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Namen tega delovnega dokumenta je povzeti glavne točke predloga in opozoriti na več 
pomembnih vprašanj, ki zahtevajo pozoren premislek, saj bo to omogočilo razpravo v odboru. 
Poročevalka Barbara Weiler utegne po razpravi v odboru in kratki predstavitvi 4. novembra v 
zvezi s temi spornimi vprašanji vložiti predloge sprememb, odvisno od rezultatov razprave.

I. Ozadje trenutnega predloga

Direktiva 2000/35/ES o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih,1 sprejeta 
maja 2000 in v veljavi od 8. avgusta 2002, ima v praksi omejen učinek. Zamude pri plačilih v 
trgovinskih poslih so zelo pogost pojav v EU, pri čemer obstajajo tudi precejšnje razlike v 
plačilnih rokih med državami članicami.

Te zamude vplivajo na konkurenčnost in sposobnost preživetja podjetij na notranjem trgu. 
Sprožijo lahko val stečajev podjetij, ki so sicer sposobna preživetja in bi lahko cvetela. 
Likvidnostne težave v enem podjetju lahko celo privedejo do stečajev v celotni dobavni 
verigi. Negativni učinek zamud je še večji v obdobjih gospodarske recesije, ko je posebej 
težko priti do financiranja.

Žrtve zamud so zlasti mala in srednje velika podjetja. So namreč bolj ogrožena zaradi 
omejenih nadomestnih virov denarnih tokov, neobstoja ustreznih sistemov za upravljanje 
posojil, nezadostnih virov za obvladovanje zamud pri plačilih in omejenega dostopa do 
nadomestnega financiranja. 

Raziskave kažejo, da do zamud pri plačilih najpogosteje prihaja v javnem sektorju. V 
raziskavi iz leta 2008 so bili javni organi znova najslabši plačniki v EU, saj je so račune v 
povprečju poravnavali v 65 dneh, medtem ko je to obdobje v poslovnem sektorju trajalo 
55 dni. 

Zamude so navsezadnje tudi velika ovira v čezmejnem trgovanju. Podjetja imajo pomisleke 
glede takšnega trgovanja zato, ker so negotovost in stroški izterjave veliko večji. Dolžniki tudi 
niso tako zaskrbljeni zaradi svojega ugleda, če imajo upniki sedež v drugi državi članici EU. 

II. Opredelitev problema

Komisija je v oceni učinka2 opredelila več razlogov za zamude pri plačilih v trgovinskih 
poslih. Mednje je uvrstila strukturo trga, poslovni cikel, dostop do financ in proračunske 
omejitve, notranjo organizacijo dolžnikov in upnikov ter neobstoj učinkovitih in uspešnih 
pravnih sredstev. Ugotovila je tudi, da je treba nekatere glavne določbe direktive 2000/35/ES 
dodatno pojasniti, ker jih je težko izvajati v praksi.

Omenjeni vzroki so prepleteni in vseh ni mogoče odpraviti na evropski ravni. EU namreč 
nima pristojnosti za nekatere pomembne vidike teh vzrokov, ki povzročajo težave. Kljub temu 
bi bila direktiva, ki bi povečala učinkovitost in uspešnost pravnih sredstev v primeru zamud 
pri plačilih, pomemben korak pri reševanju tega problema.

                                               
1 Direktiva 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih (UL L 200, zvezek 43, 8.8.2000, str. 35).
2 COM(2009)126 – SEC(2009)315.
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III. Predlog Komisije

S prenovitvijo direktive 2000/35/ES naj bi povečali učinkovitost in uspešnost pravnih 
sredstev v primeru zamud pri plačilih, zato je predlaganih več bistvenih sprememb:

Predlog uvaja pravico do izterjave upravnih stroškov, ki nastanejo zaradi zamude pri plačilu. 
Znesek stroškov, ki ga je mogoče izterjati, je 40 EUR za dolg, ki znaša manj kot 1.000 EUR, 
70 EUR za dolg, ki znaša med 1.000 in 10.000 EUR, in 1 % dolga, kadar ta znaša 
10.000 EUR ali več (člen 4(1)). 

Poleg omenjene izterjave upravnih stroškov so upniki upravičeni tudi do „primernega“ 
povračila „vseh preostalih stroškov izterjave“ (člen 4(3)).

S predlogom naj bi prav tako skrajšali plačilne roke javnih organov, in sicer z njihovo 
uskladitvijo na 30 dni. Daljše plačilno obdobje naj bi bilo mogoče samo pod naslednjima 
pogojema: „če se dolžnik in upnik izrecno (...) dogovorita drugače“ in „če to ustrezno 
utemeljujejo posebne okoliščine, kot je objektivna potreba po določitvi daljšega plačilnega 
roka“ (člen 5(4)).

Zamude pri plačilih javnih organov naj bi dodatno skrajšali z uvedbo pavšalnega nadomestila 
od prvega dne zamude v višini 5 % zaračunanega zneska. Plačati bi ga bilo treba poleg 
zamudnih obresti in nadomestila za zamudo, ki ga predvideva člen 4.

Treba se je zavedati, da so ti ukrepi za podjetja neobvezni in da ta samo pridobijo pravico do 
ukrepanja, niso pa k temu zavezana. 

Člen 6 predloga dopolnjuje določbe o skrajno krivičnih pogodbenih klavzulah. Vključuje 
določbo, da se klavzula, ki izključuje zamudne obresti, vedno obravnava kot skrajno krivična.

Člen 9 države članice obvezuje, da zagotovijo, da se izvršilni naslov pridobi v 90 koledarskih 
dneh po vložitvi nespornega zahtevka.

Člen 1(2) odpravlja možnost izključitve terjatve obresti, manjših od 5 EUR.

IV. Splošne pripombe poročevalke

Poročevalka podpira predlog Komisije, ker izboljšuje delovanje notranjega trga, pri čemer 
zlasti upošteva položaj malih in srednje velikih podjetij. 

Meni pa, da je neobstoj učinkovitih in uspešnih pravnih sredstev samo eden od razlogov za 
zamude pri plačilih na tem trgu. Ugotovitve iz ocene učinka, ki jo je izvedla Komisija, ter 
številnih prispevkov in študij interesnih skupin kažejo, da se podjetja zelo pogosto odpovejo 
izterjavi zamudnih obresti, ker ne želijo poslabšati odnosov s strankami ali slednjih izgubiti. 
Kot je razvidno iz omenjene ocene učinka, je prav strah, da bo stranka izgubljena, 
najpogostejši razlog, da upniki ne zahtevajo plačila zamudnih obresti. 

Poleg tega poročevalka ugotavlja, da je iz posvetovanja s podjetjema IPM (Your Voice in 
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Europe) in EBTP (European Business Test Panel), na katerega se sklicuje Komisija v oceni 
učinka, razvidno, da podjetja zamudnih obresti ne zahtevajo med drugim zato, ker se ne 
zavedajo, da jih imajo pravico zaračunati za zamude pri plačilih.1

Glede na te ugotovitve poročevalka meni, da odpravljanje samo enega vzroka za težave očitno 
ne zadostuje. Zamude bo mogoče odpraviti samo z obsežnim naborom dopolnilnih ukrepov. 
Ti bi morali zajemati seznanjanje podjetij, zlasti malih in srednje velikih, o pravicah, ki jih 
imajo. Spodbujati bi bilo treba tudi praktične ukrepe, ki bi omogočili pravočasno plačilo, na 
primer izdajanje elektronskih računov. Poročevalka se prav tako zavzema za sezname rednih 
in nerednih plačnikov ter širjenje najboljših zgledov iz prakse. 

Samo kombinacija takšnih ukrepov lahko sčasoma privede do drugačne kulture trgovanja, ki 
bo bolj naklonjena pravočasnim plačilom in kjer bodo zamude veljale za nesprejemljivo 
zlorabo položaja stranke in nespoštovanje pogodbenih obveznosti, ne pa kot normalna praksa. 
Prenovitev direktive o zamudah pri plačilu je pomemben korak v pravo smer, vendar ne sme 
biti edini ukrep.

Poročevalka si želi podrobnejšo razpravo o izboljšavah nekaterih vidikov predloga Komisije, 
predstavljenih v nadaljevanju: 

1) Različna obravnava javnih organov in podjetij

Poročevalka meni, da je treba o tem, ali je različna obravnava javnih organov in podjetij 
potrebna, še razpravljati. 

Zaveda se, da se javni organi razlikujejo od podjetij, kar zadeva proračunsko načrtovanje in 
dostop do virov financiranja. Kljub temu ni samoumevno, da je to zadosten razlog za 
popolnoma drugačno obravnavo javnih organov in podjetij pri plačilnih rokih in kaznih. 
Poročevalka meni, da je komercialni odnos med podjetjem in javnim organom v mnogih 
pogledih podoben komercialnemu odnosu med dvema podjetjema. 

Zato meni, da bi bilo dobro preučiti možnost, ali bi pravila za javne organe lahko veljala tudi 
za komunalna podjetja (na primer ponudnike vode in energije). 

2) Pragi za nadomestilo stroškov izterjave (člen 4(1)) 

Člen 4 določa, da je upnik upravičen do izterjave upravnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
zamude pri plačilu. Poročevalka meni, da bi moralo biti nadomestilo internih upravnih 
stroškov dovolj visoko, da bo upnike spodbudilo k vložitvi zahtevka za nadomestilo, dolžnike 
pa odvrnilo od prepoznega plačila, četudi so dolgovani zneski majhni. Nadomestilo v višini 
40 EUR za izterjavo dolga, manjšega od 1.000 EUR, četudi dolg na primer znaša 5 EUR, je v 
tem pogledu ustrezno. Vprašanje pa je, ali je primerno nadomestilo v višini 1 % dolga, ki 
znaša 10.000 EUR ali več. Stroški izterjave so načeloma enaki, ne glede na to, ali je dolg 
velik ali majhen. Poročevalka ocenjuje, da je potrebna nadaljnja razprava o teh pragovih z 
vidika proporcionalnosti. 

                                               
1 COM(2009)126 – SEC(2009)315, str. 9.
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3) Opredelitev „preostalih“ stroškov izterjave (člen 4(3))

Poročevalka se zavzema za natančnejšo opredelitev „preostalih“ stroškov izterjave. Pojem 
„stroški izterjave“ je lahko v posameznih državah članicah razumljen drugače, na primer ali 
zajemajo plačilo zaposlenih ali ne. Poročevalka zato meni, da bi bilo dobro podrobneje 
pojasniti (na primer v uvodni izjavi), kaj ti stroški lahko vključujejo. 

S tem bi bil pričakovani uskladitveni učinek predloga še večji, poskrbeli pa bi tudi za večjo 
predvidljivost za upnike, saj trenutno zgornja meja dodatnih stroškov izterjave, za katere so 
upravičeni zahtevati nadomestilo, ni konkretno določena, razen tega, da mora biti znesek 
„primeren“.

4) Pavšalno nadomestilo v višini 5 % za javne organe (člen 5(5))

Člen 5 za javne organe, ki zamujajo s plačilom, predvideva pavšalno nadomestilo v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se zaračuna poleg zamudnih obresti in nadomestila za 
zamudo. Poročevalka meni, da je treba pretehtati, ali je višina 5 % ustrezna rešitev.

5) Posledice predloga za javne bolnišnice

Poročevalka meni, da je treba zagotoviti, da predlog ne bo povzročil diskriminacije zasebnih 
oziroma javnih bolnišnic. Zavzema se za enakopravno obravnavo zasebnih in javnih 
bolnišnic, kar zadeva pravila o zamudah pri plačilih. 

V. Sklep

Poročevalka je skušala v delovnem dokumentu opozoriti na nekatera ključna vprašanja. 
Čeprav si pridržuje pravico, da se po nadaljnjem preučevanju predloga Komisije dotakne še 
drugih vprašanj, je nameravala v tej fazi sprožiti razpravo o dobrih straneh predloga in 
dodatnih oziroma alternativnih pristopih, predstavljenih v tem dokumentu.


