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PR_COD_Recastingam

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám
v obchodních transakcích (přepracované znění)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0126),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0044/2009),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne ... pro Výbor pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro právní záležitosti a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení dřívějších aktů s výše uvedenými změnami, je návrh prostou 
kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené
z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise a v níže uvedeném 
pozměněném znění;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a parlamentům 
členských států.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány veřejné 
moci měly být v zásadě omezeny na 
maximální dobu 30 dní.

(16) Průzkumy ukazují, že orgány veřejné 
moci často vyžadují u obchodních 
transakcí smluvní platební lhůty, jež jsou 
výrazně delší než 30 dní. Proto by platební 
lhůty u zakázek zadávaných orgány veřejné 
moci měly být v zásadě omezeny na 
maximální dobu 30 dní. Delší časové 
rozpisy plateb, včetně splátek, by však 
měly být nadále možné v případech, kdy je 
to objektivně odůvodněno s ohledem na 
zvláštní charakter nebo rysy smlouvy, 
např. u velkých stavebních projektů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s článkem 7a (novým) zpravodajky. Viz 
odůvodnění k článku 7a (novému).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 

(17) Opožděné platby jsou zvláště 
politováníhodné, dochází-li k nim i přes 
solventnost dlužníka. Průzkumy ukazují, že 
orgány veřejné moci často hradí faktury až 
dlouhou dobu po uplynutí platné platební 
lhůty. Orgány veřejné moci mohou čelit 
méně závažným finančním omezením, 
protože mohou mít výhodu jistějších, 
předvídatelnějších a trvalejších příjmů než 
soukromé podniky. Zároveň jsou při 
dosahování svých cílů méně závislé na 
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budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně
k neefektivnosti. Proto je vhodné v případě 
opožděných plateb ze strany orgánů 
veřejné moci zavést odrazující náhrady, 
které budou odpovídajícím způsobem 
vyšší.

budování stálých obchodních vztahů než 
soukromé podniky. Proto mohou mít 
orgány veřejné moci menší motivaci
k včasné úhradě. Kromě toho mohou 
mnohé orgány veřejné moci získat 
financování za atraktivnějších podmínek 
než soukromé podniky. Opožděné platby 
ze strany orgánů veřejné moci tedy 
soukromým podnikům způsobují nejen 
neopodstatněné náklady, ale vedou obecně
k neefektivnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s článkem 4a (novým), který stanoví stejné sankce 
pro podniky i orgány veřejné moci. Viz odůvodnění k článku 4a (novému).

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Orgány Evropské unie jsou ve 
srovnatelném postavení jako orgány 
veřejné moci členských států, pokud jde
o jejich financování a obchodní vztahy. 
Maximální platební lhůty pro orgány 
veřejné moci, jak jsou uvedeny v této 
směrnici, platí proto i pro orgány 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s čl. 2 odst. 2. Zpravodajka se domnívá, že by 
směrnice měla platit i pro orgány Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Tato směrnice stanoví zvláštní 
kritéria pro posouzení případné 
nepřiměřenosti smluvních podmínek
s ohledem na zvláštnosti transakcí mezi 
podniky nebo mezi podniky a orgány 
veřejné moci, které se výrazně liší od 
podmínek transakcí se spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje, že zvláštní kritéria pro posouzení případné nepřiměřenosti 
smluvních podmínek stanovených v této směrnici jsou vypracována s ohledem na zvláštnosti 
transakcí mezi podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci, které se výrazně liší od 
podmínek transakcí se spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) S cílem umožnit soulad
s ustanoveními této směrnice by členské 
státy měly podporovat mediaci nebo jiné 
alternativní způsoby řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka by chtěla podpořit využívání mediace a jiných alternativních způsobů řešení 
sporů.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán, jak je definován
směrnicí 2004/18/ES ;

2) „orgánem veřejné moci“ se rozumí 
jakýkoli smluvní orgán nebo subjekt ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 
2004 o koordinaci postupů při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb1, směrnice
2004/18/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci postupů 
při zadávání některých zakázek na 
stavební práce, dodávky a služby 
zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti2, 
jakož i jakýkoli orgán, instituce, úřad
a agentura Evropské unie;
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
2 Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka pokládá za důležité začlenit do režimu směrnice pro orgány veřejné moci
i transakce prováděné podniky veřejného zájmu, které spadají do oblasti působnosti směrnice 
2004/17/ES, a transakce ve smyslu směrnice 2009/81/ES. Režim směrnice pro orgány veřejné 
moci by měl platit také pro orgány EU.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, částku odpovídající 1 % částky, 
pro kterou se úrok z prodlení v případě 
opožděné platby stává splatným.

c) v případě dluhu, který činí 10 000 EUR 
nebo více, pevnou částku ve výši 100 EUR.
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Or. en

Odůvodnění

Otevřená 1% sazba náhrady splatné z opožděných plateb ve výši 10 000 EUR nebo více by 
mohla znamenat výrazné a nepřiměřené náklady v případě transakcí vyšší hodnoty
a nemusela by odrážet skutečné náklady. Zpravodajka zastává názor, že by měl být stanoven 
pevný horní strop pro výši náhrady nákladů spojených s vymáháním.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Paušální náhrada

1. Členské státy zajistí, aby v okamžiku, 
kdy se úrok z prodlení stane splatným, byl 
věřitel oprávněn obdržet od dlužníka 
některou z těchto částek:
a) náhradu rovnající se 2 % částky splatné 
od data splatnosti úroku;
b) náhradu rovnající se 4 % částky splatné 
45 dnů od data splatnosti úroku;
c) náhradu rovnající se 5 % částky splatné 
60 dnů od data splatnosti úroku.
2. Náhrada uvedená v odstavci 1 doplňuje 
úrok z prodlení a náhradu nákladů 
spojených s vymáháním. 
3. Výše náhrady uvedené v odstavci 1 
nepřekročí 50 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka podporuje rovné zacházení s podniky a orgány veřejné moci, pokud jde o sankce 
za opožděné platby. Navrhuje progresivní systém s celkovým omezením na 50 000 EUR.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – poslední věta (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě orgánů veřejné moci působících
v oblasti zdravotnictví jsou však časové 
lhůty uvedené v bodech i) až iii) 60 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje harmonizovanou časovou lhůtu 60 dnů pro orgány veřejné moci 
působící v odvětví zdravotnictví. Tato výjimka bere v úvahu specifickou organizaci 
zdravotnického systému a odlišné režimy v členských státech.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není řádně odůvodněno
s ohledem na zvláštní okolnosti, například
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout 
provádění plateb v průběhu delší doby.

4. Členské státy zajistí, aby lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročila lhůty 
stanovené v odst. 2 písm. b), pokud se 
dlužník a věřitel výslovně nedohodnou 
jinak a pokud to není objektivně
odůvodněno s ohledem na zvláštní 
charakter nebo rysy smlouvy.

Vyjma případu úpravy splátek nepřekročí 
platební lhůta nikdy 60 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné, aby orgány veřejné moci nemusely dodržet harmonizovanou platební 
lhůtu 30 dnů pouze ve velmi dobře odůvodněných případech. Odchylka od 30denní platební 
lhůty zůstane výjimkou a mělo by se zajistit, aby toto ustanovení nebylo zneužíváno. 
Zpravodajka dále navrhuje ustanovení lhůty 60 dnů jako maximální délky platební lhůty.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že v okamžiku, kdy 
se úrok z prodlení v případě opožděné 
platby stane splatným, má věřitel nárok na 
paušální náhradu ve výši 5 % dlužné 
částky. Tato náhrada se platí navíc
k úroku z prodlení v případě opožděné 
platby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s vložením článku 4a (nového).

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost Transparentnost a lepší informovanost

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení se změnami v článku 7.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy případně využijí odborné 
publikace, propagační kampaně a jiné 
vhodné prostředky, aby mezi podniky 
zvýšily informovanost o prostředcích 
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nápravy proti opožděným platbám.

Or. en

Odůvodnění

Empirické důkazy předložené Komisí v jejím posouzení dopadů ukazují, že podniky někdy neví
o prostředcích nápravy proti opožděným platbám. Zpravodajka se domnívá, že provádění 
směrnice by mělo být doprovázeno zvyšováním informovanosti podniků, a zejména malých
a středních podniků, o jejich právech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou podpořit vytvoření 
kodexů chování pro včasné platby, které 
stanoví jasně definované platební lhůty
a náležitý postup při jakýchkoli sporných 
platbách, nebo jiné iniciativy, které řeší 
zásadní otázku opožděných plateb
a přispívají k rozvoji kultury včasné 
platby, což odpovídá i cílům této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka ve svém pracovním dokumentu poukázala na to, že bojovat proti opožděným 
platbám lze pouze pomocí široké škály doplňujících opatření. Tato opatření by měla 
zahrnovat pozitivní zveřejňování jmen plátců a šíření osvědčených postupů na podporu 
včasných plateb, například prostřednictvím kodexů chování pro včasné platby.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Časové rozpisy plateb
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Směrnice se nedotýká způsobilosti stran 
sjednat podle příslušných ustanovení 
platného vnitrostátního práva takové 
časové rozpisy plateb, které zajistí, že 
splatné částky se uhradí ve splátkách 
během určité doby. V případech, kdy není 
některá splátka uhrazena ve sjednané 
době, se úrok, náhrada a jiné sankce 
uvedené v této směrnici vypočítají 
výhradně z opožděných částek.

Or. en

Odůvodnění

Úprava splátkového režimu může přispět k zajištění likvidity podniků, a to zejména malých
a středních podniků. V této souvislosti zpravodajka považuje za vhodné objasnit: 1. že strany 
obchodní transakce mají nadále volnost při dodržení příslušných ustanovení vnitrostátního 
práva sjednat takovou úpravu; a 2. v případě opožděné platby jedné splátky by se úrok, 
náhrada a jiné sankce měly vypočítávat výhradně z opožděné částky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvodní poznámky

Zpravodajka se domnívá, že návrh Komise je důležitým příspěvkem k řešení problému 
opožděných plateb, protože zlepšuje fungování vnitřního trhu a bere v úvahu zejména situaci 
malých a středních podniků.

Zpravodajka podporuje klíčové prvky návrhu Komise, ale také předkládá řadu podstatných 
pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména sankcí, definice orgánů veřejné moci
a harmonizovaných platebních lhůt pro orgány veřejné moci.

Vzhledem k tomu, že opožděné platby mají četné a vzájemně propojené příčiny, lze proti nim 
bojovat pouze širokou škálou doplňujících opatření. Zpravodajka se proto domnívá, že pouhý 
legalistický přístup, jehož cílem je zlepšení prostředků nápravy za opožděné platby, je sice 
nezbytný, ale ne dostatečný. „Tvrdý“ přístup Komise, který se soustřeďuje na přísné sankce
a odstrašovací opatření, musí být rozšířen o „měkká“ opatření, která se soustředí na vytvoření 
pozitivních pobídek k boji proti opožděným platbám. Paralelně k provádění směrnice by dále 
měla být podpořena praktická opatření, jako jsou např. elektronické faktury.

Zpravodajka upozorňuje na to, že pouze kombinace působení směrnice o opožděných 
platbách a dalších opatření může vést k nové obchodní kultuře, v níž jsou včasné platby 
pravidlem a v níž jsou opožděné platby považovány za nepřijatelné zneužití postavení 
zákazníka a porušení smlouvy, a ne za obvyklou praxi.

Zpravodajka zdůrazňuje, že i když směrnice nevyřeší všechny problémy finanční krize, je 
důležitým nástrojem při řešení současných i budoucích výzev.

Podrobněji, hlavní prvky stanoviska zpravodajky k návrhu Komise jsou tyto:

Náhrada nákladů spojených s vymáháním 

Zpravodajka se domnívá, že otevřená 1% sazba náhrady splatné z opožděných plateb ve výši 
10 000 EUR nebo více by mohla znamenat výrazné a nepřiměřené náklady v případě 
transakcí vyšší hodnoty a nemusela by odrážet skutečné náklady. Měl by být stanoven pevný 
horní strop ve výši 10 000 EUR pro náhradu nákladů spojených s vymáháním. 

Úprava splátkového režimu

Zpravodajka zastává názor, že by členské státy měly mít možnost zachovat takové úpravy, 
které zajistí, aby splatné částky byly zaplaceny ve splátkách během určité doby. Dílčí zálohy 
jsou obvyklou praxí v řadě členských států, včetně Německa a Itálie, zejména při velkém 
objemu prací a/nebo dodávek služeb, např. u stavebních projektů. Ve stavebnictví je obvyklé 
dohodnout platby ve splátkách, které závisí na dílčím plnění smluvních závazků. 

Zpravodajka zdůrazňuje, že úprava splátkového režimu může přispět k zajištění likvidity 
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podniků, a to zejména malých a středních podniků. V této souvislosti zpravodajka pokládá za 
vhodné ujasnit, že na jedné straně – při dodržení příslušných ustanovení vnitrostátního práva 
– mají strany obchodní transakce úplnou volnost sjednat takovou úpravu, a na druhé straně, že
v případě opožděné platby jedné splátky by se úrok, náhrada a jiné sankce měly vypočítávat 
výhradně z opožděné částky.

Harmonizované platební lhůty pro orgány veřejné moci

Zpravodajka se domnívá, že odchylky od 30denní platební lhůty mají být výjimkou. I když je 
určitá flexibilita potřebná, odchylky by měly být použity pouze za specifických okolností. 
Poslední věta čl. 5 odst. 4 („řádně odůvodněno s ohledem na zvláštní okolnosti, například
v případě objektivní nutnosti rozvrhnout provádění plateb v průběhu delší doby“) je poněkud 
nejednoznačná a vede k nejasnostem, zejména pokud jde o její uplatnění na splátky.

Zpravodajka navrhuje přesnější formulaci možnosti odchylky od 30denní lhůty, která ještě 
umožní potřebnou flexibilitu, aby se zohlednily odůvodněné případy delší platební lhůty. 
Zpravodajka dále navrhuje ustanovit lhůtu 60 dnů jako maximální délku platební lhůty pro 
orgány veřejné moci.

Stejné sankce pro podniky i orgány veřejné moci

Zpravodajka podporuje vyváženější přístup k podnikům a orgánům veřejné moci. I když 
podporuje diferencované jednání s podniky a orgány veřejné moci, pokud jde o platební lhůty, 
domnívá se, že jak pro podniky, tak pro orgány veřejné moci by měla platit stejná pravidla pro 
sankce.

Zpravodajka se dále domnívá, že 5 % z dlužné částky od okamžiku, kdy je splatný úrok
z prodlení, není úměrnou sankcí. Navíc jakmile je platba již opožděná, neposkytuje pobídku 
uhradit částku dříve. Dlužník by zaplatil stejnou sumu (5 % z pohledávky) nezávisle na tom, 
zda se platba uskuteční jeden den nebo jeden rok poté, co se úrok z prodlení stane splatným.

Zpravodajka navrhuje postupný a progresivní systém, v němž by dlužník uhradil 2 % z částky 
od data, kdy se úrok z prodlení stane splatným a 4 % z částky po 45 dnech od data, kdy se 
úrok z prodlení stane splatným, se zvýšením na 5 % po 60 dnech od data, kdy se úrok
z prodlení stane splatným. Zpravodajka také navrhuje, aby sankce nikdy nepřekročily 50 000 
EUR.

Začlenění podniků veřejného zájmu (směrnice 2004/17/ES) do režimu orgánů veřejné moci

Zpravodajka souhlasí s tím, aby obchodní transakce podniků veřejného zájmu byly ve smyslu 
směrnice 2004/17/ES začleněny do režimu pro orgány veřejné moci obsaženého v návrhu. 
Domnívá se, že podobně jako orgány veřejné moci i podniky veřejných služeb požívající 
zvláštní nebo výlučná práva se mohou spolehnout na stálé (nebo přinejmenším 
předpověditelné) příjmy. Podniky veřejných služeb by tudíž měly být posuzovány stejně jako 
orgány veřejné moci.

Pozitivní pobídky a doprovodná opatření
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Zpravodajka předkládá pozměňovací návrhy, jejichž cílem je rozšíření přístupu Komise
a přenesení jeho těžiště z ryze legalistického přístupu na přístup vycházející z pobídek. Za 
prvé by ráda vybídla členské státy, aby využívaly kodexy chování pro včasné platby, pozitivní 
zveřejňování jmen a další podobná opatření, která řeší zásadní otázku opožděných plateb
a přispívají k rozvoji kultury včasné platby, což odpovídá i cílům této směrnice. Za druhé 
navrhuje, aby členské státy pomocí odborných publikací, propagačních kampaní a jiných 
vhodných prostředků zvýšily mezi podniky informovanost o prostředcích nápravy proti 
opožděným platbám. Za třetí by zpravodajka chtěla podpořit využívání mediace a jiných 
alternativních způsobů řešení sporů.

Návrh stanoviska Výboru pro právní záležitosti 

Zpravodajka bere na vědomí pozměňovací návrh navrhovatele Výboru pro právní záležitosti, 
aby se do oblasti působnosti článku 6, který spadá do příslušnosti výboru JURI, začlenily 
podmínky týkající se platebních lhůt. Vyjadřuje tomuto pozměňovacímu návrhu svoji 
podporu.


