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PR_COD_Recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih (Prenovitev)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0126),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0044/2009),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665), 

– ob upoštevanju členov 294(3) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne ..., naslovljenega na Odbor za 
notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu z odstavkom 3 člena 87 Poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za 
pravne zadeve ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2010),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. sprejme v nadaljevanju podano mnenje, ob upoštevanju priporočil posvetovalne delovne 
skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1

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. 
Vendar bi morale ostati mogoče daljše 
plačilne s h e m e ,  tudi obročno 
odplačevanje, če je to objektivno 
upravičeno zaradi narave ali lastnosti 
pogodbe, na primer pri velikih gradbenih 
projektih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi bilo treba obravnavati skupaj s členom 7a (novo) poročevalke. Glej 
obrazložitev člena 7a (novo).

Predlog spremembe 2

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, 

(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, 



PR\803760SL.doc 7/17 PE438.475v01-00

SL

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.

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. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi bilo treba obravnavati skupaj s členom 4a (novo), ki določa enake 
kazni za podjetja in za državne organe. Glej obrazložitev člena 4a (novo).

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi bilo treba obravnavati skupaj z drugim odstavkom člena 2. 
Poročevalka meni, da bi se direktiva morala uporabljati za institucije Evropske unije.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Ta direktiva določa posebna merila 
za presojo o morebitni nepravičnosti 
pogodbenih določil ob upoštevanju 
posebnih značilnosti poslovanja med 
podjetji ali med podjetji in državnimi 
organi, ki se bistveno razlikuje od 
poslovanja s potrošniki.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da so bila posebna merila za presojo o morebitni 
nepravičnosti pogodbenih določil, kot so določena v tej direktivi, oblikovana ob upoštevanju 
posebnih značilnosti poslovanja med podjetji ali med podjetji in državnimi organi, ki se 
bistveno razlikuje od poslovanja s potrošniki. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Da bi poenostavila skladnost z 
določbami te direktive, mora država 
članica spodbujati uporabo mediacije in 
drugih načinov alternativnega reševanja 
sporov.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka želi spodbuditi uporabo mediacije in drugih načinov alternativnega reševanja 
sporov.
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Predlog spremembe 6

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 javni ali 
zasebni naročniki v smislu Direktive 
2004/17/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev1, Direktive 
2004/18/ES ter Direktive 2009/81/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
julija 2009 o usklajevanju postopkov za 
oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in 
storitev, ki jih oddajo naročniki na 
področju obrambe in varnosti2, pa tudi vse 
institucije, organi, uradi in agencije 
Evropske unije;
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 1.
2 UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je pomembno vključiti posle komunalnih podjetij, ki sodijo v področje 
uporabe Direktive 2004/17/ES in posle v smislu Direktive 2009/81/ES in predpisi direktive za 
državne organe. Predpisi direktive za državne organe bi se morali uporabljati tudi za 
institucije EU.

Predlog spremembe 7

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, 
fiksni znesek 100 EUR.

Or. en
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Obrazložitev

Enoodstotna stopnja kompenzacije brez zgornje meje, ki se plačuje za zamude pri plačilu 
dolgov v višini 10 000 EUR ali več, lahko pomeni znatne in nesorazmerne stroške pri poslih 
večje vrednosti in ne nujno odraža dejanskih stroškov. Poročevalka meni, da bi bilo treba 
določiti nespremenljivo zgornjo mejo nadomestila za stroške izterjave. 

Predlog spremembe 8

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 
katerega koli od naslednjih zneskov:
(a) nadomestilo v višini 2 % dolgovanega 
zneska od datuma, ko postanejo obresti 
plačljive; 
(b) nadomestilo v višini 4 % dolgovanega 
zneska v 45 dneh od datuma, ko postanejo 
obresti plačljive; 
(c) nadomestilo v višini 5 % dolgovanega 
zneska v 60 dneh od datuma, ko postanejo 
obresti plačljive.
2. Nadomestilo iz odstavka 1 dopolnjuje 
obresti zaradi zamude pri plačilu in 
nadomestilo stroškov izterjatve. 
3. Znesek nadomestila iz člena 1 ne 
presega 50 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka podpira enakopravno obravnavo podjetij in državnih organov, kar zadeva kazni 
za zamude pri plačilu. Predlaga progresiven sistem s splošno zgornjo mejo 50 000 EUR.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka (b) – končno besedilo (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar so roki iz točk (i), (ii) in (iii) za 
državne organe, ki delujejo v 
zdravstvenem sektorju, 60 dni.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga usklajen 60-dnevni plačilni rok za državne organe, ki delujejo v 
zdravstvenem sektorju. V tej izjemi so upoštevane specifična organizacija zdravstvenih 
sistemov in različne ureditve v državah članicah.

Predlog spremembe 10

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 ni daljši od 60 
dni.

Or. en

Obrazložitev

Državni organi bi morali imeti možnost odstopa od usklajenega 30-dnevnega plačilnega roka 
samo v primerih, ko je to zelo dobro utemeljeno. Odstopanje od 30-dnevnega plačilnega roka 
se mora še vedno uporabljati izjemoma, in zagotoviti bi bilo treba, da ta določba ne bo 
zlorabljena kot pravna vrzel. Poročevalka se poleg tega zavzema, da se določi 60 dni kot 
najdaljši možni plačilni rok. 
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Predlog spremembe 11

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. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati z vključitvijo člena 4a (novo). 

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost Preglednost in osveščanje

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati hkrati s spremembami člena 7. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice po potrebi uporabijo 
strokovne publikacije, promocijske 
kampanje ali katera koli druga 
funkcionalna sredstva, da bi povečala 
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osveščenost o pravnih sredstvih zoper 
zamude pri plačilih med podjetji.

Or. en

Obrazložitev

Empirični dokazi, ki jih je predstavila Komisija  svoji presoji vplivov, dokazujejo, da se 
podjetja včasih ne zavedajo, da so na voljo pravna sredstva zoper zamude pri plačilih. 
Poročevalka meni, da bi hkrati z izvajanjem te direktive morali osveščati podjetja, zlasti mala 
in srednja, in jih seznanjati z njihovimi pravicami.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko spodbujajo uvedbo 
kodeksov takojšnjega plačevanja, ki jasno 
določajo plačilne roke in ustrezen 
postopek za obravnavo spornih plačil, ali 
drugih pobud, ki obravnavajo bistveno 
vprašanje zamud pri plačilih in 
pripomorejo k razvoju kulture takojšnjega 
plačevanja, ki podpira cilje te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka je v svojem delovnem dokumentu poudarila, da zamud pri plačilih ne bo mogoče 
odpraviti samo z obsežnim naborom dopolnilnih ukrepov. V te ukrepe bi morali biti vključena 
uporaba seznamov rednih plačnikov ter širjenje zgledov najboljše prakse za spodbujanje 
hitrih plačil, vključno z instrumenti, kot so kodeksi takojšnjega plačevanja. 

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Plačilni roki
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Direktiva ne posega v možnost strani, da 
se v skladu z zadevnimi določbami 
veljavne nacionalne zakonodaje 
dogovorijo o plačilnih rokih in določijo 
zneske, ki jih je treba plačati v obrokih v 
določenem obdobju. V teh primerih, ko 
kateri koli obrok ni bil plačan na 
s p o r a z u m e n  datum, se obresti, 
nadomestilo in drugi penali, določeni v 
teh direktivi, izračunajo izrecno na 
podlagi zaostalih zneskov.

Or. en

Obrazložitev

Ureditev obročnega odplačevanja lahko pomaga zagotoviti likvidnost podjetij, zlasti še malih 
in srednjih. V zvezi s tem se zdi poročevalki primerno pojasniti: (1) da se strani v trgovinskih 
poslih lahko povsem prosto dogovorita o tovrstnih ureditvah v skladu z veljavnimi določbami
nacionalne zakonodaje; in (2) da se v primeru zamude pri plačilu enega obroka, obresti, 
nadomestila ali drugi penali izračunajo izključno na podlagi zaostalega zneska.
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OBRAZLOŽITEV

Uvodne opombe

Poročevalka meni, da predlog Komisije pomembno prispeva k reševanju problematike zamud 
pri plačilu, saj izboljšuje delovanje notranjega trga in upošteva zlasti razmere, v katerih 
delujejo mala in srednja podjetja. 

Podpira osrednje elemente predloga Komisije, predlaga pa tudi številne nadomestne predloge 
sprememb, zlasti v zvezi s kaznimi, opredelitvijo državnih organov in usklajenimi plačilnimi 
roki za državne organe.

Ker so zamude pri plačilu pojav s številnimi medsebojno povezanimi vzroki, jih je mogoče 
preprečevati le z obsežnim naborom dopolnilnih ukrepov. Poročevalka zato meni, da je sicer 
nujen povsem pravni pristop, ki si prizadeva za izboljšanje pravnih sredstev, vendar ne 
zadostuje. „Trdi“ pristop Komisije, osredotočen na ostre kazni in odvračilne ukrepe, je treba 
razširiti tako, da se vanj vključijo „mehki“ ukrepi, usmerjeni k zagotavljanju pozitivnih 
spodbud za preprečevanje zamud pri plačilu. Poleg tega bi bilo treba hkrati z izvajanjem 
direktive spodbujati praktične ukrepe, na primer uporabo elektronskih računov.

Poročevalka poudarja, da lahko samo skupni vpliv direktive o zamudah pri plačilu in drugih 
ukrepov 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. 

Poudarja tudi, da je direktiva pomembno orodje za spoprijem s sedanjimi in prihodnjimi 
izzivi, čeprav ne bo rešila vseh težav. 

Natančneje vzeto so glavne točke poročevalkinega stališča glede predloga Komisije 
naslednje: 

Nadomestilo stroškov izterjave 

Po poročevalkinem mnenju lahko pomeni enoodstotna stopnja kompenzacije brez zgornje 
meje, ki se plačuje za zamude pri plačilu dolgov v višini 10 000 EUR ali več, znatne in 
nesorazmerne stroške pri poslih večje vrednosti in ne nujno odraža dejanskih stroškov. Treba 
bi bilo določiti nespremenljivo zgornjo mejo nadomestila za stroške izterjave. 

Ureditve obročnega odplačevanja

Poročevalka zavzema stališče, da bi morale države članice smeti ohraniti plačilne ureditve, ki 
omogočajo plačevanje zneskov v obrokih v določenem obdobju. Taka predplačila so pogosta 
praksa v mnogih državah članicah, tudi v Nemčiji in Italiji, zlasti pri obsežnih delih in/ali 
dobavi storitev, zlasti gradbenih projektov. Prav običajno je, da se v gradbeni panogi omogoči 
obročno odplačevanje glede na delno izpolnitev ustreznih pogodbenih obveznosti. 
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Poročevalka poudarja, da lahko ureditev obročnega odplačevanja pomaga zagotoviti 
likvidnost podjetij, še posebej malih in srednjih. V zvezi s tem se ji zdi primerno pojasniti, da 
se, na eni strani, strani v trgovinskih poslih lahko povsem prosto dogovorita o tovrstnih 
ureditvah ob upoštevanju veljavnih določb nacionalne zakonodaje; na drugi strani pa (2) se v 
primeru zamude pri plačilu enega obroka, obresti, nadomestila ali drugi penali izračunajo 
izključno na podlagi zaostalega zneska.

Usklajeni plačilni roki za državne organe

Poročevalka meni, naj ostane odstopanje od 30-dnevnega plačilnega roka izjema. 
Čeprav je potrebno nekaj prilagajanja, je treba odstopanje uporabljati le v posebnih 
okoliščinah.
 Zadnji stavek člena 5(4) („če to ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, kot je objektivna 
potreba po določitvi daljšega plačilnega roka“) je nekoliko dvoumen in povzroča zmedo, 
zlasti pri izvajanju obročnih odplačil.

Poročevalka predlaga natančnejšo ubeseditev možnosti odstopanja od 30-dnevnega roka, ki še 
vedno omogoča potrebno prilagodljivost, da se lahko upoštevajo primeri, v katerih je daljše 
plačilno obdobje upravičeno. Poleg tega podpira zamisel, da se določi 60 dni kot najdaljši 
možni plačilni rok za državne organe.

Enake kazni za podjetja in državne organe

Poročevalka zagovarja bolj uravnotežen pristop pri obravnavi podjetij in državnih organov. 
Čeprav podpira različno obravnavo podjetij in državnih organov, ko gre za plačilne roke, 
meni, naj se za oboje uporabljajo enaka pravila o kaznih. 

Poleg tega se ji 5 % dolgovanega zneska, ko obresti za zamudo pri plačilu zapadejo v plačilo, 
ne zdi sorazmerna kazen. Taka kazen tudi ne bi zagotovila spodbude za zgodnejšo poravnavo 
zneska, ko je rok za plačilo že mimo: dolžnik bi plačal enak znesek (5 % dolgovanega) ne 
glede na to, ali bi se plačilo izvedlo v enem dnevu ali enem letu po tem, ko obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo.

Poročevalka predlaga postopen in progresiven sistem, v katerem bi dolžnik plačal 2 % zneska, 
ko obresti za zamudo pri plačilu zapadejo v plačilo in 4 % zneska od 45 dne, ko obresti za 
zamudo pri plačilu zapadejo v plačilo, po 60 dneh od tega roka pa bi se delež povišal na 5 %. 
Predlaga tudi, da kazen v nobenem primeru ne bi bila višja od 50 000 EUR.

Vključitev komunalnih podjetij (Direktiva 2004/17/ES) v režim državnih organov

Poročevalka podpira vključitev trgovinskih poslov komunalnih podjetij v smislu Direktive 
2004/17/ES v režim predloga za državne organe. Meni, da se lahko komunalna podjetja, ki, 
podobno kot državni organi, uživajo posebne in ekskluzivne pravice, zanesejo na stalne (ali 
vsaj predvidljive) prihodke. Zato bi bilo treba ta podjetja obravnavati enako kot državne 
organe.

Pozitivne spodbude in spremljevalni ukrepi
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Poročevalka predlaga spremembe, katerih namen je razširiti pristop Komisije in prestaviti 
usmeritev s povsem pravnega pristopa k pristopu na podlagi spodbud. Prvič, države članice 
želi spodbuditi k uporabi kodeksov takojšnjega plačila, seznamov rednih plačnikov in drugih 
podobnih instrumentov za spoprijem z pomembnim vprašanjem zamud pri plačilih, ki 
pripomorejo k razvijanju kulture takojšnjega plačevanja, kar podpira cilje te direktive. Drugič, 
predlaga, da države članice uporabijo strokovne publikacije, promocijske kampanje ali katera 
koli druga funkcionalna sredstva, da bi povečale osveščenost o pravnih sredstvih zoper 
zamude pri plačilih med podjetji. Tretjič, želi spodbuditi uporabo mediacije in drugih načinov 
alternativnega reševanja sporov.

Osnutek mnenja Odbora za pravne zadeve 

Poročevalka upošteva predlog spremembe pripravljavca mnenja Odbora za pravne zadeve, da 
se v področje uporabe člena 6 vključijo določbe v zvezi s plačilnimi roki, kar po sporazumu 
med odboroma IMCO in JURI sodi v pristojnost odbora JURI. Ta predlog spremembe želi 
podpreti. 


