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PR_COD_Recastingam

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament – w przeciwieństwie do 
Komisji – proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja 
przekształcona)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna – wersja przekształcona)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0126),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C7–0044/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo z dnia … skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Prawnej oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–
0000/2010),

A. mając na uwadze, że zdaniem konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych istotnych 
poprawek poza poprawkami określonymi jako takie we wniosku oraz mając na uwadze, że 
jeżeli chodzi o kodyfikację niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów oraz 
przedmiotowych poprawek, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejących tekstów, 
bez jakichkolwiek zmian co do ich istoty,

1. zatwierdza niniejsze stanowisko w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z uwzględnieniem poniższych 
poprawek;

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji
i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Z badań wynika, że władze publiczne 
często domagają się umownych terminów 
płatności za transakcje handlowe znacznie 
dłuższych niż 30 dni. Dlatego też terminy 
płatności w przypadku zamówień 
udzielanych przez władze publiczne 
powinny zostać zasadniczo ograniczone do 
maksymalnie 30 dni. Dłuższe 
harmonogramy płatności, w tym również
w przypadku rozłożenia płatności na raty, 
powinny być jednak nadal możliwe, jeżeli 
jest to obiektywnie uzasadnione 
szczególnym charakterem lub określonymi 
elementami zamówienia, tak jak
w przypadku wielkich przedsięwzięć 
budowlanych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z zaproponowanym przez sprawozdawczynię art. 7a 
(nowym). Zob. uzasadnienie poprawki do art. 7 a (nowego).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika. 
Badania wskazują, że władze publiczne 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z art. 4a (nowym), który przewiduje jednakowe kary dla 
przedsiębiorstw i władz publicznych. Zob. uzasadnienie poprawki do art. 4a (nowego).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z art.2 ust. 2. Sprawozdawczyni uważa, że dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie również do instytucji Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejsza dyrektywa określa 
szczegółowe kryteria oceny ewentualnych 
nieuczciwych klauzul umownych, 
uwzględniając jednocześnie specyfikę 
transakcji między przedsiębiorstwami lub 
między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, które różnią się istotnie od 
transakcji konsumenckich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, że szczegółowe kryteria oceny ewentualnych nieuczciwych klauzul 
umownych, które określono w niniejszej dyrektywie, zostały opracowane z uwzględnieniem 
specyfiki transakcji między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, które różnią się istotnie od transakcji konsumenckich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W celu ułatwienia przestrzegania 
postanowień niniejszej dyrektywy państwa 
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członkowskie powinny tworzyć zachęty do 
korzystania z mediacji lub innych form 
alternatywnego rozwiązywania sporów. 

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni pragnie wspierać korzystanie z mediacji i innych form alternatywnego 
rozwiązywania sporów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) „władza publiczna” oznacza każdą 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający w rozumieniu dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług 
pocztowych1, dyrektywy 2004/18/WE
i dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania niektórych zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi przez 
instytucje lub podmioty zamawiające
w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa2, a także każdą inną 
instytucję, organ, biuro i agencję Unii 
Europejskiej;
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni uważa, że istotne jest, aby włączyć do przewidzianych w dyrektywie 
przepisów dotyczących władz publicznych transakcje zawierane przez przedsiębiorstwa 
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użyteczności publicznej objęte dyrektywą 2004/17/WE oraz transakcje w rozumieniu 
dyrektywy 2009/81/WE. Przewidziany w dyrektywie przepisy dotyczące władz publicznych 
powinny również obowiązywać dla instytucji UE.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) za należność wynoszącą ponad 
10 000 EUR, stałej kwoty 100 EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Przepis, zgodnie z którym za opóźnienie w płatności należności wynoszącej ponad 
10 000 EUR przysługuje 1 %-owa rekompensata bez górnego limitu, mógłby w przypadku 
transakcji o dużej wartości prowadzić do znacznych i nadmiernych kosztów, które nie 
odzwierciedlają kosztów rzeczywistych. Zdaniem sprawozdawczyni należy określić stały 
maksymalny pułap rekompensaty kosztów odzyskiwania należności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zryczałtowana rekompensata 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że
z chwilą gdy odsetki za zwłokę stają się 
wymagalne, wierzyciel może żądać od 
dłużnika jednej z następujących kwot:
(a) zryczałtowanej rekompensaty
w wysokości 2 % należności od dnia,
w którym odsetki stają się wymagalne;
(b) zryczałtowanej rekompensaty
w wysokości 4 % należności po upływie 45 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
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wymagalne;
(c) zryczałtowanej rekompensaty
w wysokości 5 % należności po upływie 60 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne.
2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1, 
ma charakter dodatkowy w stosunku do 
odsetek za zwłokę i rekompensaty kosztów 
odzyskiwania należności. 
3. Kwota rekompensaty, o której mowa
w ust. 1, nie może przekroczyć 
50 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni popiera jednakowe traktowanie przedsiębiorstw i władz publicznych
w zakresie kar za opóźnienia w płatności.  Sprawozdawczyni proponuje system progresywny
z ogólnym górnym limitem 50 000 EUR.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) – sformułowanie końcowe (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Natomiast w odniesieniu do władz 
publicznych działających w sektorze 
opieki zdrowotnej terminy przewidziane
w punktach od (i) do (iii) wynoszą 60 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje dla władz publicznych działających w sektorze opieki 
zdrowotnej 60-dniowy ujednolicony okres płatności. Poprzez to odstępstwo uwzględniono 
specyficzną organizację systemów opieki zdrowotnej i odmienne przepisy w państwach 
członkowskich. 
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Za wyjątkiem porozumień dotyczących 
rozłożenia płatności, termin płatności nie 
może nigdy przekroczyć 60 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne powinny mieć możliwość odstępstwa od ujednoliconego 30-dniowego 
terminu płatności jedynie w bardzo dobrze uzasadnionych przypadkach.
Odstępstwo od 30-dniowego terminu płatności powinno pozostać wyjątkiem i należy 

zapobiec wykorzystywaniu tego przepisu jako luki prawnej. Sprawozdawczyni popiera 
ponadto ustanowienie 60 dni jako maksymalnej długości okresu płatności.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z nowo dodanym artykułem 4a. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość Przejrzystość i podnoszenie świadomości

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi do artykułu 7. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wykorzystują,
w stosownych przypadkach, profesjonalne 
publikacje, kampanie promocyjne lub 
wszelkie inne skuteczne środki, w celu 
upowszechniania ogólnej wiedzy
o środkach zaradczych w stosunku do 
opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dowody empiryczne przedstawione przez Komisję w ocenie skutków pokazują, że 
przedsiębiorstwa nie wiedzą czasami nic o środkach zaradczych w stosunku do opóźnień
w płatnościach. Sprawozdawczyni uważa, że wdrożenie niniejszej dyrektywy powinno iść
w parze z upowszechnianiem stosownej wiedzy wśród przedsiębiorstw, a w szczególności 
wśród MŚP i z informowaniem ich o przysługujących im prawach.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wspierać 
tworzenie kodeksów postępowania
w zakresie terminowego dokonywania 
płatności, które będą zawierały jasno 
określone terminy płatności i wyjaśniały 
sposób obchodzenia się ze spornymi 
płatnościami. Ponadto państwa 
członkowskie mogą wspierać wszystkie 
inicjatywy, które prowadzą do rozwiązania 
poważnego problemu opóźnień
w płatnościach i wnoszą wkład w zmianę 
mentalności płatniczej, co jest zgodne
z celami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni w swoim dokumencie roboczym zwróciła uwagę, że opóźnienia
w płatnościach można jedynie zwalczać przy pomocy szerokiej gamy środków 
uzupełniających. Środki te powinny obejmować wykorzystywanie list dobrych płatników oraz 
rozpowszechnianie dobrych praktyk, promujących terminowe dokonywanie płatności, w tym 
instrumenty, takie jak kodeksy postępowania w zakresie terminowego dokonywania płatności. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Harmonogramy płatności 

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
stron do zawierania, z zastrzeżeniem 
obowiązujących przepisów prawa 
krajowego, porozumień w kwestii 
harmonogramów płatności, w których 
ustalane są raty płatne przez określony 
okres. W takich przypadkach, gdy 
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jakakolwiek z rat nie zostanie uiszczona
w uzgodnionym terminie, odsetki, 
rekompensata i inne kary określone
w niniejszej dyrektywie są naliczane
wyłącznie na podstawie zaległych kwot. 

Or. en

Uzasadnienie

Porozumienia w sprawie rozłożenia płatności mogą pomóc w zapewnieniu płynności 
finansowej przedsiębiorstw, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. W związku
z tym sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest sprecyzowanie: (1) że strony transakcji 
handlowej, z zastrzeżeniem zastosowania odnośnych przepisów prawa krajowego, zachowują
w pełni swobodę do zawierania między sobą tego rodzaju porozumień; oraz (2), że
w przypadku opóźnienia w płatności jednej raty, odsetki, rekompensata i inne kary naliczane 
są wyłącznie na podstawie zaległych kwot.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Sprawozdawczyni uznaje wniosek Komisji za ważny wkład w rozwiązanie problemu 
opóźnień w płatnościach, ponieważ poprawia on funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 
w szczególności uwzględnia sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. 

Sprawozdawczyni popiera kluczowe elementy wniosku Komisji, proponuje jednak kilka 
zmian merytorycznych, przede wszystkim w odniesieniu do sankcji, definicji władz 
publicznych i ujednoliconych okresów płatności dla władz publicznych.

Ponieważ problem opóźnień w płatnościach jest zjawiskiem uwarunkowanym licznymi
i wzajemnie powiązanymi przyczynami, można go zwalczać jedynie przy pomocy szerokiej 
gamy środków uzupełniających. Sprawozdawczyni uważa w związku z tym, że czysto 
legalistyczne podejście mające na celu poprawę środków zaradczych w odniesieniu do 
opóźnień w płatnościach jest wprawdzie konieczne, ale niewystarczające. „Surowe” podejście 
Komisji kładące nacisk na dotkliwe kary i środki odstraszające musi zostać rozszerzone
o „miękkie” środki skupiające się na tworzeniu zachęt do zwalczania opóźnień
w płatnościach. Ponadto równolegle do wdrażania dyrektywy należy wprowadzać praktyczne 
środki, takie jak faktury elektroniczne.

Sprawozdawczyni podkreśla, że tylko łączne zastosowanie postanowień dyrektywy w sprawie 
opóźnień w płatnościach i innych środków może doprowadzić do wytworzenia się nowej 
mentalności handlowej, w której dominuje terminowość w dokonywaniu płatności,
a opóźnienia w płatnościach uznawane są za niedopuszczalne nadużycie pozycji klienta
i naruszenie umowy, nie zaś za normalną praktykę.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że dyrektywa, choć nie rozwiąże wszystkich problemów 
związanych z kryzysem finansowym, stanowi ważne narzędzie w stawianiu czoła bieżącym
i przyszłym wyzwaniom.

Konkretnie w odniesieniu do wniosku Komisji sprawozdawczyni zajmuje zasadniczo 
następujące stanowisko:

Rekompensata kosztów odzyskiwania należności

Sprawozdawczyni uważa, że przepis, zgodnie z którym za opóźnienie w płatności należności 
wynoszącej ponad 10 000 EUR przysługuje 1 %-owa rekompensata bez górnego limitu, 
mógłby w przypadku transakcji o dużej wartości prowadzić do znacznych i nadmiernych 
kosztów, które nie odzwierciedlają kosztów rzeczywistych. Należy określić stały maksymalny 
pułap 100 EUR dla rekompensaty kosztów odzyskiwania należności.

Porozumienia dotyczące rozłożenia płatności

Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość zachowania 
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porozumień dotyczących płatności, zgodnie z którymi należne kwoty mogą być spłacane
w ratach przez określony okres. Takie płatności w ratach są powszechnie stosowaną praktyką
w wielu państwach członkowskich, w tym w Niemczech i we Włoszech, w szczególności
w przypadku dużych robót i/lub zleceń, takich jak przedsięwzięcia budowlane. Rzeczywiście
w sektorze budowlanym dość powszechne jest zawieranie porozumień dotyczących płatności
w ratach, które są obwarowane wymogiem częściowego wypełnienia odpowiednich 
zobowiązań zawartych w umowie.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że porozumienia w sprawie rozłożenia płatności mogą 
pomóc w zapewnieniu płynności finansowej podmiotów gospodarczych, a w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście sprawozdawczyni uznaje za stosowne 
sprecyzować, że po pierwsze strony transakcji handlowej, z zastrzeżeniem zastosowania 
odnośnych przepisów prawa krajowego, zachowują w pełni swobodę do zawierania między 
sobą tego rodzaju porozumień, a po drugie w przypadku opóźnienia w płatności jednej raty, 
odsetki, rekompensata i inne kary naliczane są wyłącznie na podstawie zaległych kwot.

Ujednolicone okresy płatności dla władz publicznych 

Sprawozdawczyni uważa, że odstępstwo od 30-dniowego okresu płatności powinno pozostać 
wyjątkiem. Nawet jeżeli niezbędna jest pewna elastyczność, odstępstwa powinny być 
stosowane jedynie w szczególnych okolicznościach. Brzmienie art. 5 ust. 4 ostatnie zdanie 
(„jest to należycie uzasadnione szczególnymi okolicznościami, takimi jak obiektywna potrzeba 
rozłożenia płatności na dłuższy okres”) jest dość wieloznaczne i prowadzi do nieporozumień, 
zwłaszcza w przypadku jego stosowania odnośnie do rozłożenia płatności na raty.

Sprawozdawczyni proponuje bardziej precyzyjnie sformułować możliwość odstępstwa od 
terminu 30-dniowego, co nadal będzie zapewniać niezbędną elastyczność pozwalającą 
uwzględnić uzasadnione przypadki dłuższego okresu płatności. Sprawozdawczyni popiera 
ponadto ustanowienie 60 dni jako maksymalnej długości okresu płatności dla władz 
publicznych.

Jednakowe kary dla przedsiębiorstw i władz publicznych

Sprawozdawczyni popiera bardziej zrównoważone podejście w traktowaniu przedsiębiorstw
i władz publicznych. Choć sprawozdawczyni popiera odmienne traktowanie przedsiębiorstw
i władz publicznych w kontekście okresów płatności, uważa, że w odniesieniu do 
przedsiębiorstw i władz publicznych powinny obowiązywać jednakowe zasady dotyczące 
sankcji.

Sprawozdawczyni stwierdza ponadto, że rekompensata w wysokości 5% należności od dnia,
w którym odsetki stają się wymagalne, nie jest proporcjonalną karą. Jeżeli płatność jest już 
spóźniona, przepis taki nie stwarza zachęty do wcześniejszej spłaty danej kwoty. Dłużnik 
musiałby bowiem zapłacić taką samą kwotę (5% należności) niezależnie od tego, czy dokonał 
płatności dzień czy rok po dniu, w którym odsetki za opóźnienie w płatności stają się 
wymagalne.

Sprawozdawczyni proponuje w związku z tym progresywny system stopniowy, w ramach 
którego dłużnik płaciłby 2% należności od dnia, w którym odsetki za opóźnienie w płatności 
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stają się wymagalne, 4% należności po upływie 45 dni od dnia, w którym odsetki za 
opóźnienie w płatności stają się wymagalne, oraz 5% należności po upływie 60 dni od dnia,
w którym odsetki za opóźnienie w płatności stają się wymagalne. Sprawozdawczyni 
proponuje także, aby kara nie przekraczała nigdy 50 000 EUR.

Włączenie do przepisów dotyczących władz publicznych transakcji zawieranych przez 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (dyrektywa 2004/17/WE)

Sprawozdawczyni popiera włącznie transakcji handlowych zawieranych przez 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE do 
przedstawionych we wniosku przepisów dotyczących władz publicznych. Sprawozdawczyni 
uważa, że podobnie jak władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którym 
przysługują specjalne i wyłączne prawa, mogą liczyć na stałe (lub przynajmniej 
przewidywalne) dochody. Dlatego też przedsiębiorstwa użyteczności publicznej powinny być 
traktowane tak samo jak władze publiczne.

Zachęty i środki towarzyszące

Zaproponowane przez sprawozdawczynię poprawki mają na celu poszerzenie podejścia 
Komisji i przeniesienie jego punktu ciężkości z czysto legalistycznego podejścia na podejście 
oparte na tworzeniu zachęt. Po pierwsze, sprawozdawczyni pragnie zachęcić państwa 
członkowskie do wykorzystywania kodeksów postępowań w zakresie terminowego 
dokonywania płatności, list dobrych płatników i innych zbliżonych instrumentów, które 
rozwiązują kluczowy problem opóźnień w płatnościach i przyczyniają się do zmiany 
mentalności płatniczej, co jest zgodne z celami niniejszej dyrektywy. Po drugie, państwa 
członkowskie powinny wykorzystywać profesjonalne publikacje, kampanie promocyjne lub 
wszelkie inne skuteczne środki w celu upowszechniania ogólnej wiedzy o środkach 
zaradczych w stosunku do opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Po trzecie, 
sprawozdawczyni pragnie zachęcić do korzystania z mediacji i innych środków 
alternatywnego rozwiązywania sporów.

Projekt opinii Komisji Prawnej

Sprawozdawczyni przyjmuje do wiadomości poprawkę zaproponowaną przez sprawozdawcę 
Komisji Prawnej, która przewiduje włączenie warunków umowy dotyczących terminów 
płatności w zakres stosowania art. 6, który zgodnie z porozumieniem między Komisją Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów a Komisją Prawną wchodzi w zakres kompetencji 
Komisji Prawnej. Sprawozdawczyni pragnie poprzeć tę poprawkę.


