prejeli, da jim ne bi bilo treba plačati nadomestila. 
Nato bi bilo treba v sodnem postopku ugotoviti, ali je bilo opozorilo poslano v predpisani 
obliki in ali je nadomestilo zapadlo v plačilo. V tem primeru nadomestilo ne bi bilo več dovolj 
odvračalen ukrep proti neplačevanju. 

Predlog spremembe 130
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico poleg zneskov 
iz odstavka 1 zahtevati primerno 
nadomestilo od dolžnika za vse preostale
stroške izterjave zaradi dolžnikove zamude 
pri plačilu. 

3. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico zahtevati 
primerno nadomestilo od dolžnika za 
vse preostale  stroške izterjave zaradi 
dolžnikove zamude pri plačilu.

Or. en
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Predlog spremembe 131
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico poleg zneskov 
iz odstavka 1 zahtevati primerno 
nadomestilo od dolžnika za vse preostale
stroške izterjave zaradi dolžnikove zamude 
pri plačilu.

3. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico poleg zneskov 
iz odstavka 1 zahtevati primerno 
nadomestilo od dolžnika za vse preostale
stroške izterjave zaradi dolžnikove zamude 
pri plačilu. Drugi stroški vključujejo zlasti 
stroške, ki jih ima upnik na podlagi 
zakasnelega plačila zaradi najema 
odvetnika ali agencije za izterjavo dolgov 
ali uporabe možnosti prekoračitve stanja 
na računu.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, katere stroškovne postavke so vključene med druge stroške, ki so nastali 
zaradi dolžnikove zamude pri plačilu.

Predlog spremembe 132
Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

Pavšalno nadomestilo

1. Države članice zagotovijo, da je upnik, 
ko obresti za zamudo pri plačilu zapadejo 
v plačilo, upravičen od dolžnika dobiti 
enega od naslednjih zneskov:
(a) pavšalno nadomestilo v višini 1 % 
dolgovanega zneska od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo;
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(b) pavšalno nadomestilo v višini 2 % 
dolgovanega zneska po 45 dneh od 
datuma, ko obresti zapadejo v plačilo;
(c) pavšalno nadomestilo v višini 3 % 
dolgovanega zneska po 60 dneh od 
datuma, ko obresti zapadejo v plačilo;
2. Pavšalno nadomestilo iz odstavka 1 se 
prišteje obrestim zaradi zamude pri 
plačilu in nadomestilu za stroške izterjave. 
3. Skupni znesek pavšalnega nadomestila 
iz odstavka 1 ne more biti višji od 3 000 
EUR.

Or. cs

Obrazložitev

Glede na trajanje zamude pri plačilu je predlagan stopenjski sistem pavšalnega nadomestila 
za zamudo pri plačilu. Zgornja meja pavšalnega nadomestila je določena tako, da ščiti mala 
in srednja podjetja. Sprejetje predloga spremembe je odvisno od sprejetja predloga 
spremembe 11 v poročilu poročevalca, ki predlaga črtanje člena 5(5) predloga direktive.

Predlog spremembe 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Pavšalno nadomestilo

1. Države članice zagotovijo, da je upnik, 
ko obresti za zamudo pri plačilu zapadejo 
v plačilo, upravičen od dolžnika dobiti 
enega od naslednjih zneskov:
(a) nadomestilo v višini 3 % dolgovanega 
zneska po 60 dneh od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo;
(b) nadomestilo v višini 5% dolgovanega 
zneska po 90 dneh od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo.
2. Nadomestilo iz odstavka 1 se prišteje 
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obrestim zaradi zamude pri plačilu in 
nadomestilu za stroške izterjave. 
3. Znesek nadomestila iz odstavka 1 ne 
more biti večji od 50 000 EUR.

Or. fr

Obrazložitev

Za zamudo pri plačilu od 30 do 60 dni se ne zdi potrebno naložiti pavšalnega nadomestila 
poleg zakonskih obresti in nadomestila za stroške izterjave.

Predlog spremembe 134
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

1. Države članice zagotovijo, da je upnik, 
ko obresti za zamudo pri plačilu zapadejo 
v plačilo, upravičen od dolžnika 
samodejno, ne da bi bila potrebna sodba 
sodišča ali da bi moral upnik podati 
zahtevek, dobiti enega od naslednjih 
zneskov:
(a) nadomestilo v višini 5 % dolgovanega 
zneska od datuma, ko obresti zapadejo v 
plačilo;
(b) nadomestilo v višini 6 % dolgovanega 
zneska po 45 dneh od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo;
(c) nadomestilo v višini 7 % dolgovanega 
zneska po 60 dneh od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo.
2. Nadomestilo iz odstavka 1 se prišteje 
obrestim zaradi zamude pri plačilu in 
nadomestilu za stroške izterjave.
3. Znesek nadomestila iz odstavka 1 ne 
more biti večji od 50 000 EUR.

Or. en
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Obrazložitev

MSP so zelo pogosto šibkejša stranka v trgovinskih poslih, ko gre za zamude pri plačilih, zato 
od dolžnikov neradi zahtevajo zamudne obresti, ker se bojijo, da bodo izgubili prihodnje 
posle in stranke.

Predlog spremembe 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5
Plačilo državnih organov

črtano

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) upnik izpolnjuje svoje pogodbene in 
zakonite obveznosti;
(b) upnik zapadle vsote ne prejme 
pravočasno, razen če dolžnik ni 
odgovoren za zamudo.
2. Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 
1, države članice zagotovijo naslednje:
(a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo 
v plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila 
ali koncu plačilnega roka, določenemu v 
pogodbi;
(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:
(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo 
za plačilo;
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(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;
(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.
3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno 
v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in 
upnik izrecno ne dogovorita drugače in če 
to ustrezno utemeljujejo posebne 
okoliščine, kot je objektivna potreba po 
določitvi daljšega plačilnega roka.
5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5% 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.
6. Države članice zagotovijo, da je 
ustrezna referenčna obrestna mera za 
trgovinske posle, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu:
(a) za prvo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. januarja 
navedenega leta;
(b) za drugo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. julija 
navedenega leta.

Or. fr
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Obrazložitev

Ker bi morala biti pravila enaka tako za zasebne kot javne subjekte, se zdi nepotrebno 
obdržati poseben člen za plačevanje državnih organov.

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

Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plačilo državnih organov Obresti v primeru zamude pri plačilu

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. V ta namen bi bilo treba združiti 
člena 3 in 5. Poslovni odnosi med podjetji in državnimi organi so v več pogledih podobni 
poslovnim odnosom med podjetji. Da bi se izognili neugodnim plačilnim rokom zlasti za mala 
in srednja podjetja, bi moral biti rok za plačilo obresti v vsakem primeru največ 60 dni po 
prejemu računa. 

Predlog spremembe 137
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plačilo državnih organov Obresti v primeru zamude pri plačilu pri 
trgovinskih poslih

Or. fr

Obrazložitev

(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 
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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).

Predlog spremembe 138
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe ali v njihovem imenu za tretje 
osebe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Or. it

Predlog spremembe 139
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe ali za namene, povezane z 
uresničevanjem ciljev državnih organov, 
proti plačilu, upnik upravičen do obresti za 
zamude pri plačilu, ki so enake zakonitim 
obrestim, ne da bi bilo potrebno opozorilo, 
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pogoji: če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

Or. ro

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba brati v luči člena 2(1). Številne storitve, ki jih kupijo državni 
organi, niso namenjene njim samim, temveč tretjim strankam, ki pripadajo različnim 
družbenim skupinam in v čigar imenu državni organi sklepajo pogodbe o dobavi blaga ali 
opravljanju storitev. Naročanje takega blaga ali storitev za izpolnjevanje potreb določene 
skupine tvori del ciljev dejavnosti državnih organov, čeprav ti organi niso končni prejemniki 
zadevnega blaga in storitev.

Predlog spremembe 140
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev, upnik 
upravičen do obresti za zamude pri plačilu, 
ki so enake zakonitim obrestim, ne da bi 
bilo potrebno opozorilo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. de

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. V ta namen bi bilo treba združiti 
člena 3 in 5. Poslovni odnosi med podjetji in državnimi organi so v več pogledih podobni 
poslovnim odnosom med podjetji. Da bi se izognili neugodnim plačilnim rokom zlasti za mala 
in srednja podjetja, bi moral biti rok za plačilo obresti v vsakem primeru največ 60 dni po 
prejemu računa. 

Predlog spremembe 142
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik, potem ko je 
poslal državnemu organu opozorilo s 
potrdilom o prejemu po preteku 30 dni od 
trenutka, ko je državni organ prejel račun 
ali podobno zahtevo za plačilo, upravičen 
do obresti za zamude pri plačilu, ki so 
enake zakonitim obrestim, ne da bi bilo 
potrebno opozorilo, če so izpolnjeni 
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naslednji pogoji:

Or. nl

Obrazložitev

Če se dolžnika prvič opomni, naj izvrši plačilo, ko preteče 30 dni od prejema računa ali 
ustrezne zahteve za plačilo, ima tedaj možnost ugovora na zahtevek. To lahko privede do 
zmanjšanja plačevanja z nalogi za neposredno bremenitev v Evropi. Vsi poznejši sodni 
postopki v zvezi z zamudo pri plačilu bi tako postali zgolj upravni postopki. S sodbo sodišča 
lahko upnik neposredno vloži zahtevek za plačilo.

Predlog spremembe 143
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med zasebnimi podjetji 
ali v trgovinskih poslih, ki vodijo do 
dostave blaga ali izvajanja storitev za 
državne organe proti plačilu, upnik 
upravičen do obresti za zamude pri plačilu, 
ki so enake zakonitim obrestim, ne da bi 
bilo potrebno opozorilo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. fr

Obrazložitev

(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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Predlog spremembe 144
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe ali v njihovem imenu za tretje 
osebe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Or. it

Obrazložitev

Novo besedilo zajema trgovinske posle v okviru kolektivnih sporazumov med lekarnami ali 
lekarniškimi organizacijami in državnimi organi. Poleg drugih primerov velja tudi za primer 
v Italiji, kjer plačila lokalnih zdravstvenih organov ureja nacionalni farmacevtski dogovor 
med nacionalnimi združenji občinskih in zasebnih lekarn ter ustreznimi javnimi upravami. 

Predlog spremembe 145
Gianni Pittella

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe ali v njihovem imenu za tretje 
osebe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
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Or. it

Obrazložitev
Novo besedilo zajema primere, pri katerih blago in storitve niso namenjene neposredno 
javnim organom, temveč v njihovem imenu tretjim osebam. Eden od takih primerov so 
lekarniške storitve: ko lekarne izdajajo zdravila bolnikom, s tem opravljajo storitev za državo, 
za katero so plačane šele po izdaji zdravila.

Predlog spremembe 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila v pogodbi ni določen, 
obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo takoj, v enem od naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme preverljiv račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(ii) če dolžnik prejme preverljiv račun ali 
drugo ustrezno zahtevo za plačilo pred 
prejemom blaga ali izvedbo storitev, 30 dni 
po dnevu prejema blaga ali izvedbi 
storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme preverljiv račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred dnevom 
ali na dan sprejemanja ali preverjanja, 30 
dni po navedenem datumu.

Or. de

Obrazložitev

Za nastanek obveznosti plačila mora biti račun preverljiv. Končni račun mora biti preverljiv, 
da se lahko ugotovi, ali je popoln, pravilno pripravljen in dokončen, da bi lahko sprožil 
nastanek obveznosti plačila. Končni račun, ki ne izpolnjuje teh meril, načeloma ne more 
pomeniti nastanka obveznosti plačila.
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Predlog spremembe 147
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila v pogodbi ni določen, 
obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo takoj, v enem od naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(i) do 60 koledarskih dni po dnevu, na 
katerega dolžnik prejme preverljiv račun 
ali drugo ustrezno zahtevo za plačilo in ta 
zapade v plačilo;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(ii) če dolžnik prejme preverljiv račun ali 
drugo ustrezno zahtevo za plačilo pred 
prejemom blaga ali izvedbo storitev, do 60 
koledarskih dni po dnevu prejema blaga ali 
izvedbi storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme preverljivi račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred dnevom 
ali na dan sprejemanja ali preverjanja, do 
60 koledarskih dni po navedenem datumu.

Or. de

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 148
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(i) 90 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 90 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 90 dni po 
navedenem datumu.

Or. it

Predlog spremembe 149
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov:

(i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;

(i) 60 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo;
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(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 60 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev;

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu.

(iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 60 dni po 
navedenem datumu.

Or. nl

Obrazložitev

Plačilne obveznosti iz pogodb o trgovinskih poslih bi morale veljati za vse: državne organe, 
podjetja in fizične osebe. Le tako bodo pogoji glede plačilnih obveznosti za vse enaki. Plačilo 
bi moralo za zamujeno v najboljšem primeru veljati po 60 dneh, ko zapadejo v plačilo obresti 
in povezano pavšalno nadomestilo v višini 5 % zneska. Po prvem opominu v roku 30 dni ima 
dolžnik za plačilo dolga na voljo nadaljnjih 30 dni.

Predlog spremembe 150
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) če dan, na katerega je dolžnik prejel 
račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo, ni določen, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbe storitev.

Or. en

Obrazložitev

Če v pogodbo ni vključen rok plačila, odstavek 2b člena 5 določa samodejno pravico do 
obresti 30 dni po datumu prejema računa. Vendar lahko upnik le redko dokaže, da je dolžnik 
prejel račun. To določilo ureja primere, ko je prejem računa ali druge ustrezne zahteve za 
plačilo negotov.
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Predlog spremembe 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za javne zdravstvene ustanove in 
javne zdravstveno-socialne ustanove so 
časovni roki iz člena 5(2)(b)(i), (ii) in (iii) 
šestdeset dni.

Or. fr

Obrazložitev

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, indépendamment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Predlog spremembe 152
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno 
v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 153
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
 Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno 
v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni.

Or. de

Obrazložitev

Državni organi morajo biti zgled in imajo za razliko od zasebnih podjetij zagotovljen dostop 
do finančnih sredstev. Zato naj bi se državni organi le izjemoma dogovorili za rok plačila,
daljši od 30 dni. Pavšalno nadomestilo v višini 5 % predstavlja spodbudo za pravočasno 
plačevanje. Vendar pa mora imeti zgornjo mejo, da se tako prepreči nesorazmerno 
obremenjevanje javnih proračunov in spodbujanje korupcije. 

Predlog spremembe 154
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno 
v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 60 dni.

Or. de
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 155
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno v 
razpisni dokumentaciji in pogodbi.

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 60 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno v 
razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Or. it

Predlog spremembe 156
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno v 
razpisni dokumentaciji in pogodbi.

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 90 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno v 
razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Or. it
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Predlog spremembe 157
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno v 
razpisni dokumentaciji in pogodbi.

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno v 
pogodbi, povezani s trgovinskimi posli 
med podjetji, ali v razpisni dokumentaciji 
in pogodbi, povezani s trgovinskimi posli, 
ki vodijo do dostave blaga ali izvajanja 
storitev za državne organe proti plačilu.

Or. fr

Obrazložitev

(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).

Predlog spremembe 158
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno 

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni od datuma 
prejema blaga ali izvedbe storitev.
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v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanje od 30 dnevnega roka za preverjanje dopušča neomejeno število možnih razlag in 
ga je zato treba črtati. Ker poleg tega med javnimi kupci in zasebnimi dobavitelji pogosto ni 
enakih konkurenčnih pogojev, imajo javni organi možnost, da določijo drugačne roke za 
postopek preverjanja. Predlagani predlog spremembe tudi določa začetni datum tega 30 
dnevnega obdobja: datum prejema blaga ali izvedbe storitev.

Predlog spremembe 159
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
 Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljuje objektivna potreba po 
določitvi daljšega plačilnega roka.
Pogodbeni plačilni rok v nobenem 
primeru ne sme biti daljši od 60 
koledarskih dni. 

Or. de

Obrazložitev

Državni organi morajo biti zgled in imajo za razliko od zasebnih podjetij zagotovljen dostop 
do finančnih sredstev. Zato naj bi se državni organi le izjemoma dogovorili za rok plačila, 
daljši od 30 dni. Pavšalno nadomestilo v višini 5 % predstavlja spodbudo za pravočasno 
plačevanje. Vendar pa mora imeti zgornjo mejo, da se tako prepreči nesorazmerno 
obremenjevanje javnih proračunov in spodbujanje korupcije. 
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Predlog spremembe 160
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če nastopi objektivna 
potreba, ki jo narekuje višja sila, po 
določitvi daljšega plačilnega roka.

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice za izvajanje javnih 
naročil, z izjemo tistih, za katera veljajo 
izključitve iz oddelka 3 poglavja II 
naslova II Direktive 2004/18/ES, 
zagotovijo, da plačilni rok iz pogodbe ni 
daljši od rokov iz odstavka 2(b), razen če 
se dolžnik in upnik izrecno ne dogovorita 
drugače in če to ustrezno utemeljujejo 
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posebne okoliščine, kot je objektivna 
potreba po določitvi daljšega plačilnega 
roka.

Or. fr

Obrazložitev

Za opredelitev pojma „državni organi“ se predlog direktive sklicuje na koncept „naročniki“, 
kot je opredeljen v Direktivi 2004/18/ES. Da bi zagotovili skladnost s celotno Direktivo 
2004/18/ES, se zdi potrebno prenesti njegov obseg. To omogoča tudi upoštevanje izključitev, 
določenih v Direktivi 2004/18/ES, in posledično odzivanje na težave glede izkrivljanja 
konkurence, ki lahko nastanejo, če bi se predlog direktive uporabljal za te izključene organe. 

Predlog spremembe 162
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da:

(a) plačilni rok iz pogodbe ni daljši od 
rokov iz odstavka 2(b), razen če tega 
ustrezno in objektivno ne utemeljujejo 
načelo nujnosti ali posebni predpisi 
nacionalne zakonodaje in če se dolžnik in 
upnik izrecno ne dogovorita drugače.
Države članice lahko po potrebi odstopajo 
od zahtev, določenih v odstavku (a), v 
primeru plačil v obrokih ali obročnih 
odplačil, o katerih sta se dolžnik in upnik 
izrecno dogovorila.
(b) datum prejema računa ni predmet 
pogodbenega dogovora med dolžnikom in 
upnikom.

Or. en
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Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. Da bi se izognili neugodnim 
plačilnim rokom zlasti za mala in srednja podjetja, bi moral biti rok za plačilo obresti v 
vsakem primeru največ 30 dni po prejemu računa. Drugačne zahteve lahko veljajo za plačila 
v obrokih ali obročna odplačila. Določil o plačilnih rokih se tudi ne bi smelo obiti s 
pogodbenimi dogovori za odloženo izdajo računa.

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

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da:

(a) plačilni rok iz pogodbe ni daljši od 
rokov iz odstavka 2(b), razen če tega 
ustrezno ne utemeljujejo načelo nujnosti 
ali posebni predpisi nacionalne 
zakonodaje in če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače, ter v 
nobenem primeru ni daljši od 60 dni..
(b) Države članice lahko po potrebi 
odstopajo od zahtev, določenih v odstavku 
(a), v primeru plačil v obrokih ali 
obročnih odplačil, o katerih sta se dolžnik 
in upnik izrecno dogovorila.
(c) Države članice zagotovijo, da datum
prejema računa ni predmet pogodbenega 
dogovora med dolžnikom in upnikom.

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
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konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. Da bi se izognili neugodnim 
plačilnim rokom zlasti za mala in srednja podjetja, bi moral biti rok za plačilo obresti v 
vsakem primeru največ 60 dni po prejemu računa. Drugačne zahteve lahko veljajo za plačila 
v obrokih (Ratenzahlungen) ali obročna odplačila (Abschlagszahlungen). Določil o plačilnih 
rokih se tudi ne bi smelo obiti s pogodbenimi dogovori za odloženo izdajo računa.

Predlog spremembe 164
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b).

Or. en

Obrazložitev

Nobene potrebe ni, da bi za državne organe ustvarili vrzel: obstoječe prakse v nekaterih 
državah članicah (npr. v Veliki Britaniji, na Nizozemskem) kažejo, da lahko državni organi na 
vseh ravneh plačujejo v roku 30 dni. V uvodni izjavi 17 predloga Komisije je podrobno 
razloženo, zakaj imajo državni organi dejansko manj finančnih omejitev kot podjetja. Poleg 
tega bi morali biti državni organi zgled celotnemu trgu.

Predlog spremembe 165
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b). 
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kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije dovoljuje odstopanje od časovnega roka 30 dni, ki omogoča neomejeno 
število možnih razlag in ustvarja možnost za vsiljevanje daljših pogodbenih plačilnih rokov, 
kot se skuša doseči s to direktivo, da bi se na primer presegle proračunske omejitve. Temu se 
je treba izogniti, da se zagotovi pravočasno plačevanje državnih organov. 

Predlog spremembe 166
Zuzana Roithová

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače.

Or. cs

Obrazložitev

Tudi državni organi morajo imeti pogodbeno svobodo, da lahko uredijo odnose s svojimi 
dobavitelji skladno s svojimi posebnimi potrebami.

Predlog spremembe 167
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
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izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka. Plačilni rok v 
nobenem primeru ne more biti daljši od 
60 dni.

Or. fr

Obrazložitev

Tako podjetja kot državni organi morajo imeti možnost odstopanja od 30 dnevnega roka le v 
ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah. Pomembno je določiti najdaljši dovoljeni plačilni 
rok, da se omeji to odstopanje in preprečijo zlorabe.

Predlog spremembe 168
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b).

Or. de

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 169
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b). 

Or. en

Predlog spremembe 170
Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka.

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če je to 
objektivno utemeljeno glede na posebno 
naravo in značilnosti pogodbe.

Razen v primeru ureditev obročnega 
odplačevanja plačilni rok v nobenem 
primeru ne more biti daljši od 60 dni. 
Dolžnikom tudi ni dovoljeno uporabljati 
obročnega plačevanja kot sredstvo za 
spodkopavanje pravil in načel te direktive. 

Or. en
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Predlog spremembe 171
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Države članice lahko določijo krajše 
roke od 30 do 60 dni.

Or. en

Obrazložitev

Bolje je, da se omogoči minimalna uskladitev kot pa popolna uskladitev.

Predlog spremembe 172
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Države članice zagotovijo, da v 
primerih, ko storitve splošnega pomena 
zagotavlja tudi zasebni sektor, določbe 
tega člena veljajo za oba sektorja. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva različne načine organizacije javnih storitev v državah 
članicah, zlasti na področju zdravstva in socialnega varstva. Številne zasebne bolnišnice so 
na primer že vključene v zagotavljanje zdravstvenega varstva in v nekaterih državah članicah 
jih je vse več. Zato je pomembno zagotoviti enako obravnavo in preprečiti, da bi bili 
ponudniki storitev v javnem sektorju v slabšem položaju.
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Predlog spremembe 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Napačno bi bilo, če bi bile kazni v obliki plačil upnikom, saj bi upravičenci bili zadevni 
posamezniki in ne državni organ. Nadomestilo upnikom mora biti v obliki obresti. 

Predlog spremembe 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

črtano

Or. fr
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Obrazložitev

Namen tega dodatnega pavšalnega nadomestila ni jasen, zlasti ker sledi dvema kaznima 
(nadomestilu za stroške izterjave in kazenskim obrestim), od katerih vsaka služi posebnemu 
namenu. Poleg tega je težko uvideti, zakaj naj bi znesek znašal 5 %, saj študija vplivov, ki jo 
je pripravila Komisija, glede tega ni jasna. Zaradi navedenih pogojev bi uvedba takega 
nadomestila lahko privedla do neupravičenega bogatenja upnika, kar pa seveda ni namen 
tega predloga direktive.

Predlog spremembe 175
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

(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.
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Predlog spremembe 176
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

črtano

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 177
Zuzana Roithová

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

črtano

Or. cs
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Obrazložitev

V smislu enakosti strani v pogodbenem razmerju za državne organe ne more veljati tako 
visoka enostranska kazen.

Predlog spremembe 178
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
 Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik državnega organa 
upravičen do pavšalnega nadomestila v 
višini 5 % dolgovanega zneska. To 
nadomestilo se zaračuna poleg obresti za 
zamude pri plačilu.

Or. de

Obrazložitev

Državni organi morajo biti zgled in imajo za razliko od zasebnih podjetij zagotovljen dostop 
do finančnih sredstev. Zato naj bi se državni organi le izjemoma dogovorili za rok plačila, 
daljši od 30 dni. Pavšalno nadomestilo v višini 5 % predstavlja spodbudo za pravočasno 
plačevanje. Vendar pa mora imeti zgornjo mejo, da se tako prepreči nesorazmerno 
obremenjevanje javnih proračunov in spodbujanje korupcije. 

Predlog spremembe 179
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Teodoros Skilakakis (Theodoros 
Skylakakis)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 

5. Če je plačilo na določen datum odvisno 
od predhodnega prenosa državnih 
sredstev z glavne uprave, ki ni bil 
uresničen, in če državni organ, ki ne 
spada pod glavno upravo, ni odgovoren za 
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zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

zamudo, upnik ni upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 
določenega odstotka zapadlega zneska.

Or. el

Obrazložitev

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. Moreoever, 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.

Predlog spremembe 180
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 2%
dolgovanega zneska.

Or. de

Obrazložitev

Kar zadeva kazni za zamude pri plačilih, predlagatelj te spremembe podpira enako 
obravnavo podjetij in državnih organov ter predlaga pavšalno nadomestilo v višini 2 % 
dolgovanega zneska.
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Predlog spremembe 181
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 3%
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

Or. it

Predlog spremembe 182
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da mora državni organ v roku 
petih delovnih dni skleniti pogodbo o 
finančnem proizvodu ali storitvi z 
namenom takojšnjega 100-odstotnega 
poplačila dolga. Če državni organ ne 
sklene pogodbe, ki omogoča poplačilo 
dolga ponudniku storitev, veljajo zanj 
kazni v skladu z veljavno zakonodajo in 
merili, ki so v uporabi v posamezni državi 
članici.

Or. es

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 183
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu. Če ima upnik, ki je upravičen do 
pavšalnega nadomestila, sklenjene 
pogodbe s podizvajalci, se pavšalni znesek 
sorazmerno porazdeli tudi med ta 
podjetja.

Or. it

Predlog spremembe 184
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. Da pa ne bi nastali birokratski 
postopki za mala in srednja podjetja, zahteve v zvezi s pavšalnim zneskom ne bi smele veljati 
niti za zasebna podjetja niti za državne organe. Obstajajo že zakonite večstopenjske obresti, 
ki zagotavljajo, da se krajše prekoračitve plačilnih rokov obravnavajo drugače od daljših 
zamud pri plačilih. Zelo pomembno je, da ne ustvarjamo več birokracije.

Predlog spremembe 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

črtano

Or. de

Obrazložitev

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. 
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Predlog spremembe 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu.

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do:

(a) nadomestilo v višini 2 % dolgovanega 
zneska od datuma, ko obresti zapadejo v 
plačilo;
(b) nadomestilo v višini 5 % dolgovanega 
zneska po 30 dneh od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo.

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. Pri nadomestilih je treba krajše 
prekoračitve plačilnih rokov obravnavati drugače od daljših zamud pri plačilih.

Predlog spremembe 187
Gianni Pittella

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu. 

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen do od 
dolžnika dobiti enega od naslednjih 
zneskov:

(a) nadomestilo v višini 2 % dolgovanega 
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zneska od datuma, ko obresti zapadejo v 
plačilo;
(b) nadomestilo v višini 4 % dolgovanega 
zneska po 45 dneh od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo;
(c) nadomestilo v višini 5 % dolgovanega 
zneska po 60 dneh od datuma, ko obresti 
zapadejo v plačilo.
5a. Nadomestilo iz odstavka 5 se prišteje 
obrestim zaradi zamude pri plačilu in 
nadomestilu za stroške izterjave.

Or. en

Obrazložitev

Kazni za zamude državnih organov pri plačilih morajo biti večstopenjske in progresivne, 
odvisne od dolžine zamude, da se tako ohrani spodbuda za čimprejšnje poplačilo zneska, 
potem ko je že nastala zamuda pri plačilu. 

Predlog spremembe 188
Malgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Or. pl

Obrazložitev

Določiti je treba zgornjo mejo nadomestila upniki, ki ni bil poplačan pravočasno.

Predlog spremembe 189

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Znesek nadomestila iz odstavka 5 ne 
more biti večji od 50 000 EUR. 
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Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
 Člen 5 – odstavek 6

Or. de

Obrazložitev

Državni organi morajo biti zgled in imajo za razliko od zasebnih podjetij zagotovljen dostop 
do finančnih sredstev. Zato naj bi se državni organi le izjemoma dogovorili za rok plačila, 
daljši od 30 dni. Pavšalno nadomestilo v višini 5 % predstavlja spodbudo za pravočasno 
plačevanje. Vendar pa mora imeti zgornjo mejo, da se tako prepreči nesorazmerno 
obremenjevanje javnih proračunov in spodbujanje korupcije. 

Predlog spremembe 190
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da je ustrezna 
referenčna obrestna mera za trgovinske 
posle, ki vodijo do dostave blaga ali 
izvajanja storitev za državne organe proti 
plačilu:

6. Države članice zagotovijo, da je ustrezna 
referenčna obrestna mera za trgovinske 
posle med podjetji in za trgovinske posle, 
ki vodijo do dostave blaga ali izvajanja 
storitev za državne organe proti plačilu:

Or. fr

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da je ustrezna 
referenčna obrestna mera za trgovinske 
posle, ki vodijo do dostave blaga ali 
izvajanja storitev za državne organe proti 
plačilu:

6. Pavšalno nadomestilo iz odstavka 5 ne 
more biti večje od 2 000 EUR.

(a) za prvo polovico zadevnega leta obrestna 
mera, ki velja 1. januarja navedenega leta;

(b) za drugo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. julija navedenega 
leta.
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Obrazložitev

(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).

Predlog spremembe 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da je ustrezna 
referenčna obrestna mera za trgovinske 
posle, ki vodijo do dostave blaga ali 
izvajanja storitev za državne organe proti 
plačilu:

6. Države članice zagotovijo, da je ustrezna 
referenčna obrestna mera za trgovinske 
posle, ki vodijo do dostave blaga ali 
izvajanja storitev proti plačilu:

Or. en

Obrazložitev

Enake določbe o plačilu bi morale veljati za vse vrste trgovinskih poslov, da bi preprečili 
konkurenčno slabši položaj za javna ali zasebna podjetja. V ta namen bi bilo treba združiti 
člena 3 in 5. Poslovni odnosi med podjetji in državnimi organi so v več pogledih podobni 
poslovnim odnosom med podjetji.
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Predlog spremembe 192
Heide Rühle 

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da je 
ustrezna referenčna obrestna mera za 
trgovinske posle, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu:

6. Države članice zagotovijo, da je ustrezna 
referenčna obrestna mera za trgovinske 
posle, ki vodijo do dostave blaga ali 
izvajanja storitev proti plačilu:

Or. en

Obrazložitev

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 
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.

Predlog spremembe 193
Gianni Pittella

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice lahko določijo, da 
lahko upnik od državnih organov zahteva, 
da v določenem času od oddaje zahtevka 
potrdijo, da je dolg iz odstavka 1 resničen, 
v fiksnem znesku in zapadel, da mu tako 
omogočijo, da lahko odstopi dolg, brez 
regresa, bankam ali finančnim 
posrednikom, ki jih priznava veljavna 
zakonodaja. Tak odstop začne v odnosu 
do odstopljenega dolžnika veljati od 
trenutka zgoraj omenjene potrditve. Od 
trenutka potrditve zamudne obresti 
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prenehajo teči in ni treba plačati 
pavšalnega nadomestila , kot je to 
določeno v odstavku 5. 

Or. it

Obrazložitev
Poleg strogih plačilnih rokov, ki jih je treba uvesti za javno upravo, je treba podjetjem 
omogočiti, da dolgove, ki jih ima do njih javna uprava, odstopijo bankam ali finančnim 
posrednikom. Določba v ta namen bi podjetjem zagotavljala ustrezno likvidnost, potrebno za 
poslovanje, in bi obenem ščitila javno upravo pred postopkom izvršbe in plačevanjem 5-
odstotnega pavšalnega nadomestila. 

Predlog spremembe 194
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
 Člen 5 – odstavek 6 b (novo)

Or. de

Obrazložitev

Državni organi morajo biti zgled in imajo za razliko od zasebnih podjetij zagotovljen dostop 
do finančnih sredstev. Zato naj bi se državni organi le izjemoma dogovorili za rok plačila, 
daljši od 30 dni. Pavšalno nadomestilo v višini 5 % predstavlja spodbudo za pravočasno 
plačevanje. Vendar pa mora imeti zgornjo mejo, da se tako prepreči nesorazmerno 
obremenjevanje javnih proračunov in spodbujanje korupcije.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Države članice zagotovijo, da lahko 
upnik zavrne dobavo blaga ali izvedbo 
storitev, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 
in državni organ prekorači plačilni rok za 
več kot tri mesece.
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Predlog spremembe 195
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6c. Pri trgovinskih poslih, ki vodijo do 
dostave blaga ali izvajanja storitev za 
državne organe proti plačilu, lahko države 
članice z odstopanjem od člena 4a 
vzpostavijo sistem bonusov in malusov, pri 
katerem se lahko dolžnik in upnik 
dogovorita za obročno plačevanje ali pa je 
upnik upravičen do pavšalnega 
nadomestila v višini 2 % dolgovanega 
zneska. Rok za plačilo, določen v pogodbi, 
v nobenem primeru ne more biti daljši od 
60 dni.

Or. en

Predlog spremembe 196
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Pavšalno nadomestilo v primeru zamude 

pri plačilu pri trgovinskih poslih
1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih med zasebnimi podjetji 
ali v trgovinskih poslih, ki vodijo do 
dostave blaga ali izvajanja storitev za 
državne organe proti plačilu, upnik, ko 
obresti za zamudo pri plačilu zapadejo v 
plačilo, upravičen od dolžnika prejeti 
pavšalno nadomestilo v višini: 
(a) 2% dolgovanega zneska od datuma, ko 
obresti za zamudo pri plačilu zapadejo v 
plačilo;
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(b) 3% dolgovanega zneska po 30 dneh od 
datuma, ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo;
(c) 4% dolgovanega zneska po 45 dneh od 
datuma, ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo;
(d) 5% dolgovanega zneska po 60 dneh od 
datuma, ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo.
2. Pavšalno nadomestilo iz odstavka 1 se 
prišteje obrestim zaradi zamude pri 
plačilu in nadomestilu za stroške izterjave.

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba obveznosti za državne organe, da plačajo pavšalno nadomestilo v višini 5 % 
dolgovanega zneska od dneva, ko zamudne obresti zapadejo v plačilo, je nesorazmerna - in 
zato tudi težko izvedljiva – ter diskriminatorna. Kazen, ki jo predstavlja to pavšalno 
nadomestilo, bi morala biti progresivna, odvisna od števila dni, ki pretečejo od zapadlosti 
plačila, in bi morala veljati tako za podjetja kot za državne organe. Da bi bila zares 
učinkovita, najvišji znesek ne sme biti določen.

Predlog spremembe 197
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Veljavna referenčna obrestna mera.

Države članice zagotovijo, da je ustrezna 
referenčna obrestna mera za trgovinske 
posle, ki vodijo do dostave blaga ali 
izvajanja storitev proti plačilu:
(a) za prvo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. januarja 
navedenega leta;
(b) za drugo polovico zadevnega leta 
obrestna mera, ki velja 1. julija 
navedenega leta.
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Or. de

Obrazložitev

Kar zadeva zamudne obresti, morajo za podjetja in državne organe veljati enaki pogoji. Zato 
mora za trgovinske posle med podjetji ter med podjetji in državnimi organi veljati ista 
referenčna obrestna mera.

Predlog spremembe 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
klavzula v pogodbi glede dneva plačila, 
obrestne mere za zamude pri plačilu ali 
stroškov izterjave, neizvršljiva ali je razlog 
za zahtevo odškodnine, če je skrajno 
krivičen do upnika. Pri ugotavljanju, ali je 
neka klavzula skrajno krivična do upnika, 
se upoštevajo vse okoliščine, vključno z 
dobro trgovinsko prakso in naravo 
proizvoda ali storitve. Prav tako se 
upošteva, ali ima dolžnik objektiven 
razlog za odstopanje od zakonite obrestne 
mere ali člena 3(2)(b), člena 4(1) ali člena 
5(2)(b).

1. Države članice zagotovijo, da je 
klavzula v pogodbi, ki je v nasprotju z 
določbami te direktive glede dneva plačila, 
obrestne mere za zamude pri plačilu ali 
stroškov izterjave, skrajno krivična do 
upnika in je lahko razlog za zahtevo 
odškodnine. Kadar se ugotovi, da je 
klavzula skrajno krivična, šteje za pravno 
neveljavno, uporabijo pa se veljavne
pravne določbe in štejejo za izvršljive, 
razen če državno sodišče določi, da kot 
pravični štejejo drugi pogoji. Pri 
ugotavljanju, ali je neka klavzula skrajno 
krivična do upnika, se upoštevajo vse 
okoliščine, vključno z dobro trgovinsko 
prakso in naravo proizvoda ali storitve. 
Naslednje vrste klavzul se v vseh 
okoliščinah obravnavajo kot skrajno 
krivične:

Za namene prvega pododstavka se 
klavzula, ki izključuje obresti za zamudo 
pri plačilu, vedno obravnava kot skrajno 
krivična.

a) tiste, ki izključujejo obresti za zamudo 
pri plačilu ali opredeljujejo nižjo obrestno 
mero, kot je določena v členu 2(5);

b) tiste, ki opredeljujejo daljše plačilne 
roke, kot so določeni v členu 3(2)(b), ne 
da bi za to navajale objektivno potrebo;
c) tiste, ki opredeljujejo daljše plačilne 
roke, kot so določeni v členu 5(2)(b), brez 
sklicevanja na višjo silo;
d) tiste, ki izključujejo nadomestilo za 
stroške izterjave, kot je določeno v členu 
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4; 
e) tiste, ki izključujejo uporabo člena 5(5);
f) tiste, ki izključujejo pravico upnika, da 
v primeru zamude pri plačilu odstopi od 
pogodbe;
g) tiste, ki v najemnih pogodbah 
izključujejo pravico upnika, da v primeru 
zamude pri plačilu dobi nazaj material v 
njegovi lasti, ki se uporablja za 
zagotavljanje zadevne storitve.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je zaželeno, da se doda seznam „krivičnih“ klavzul, in opiše učinke klavzule, 
ki šteje za nepravično, v pogodbi. Ta dodatek je v skladu z duhom direktive.

Predlog spremembe 199
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
klavzula v pogodbi glede dneva plačila, 
obrestne mere za zamude pri plačilu ali 
stroškov izterjave, neizvršljiva ali je razlog 
za zahtevo odškodnine, če je skrajno 
krivičen do upnika. Pri ugotavljanju, ali je 
neka klavzula skrajno krivična do upnika, 
se upoštevajo vse okoliščine, vključno z 
dobro trgovinsko prakso in naravo 
proizvoda ali storitve. Prav tako se 
upošteva, ali ima dolžnik objektiven razlog 
za odstopanje od zakonite obrestne mere 
ali člena 3(2)(b), člena 4(1) ali člena 
5(2)(b). 

1. Države članice zagotovijo, da je 
klavzula v pogodbi glede dneva plačila, 
obrestne mere za zamude pri plačilu ali 
stroškov izterjave, neizvršljiva ali je razlog 
za zahtevo odškodnine, če je skrajno 
krivičen do upnika. Pri ugotavljanju, ali je 
neka klavzula skrajno krivična do upnika, 
se upoštevajo vse okoliščine, vključno z 
dobro trgovinsko prakso, naravo proizvoda 
ali storitve in obsegom zadevnih podjetij. 
Prav tako se upošteva, ali ima dolžnik 
objektiven razlog za odstopanje od 
zakonite obrestne mere ali člena 3(2)(b), 
člena 4(1) ali člena 5(2)(b). 

Za namene prvega pododstavka se 
klavzula, ki izključuje obresti za zamudo 
pri plačilu, vedno obravnava kot skrajno 
krivična.

Za namene prvega pododstavka se 
klavzula, ki izključuje obresti za zamudo 
pri plačilu, vedno obravnava kot skrajno 
krivična.

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka se 
klavzula, ki izključuje obresti za zamudo 
pri plačilu, vedno obravnava kot skrajno
krivična.

Za namene pododstavka 1 se klavzula ali 
poslovna praksa, ki izključuje zakonite 
obresti (referenčna obrestna mera, 
povečana za najmanj 7 odstotnih točk) ali 
nadomestilo za stroške izterjave, vedno 
obravnava kot skrajno krivična.

Or. es

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 201
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka se 
klavzula, ki presega rok, določen v členu 
5(2)(b), vedno obravnava kot skrajno 
krivična.

Or. en
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Obrazložitev
V številnih sektorjih se pomemben delež nakupov opravi preko javnih razpisov. Obstaja 
nevarnost, da državni organi zlorabijo svoj prevladujoči položaj. Mala in srednja podjetja ter 
podjetja nasploh z vložitvijo tožbe tvegajo, da bodo s tem ogrozila prihodnje poslovne odnose. 
Zato mora direktiva predvideti stroge ukrepe, ki bodo okrepili položaj dobaviteljev.

Predlog spremembe 202
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka se 
klavzula, ki presega rok, določen v členu 
5(2)(b), vedno obravnava kot skrajno 
krivična.

Or. en

Predlog spremembe 203
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zloraba prevladujočega položaja s strani 
državnega organa se obravnava kot 
skrajno krivična praksa.

Or. en

Predlog spremembe 204
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva iz odstavka 2 vključujejo 3. Sredstva iz odstavka 2 vključujejo 
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določbe, po katerih lahko 
zastopniške organizacije v skladu z 
ustrezno nacionalno zakonodajo vložijo 
tožbo pri sodišču ali pristojnem upravnem 
organu na podlagi tega, da so klavzule 
skrajno krivične, tako da lahko uporabijo 
ustrezna in učinkovita sredstva za 
preprečevanje njihove nadaljnje uporabe.

določbe, po katerih lahko podjetja v skladu 
z ustrezno nacionalno zakonodajo vložijo 
tožbo pri sodišču ali pristojnem upravnem 
organu na podlagi tega, da so klavzule 
skrajno krivične, tako da lahko uporabijo 
ustrezna in učinkovita sredstva za 
preprečevanje njihove nadaljnje uporabe, 
brez poseganja v določbe odstavka 1(2). 

Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preprosto zagotoviti, da se ne ustvarja preveliko breme 
za sodišča. Da bi ugotovili, ali ena izmed vrst klavzul, navedenih v odstavku 1 tega člena, 
šteje za nepravično, ni treba poseči po pravnih sredstvih. Drugače velja za druge vrste 
klavzul, za katere ena od strank meni, da niso pravične: v takih primerih je zadevo treba rešiti 
s pomočjo pravnih postopkov.

Predlog spremembe 205
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva iz odstavka 2 vključujejo 
določbe, po katerih lahko 
zastopniške organizacije v skladu z 
ustrezno nacionalno zakonodajo vložijo 
tožbo pri sodišču ali pristojnem upravnem 
organu na podlagi tega, da so klavzule 
skrajno krivične, tako da lahko uporabijo 
ustrezna in učinkovita sredstva za 
preprečevanje njihove nadaljnje uporabe.

3. Sredstva iz odstavka 2 vključujejo 
določbe, po katerih lahko organizacije, ki 
uradno zastopajo mala in srednja 
podjetja, v skladu z ustrezno nacionalno 
zakonodajo vložijo tožbo pri sodišču ali 
pristojnem upravnem organu na podlagi 
tega, da so klavzule skrajno krivične, tako 
da lahko uporabijo ustrezna in učinkovita 
sredstva za preprečevanje njihove nadaljnje 
uporabe.

Or. nl

Obrazložitev

Stara direktiva daje pravico le organizacijam, ki uradno predstavljajo mala in srednja 
podjetja. Da bi se izognili negotovosti med malimi in srednjimi podjetji, mora to ostati 
nespremenjeno. 
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Predlog spremembe 206
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo popolno 
preglednost glede pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz te direktive, zlasti z objavo 
veljavne zakonite obrestne mere.

Države članice zagotovijo popolno 
preglednost glede pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz te direktive, zlasti z objavo 
veljavne zakonite obrestne mere in 
nadzorom nad plačilno disciplino javne 
uprave, zlasti z namenom zaščititi 
morebitne podizvajalske verige.

Or. it

Predlog spremembe 207
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 7 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si prizadevajo spodbujati 
širjenje informacij o pravicah upnikov in 
dolžnikov v trgovinskih poslih in 
objavljanje seznama hitrih plačnikov, da 
bi tako spodbudile širjenje dobrih praks.

Or. fr

Obrazložitev

Ukrepi proti zamudam pri plačilih ne smejo biti le represivni. Pomembno je, da so upniki tudi 
dobro obveščeni in se zavedajo svojih pravic. Objava seznama dobrih plačnikov, ki spoštujejo 
plačilne roke, je lahko spodbuda za izboljšanje časovnih rokov (saj gre za dolžnikov ugled).
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Predlog spremembe 208
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Komisija v uradnem listu in na 
internetu objavi podrobne informacije o 
veljavnih zakonitih obrestnih merah, ki 
veljajo v vseh državah članicah v primeru 
zamude pri plačilu v trgovinskih poslih.

Or. pl

Obrazložitev

To bo zagotovilo večjo jasnost in lažji dostop sodišč in upnikov do podrobnih informacij o 
zakonitih obrestnih merah, ki veljajo v posameznih državah članicah. To je še posebej 
pomembno pri čezmejnih poslih. 

Predlog spremembe 209
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni zakoni in drugi predpisi 
uporabljajo enake pogoje za vse upnike s 
sedežem v Skupnosti.

2. Nacionalni zakoni in drugi predpisi 
uporabljajo enake pogoje za vse upnike s 
sedežem v Uniji, v skladu z njihovo 
velikostjo.

Or. it
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Predlog spremembe 210
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s 
členi 1 do 7 in 9 najpozneje do [zadnjega 
dne 12-mesečnega obdobja, ki sledi objavi 
te direktive v Uradnem listu Evropske 
unije]. Komisiji takoj posredujejo besedila 
navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s 
členi 1 do 7 in 9, najpozneje do [zadnjega 
dne 12-mesečnega obdobja, ki sledi objavi 
te direktive v Uradnem listu Evropske 
unije]. Za zagotovitev skladnosti s členom 
5 ima vsaka država članica možnost 
odložiti začetek veljave tega člena za 
največ 36 mesecev za plačila, ki zadevajo 
določene sektorje. Zadevne sektorje določi 
vsaka posamezna država članica in jih 
priglasi Komisiji, ki jih mora potrditi.
Komisiji takoj sporočijo besedila 
navedenih predpisov in primerjalno 
razpredelnico med navedenimi predpisi in 
to direktivo.

Or. it


