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Poprawka 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Nawet jeżeli niniejsza dyrektywa nie 
ma bezpośredniego zastosowania do 
instytucji Unii, należy zapewnić, jako 
przykład dobrej praktyki, że instytucje te 
stosują przepisy dotyczące płatności 
ustanowione w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje europejskie powinny stanowić przykład systematycznego dokonywania terminowych 
płatności.

Poprawka 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 doświadczenia wiadomo, że 
umowne terminy płatności za transakcje 
handlowe często są znacznie dłuższe niż 30 
dni. Dlatego też terminy płatności w 
transakcjach handlowych powinny zostać 
zasadniczo ograniczone do maksymalnie 
30 dni; w przypadkach, w których dłuższe 
terminy płatności są należycie 
uzasadnione zgodnie z zasadą 
konieczności lub specjalnymi przepisami 
prawa krajowego oraz gdy zawarte zostało 
jednoznaczne porozumienie pomiędzy 
dłużnikiem i wierzycielem, termin 
płatności może być przedłużony do 
maksymalnie 60 dni.
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Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór przepisów powinien mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji 
handlowych w celu uniknięcia niedogodności konkurencyjnych zarówno dla firm 
państwowych, jaki i prywatnych. Stosunki handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami i władzami 
publicznymi często są podobne to stosunków handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. W 
celu uniknięcia niekorzystnych terminów płatności szczególnie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, odsetki powinny być płatne w każdym przypadku nie później niż 60 dni po 
otrzymaniu faktury.

Poprawka 11
Vicky Ford

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 
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 

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłużnika, 
niezależnie od tego, czy dłużnik pochodzi z 
sektora publicznego lub prywatnego. 
Dlatego kary i inne środki mające na celu 
zniechęcać do opóźnień w płatnościach 
powinny zasadniczo mieć jednakowe 
zastosowanie do obu tych sektorów.
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prywatnych, ale i ogólny brak 
efektywności. W związku z powyższym 
należy wprowadzić odpowiednio wyższe 
rekompensaty zniechęcające w przypadku 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno sektor publiczny jak i prywatny narażone są na swą odnośną presję finansową w 
obecnym kryzysie gospodarczym. Od sektora publicznego oczekuje się świadczenia coraz 
bardziej zrównoważonych usług publicznych wysokiej jakości, ale przy o wiele niższych 
środkach finansowych. Negatywne skutki opóźnień w płatnościach są takie same, niezależnie 
od tego, czy dłużnik jest z sektora publicznego, czy prywatnego. Bardziej jednolity zbiór 
przepisów mających zastosowanie do obu tych sektorów i ewentualnie obejmujący nieznaczne 
zwiększenie ustawowej stopy procentowej zapewniłby, że wszyscy dłużnicy traktowani są 
sprawiedliwie i podlegają proporcjonalnym, lecz zniechęcającym karom.

Poprawka 12
Tiziano Motti, Lara Comi

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 w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE i art. 2 ust. 1 lit. a 
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 
pocztowych oraz art. 1 ust. 9 dyrektywy 
2004/18/WE1;
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa prywatne, które udzielają usług publicznych, np. w sektorze energetycznym i 
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telekomunikacyjnym, są obecnie często notowane na giełdzie. Z tego względu nie ma 
powodów do utożsamiania ich z władzami publicznymi, a tym samym stosowania do nich tych 
samych zasad, jakie miałyby zastosowanie w przypadku zwłok w płatnościach władz 
publicznych, gdyż – z punktu widzenia prawa – muszą działać w kontekście i przy 
zastosowaniu zasad już obowiązujących w ramach prawa cywilnego.

Poprawka 13
Reinhard Bütikofer

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 w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE oraz każdą 
instytucję Unii wymienioną w art. 13 
Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. en

Uzasadnienie

Opóźnienia w płatnościach dotyczą również instytucji UE, nie tylko władz krajowych. 
Instytucje UE nie mogą wyjąć się spod przepisów nałożonych na inne władze publiczne.

Poprawka 14
Angelika Niebler

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 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 oraz dyrektywy 2004/18/WE, 
niezależnie od przedmiotu lub wartości 
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zamówienia;
1ABl. L 134 z 30.4.2004, str. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapobiec nieporozumieniu, że instytucje zamawiające w rozumieniu dyrektywy 
2004/17/WE nie zostałyby objęte zakresem stosowania, należy również nadmienić dyrektywę 
2004/17/WE. Ponieważ dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE mają zastosowanie tylko w 
przypadku określonych przedmiotów przetargu i dopiero od określonego progu, należałoby 
wyjaśnić, że ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku dyrektywy 2000/35/WE.

Poprawka 15
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „przedsiębiorstwo sektorowe” 
oznacza przedsiębiorstwo działające w 
sektorze gospodarki wodnej, energetyki  
lub transportu w rozumieniu dyrektywy 
2004/17/WE, niezależnie do wartości 
zamówienia; 

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na swą szczególną pozycję rynkową, „przedsiębiorstwa sektorowe“ są 
szczególnie silne na rynku. W odniesieniu do infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, 
energetyki lub transportu są one jedynymi oferentami i nie podlegają żadnej rzeczywistej 
konkurencji. Dlatego przedsiębiorstwa sektorowe mogą w przeważającym stopniu 
jednostronnie określać „warunki zakupu" i terminy płatności. Nie można pozwolić na 
wykorzystywanie takiej uprzywilejowanej pozycji. Dlatego należy traktować przedsiębiorstwa 
sektorowe jak sektorowe instytucje zamawiające.



PE439.144v01-00 8/34 AM\805132PL.doc

PL

Poprawka 16
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej siedmiu punktów procentowych;

(6) „odsetki ustawowe” oznaczają odsetki 
proste za zwłokę w wysokości stanowiącej 
sumę stopy referencyjnej i dodatkowo co 
najmniej dziewięciu punktów 
procentowych;

Or. en

Uzasadnienie

W połączeniu ze zmianami art. 3 i 5 w celu odzwierciedlenia bardziej jednolitego, 
sprawiedliwego i proporcjonalnego zbioru przepisów mających zastosowanie zarówno do 
sektora publicznego, jak i prywatnego, nieznaczne zwiększenie ustawowej stopy procentowej 
stanowiłoby sposób na zachęcanie obu tych sektorów do zaangażowania się w dobre praktyki 
sprzyjające terminowemu dokonywaniu płatności.

Poprawka 17
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „MŚP” oznacza małe i średnie 
przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 
Komisji 2003/362/WE z dnia 6 maja 2003 
r. dotyczącego definicji drobnych, małych 
i średnich przedsiębiorstw1.
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia ramy wniosku „Small Business Act”, który ma na celu lepsze 
wykorzystanie potencjału MŚP dla wzrostu i innowacyjności. Należy podkreślać znaczenie 
MŚP, gdyż odgrywają one kluczową rolę w osiąganiu celów promowania wzrostu i tworzenia 
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miejsc pracy w gospodarce europejskiej.

Poprawka 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się artykuł 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór przepisów powinien mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji 
handlowych w celu uniknięcia niedogodności konkurencyjnych zarówno dla firm 
państwowych, jaki i prywatnych. Z tego względu należy połączyć art. 3 i art. 5. Stosunki 
handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami i władzami publicznymi często są podobne to 
stosunków handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. W celu uniknięcia niekorzystnych 
terminów płatności szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny być 
płatne w każdym przypadku nie później niż 60 dni po otrzymaniu faktury.

Poprawka 19
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że  w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami  wierzyciel jest 
uprawniony do żądania zapłaty odsetek za 
zwłokę  bez konieczności wezwania, jeśli 
spełnione są następujące warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają, że  w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami, między 
przedsiębiorstwami i władzami 
publicznymi oraz pomiędzy władzami 
publicznymi, wierzyciel jest uprawniony 
do żądania zapłaty odsetek za zwłokę  bez 
konieczności wezwania, jeśli spełnione są 
następujące warunki:

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji pozbawia sektor publiczny jego obecnego prawa do odsetek ustawowych i 
kosztów odzyskiwania należności w przypadku pojawienia się opóźnień w płatnościach oraz 
wysyła sektorowi prywatnemu mało pomocny sygnał, że w pewnych okolicznościach 
opóźnienia w płatnościach będą tolerowane. Niniejsza poprawka zapewnia, że oba sektory 
będą traktowane sprawiedliwie i że będą podlegały proporcjonalnym karom.

Poprawka 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne
od dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

(a) odsetki za zwłokę stają się wymagalne
od terminu, w którym stają się one 
należne, i podlegają stawce progresywnej, 
która nie przekracza 5%;

Or. it

Uzasadnienie

Progresywna stawka oprocentowania za zwłoki w płatnościach może działać jako środek 
odstraszający, który zapewni niezwłoczną spłatę przez dłużnika jego wierzytelności.

Poprawka 21
Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały ustalone w umowie, to odsetki za 
zwłokę  stają się wymagalne 
automatycznie po przekroczeniu 
któregokolwiek z następujących 
terminów :

(b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały ustalone w umowie, to odsetki za 
zwłokę  stają się wymagalne 
automatycznie po przekroczeniu 
któregokolwiek z następujących 
terminów :

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 

(i) 60 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
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wezwania do zapłaty; wezwania do zapłaty;
(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług; 

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 60 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić  zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności , 30 dni po tej 
dacie.

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 60 dni po tej 
dacie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia trudnościom finansowym w przypadku niektórych władz publicznych, 
należałoby zezwolić na bardziej elastyczne terminy oraz minimalną harmonizację zamiast 
pełnej harmonizacji.

Poprawka 22
Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
krótsze terminy pomiędzy 30 a 60 dniami.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia trudnościom finansowym niektórych władz publicznych, należałoby 
zezwolić na bardziej elastyczne terminy oraz minimalną harmonizację zamiast pełnej 
harmonizacji.
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Poprawka 23
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 
stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel, 
który jest MŚP, miał prawo do 
zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 
5 % należności. Taka rekompensata 
należna jest obok odsetek za zwłokę.

Or. it

Uzasadnienie

Celem niniejszego zapisu jest ochrona pełnej umownej swobody między prywatnymi 
przedsiębiorstwami poprzez zapewnienie alternatywnych środków rekompensaty z tytułu 
umownej nierównowagi i stosowanie w odniesieniu do transakcji business-to-business 
zryczałtowanej stawki rekompensaty w wys. 5%.  Rozwiązanie takie ma zastosowanie 
wyłącznie wtedy, gdy wierzyciel jest MŚP, i ma na celu zapobieżenie zwłokom również w 
płatnościach w transakcjach między prywatnymi przedsiębiorstwami.

Poprawka 24
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:
(a) za należność wynoszącą mniej niż 
1 000 EUR, stałej kwoty 40 EUR;
(b) za należność wynoszącą między 1 000 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeżeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do żądania od 
dłużnika jednej z następującej kwot:
(a) za należność wynoszącą mniej niż 
1 000 EUR, stałej kwoty 40 EUR;
(b) za należność wynoszącą między 1 000 
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a 10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;
c) za należność wynoszącą ponad 10 000 
EUR, kwoty odpowiadającej 1 % sumy, od 
której wymagalne są odsetki za zwłokę.

a 10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR;
c) za należność wynoszącą ponad 10 000 
EUR, kwoty odpowiadającej 1 % sumy, od 
której wymagalne są odsetki za zwłokę.

Wysokości te podlegają dokonywanemu 
co dwa lata przeglądowi. 

Or. it

Uzasadnienie

Chociaż proponowane stawki nie pokrywają rzeczywistych kosztów sadowych, a zatem nie 
ułatwiają dostępu do wymiaru sprawiedliwości, konieczne jest aktualizowanie wysokości 
rekompensat. Przy określaniu kwot referencyjnych należy stosować uaktualniany co dwa lata 
mechanizm przyrostowy.

Poprawka 25
Vicky Ford

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. Stała kwota rozwiązałaby ten problem, jednocześnie 
nie wykluczając w odniesieniu do wierzyciela możliwości otrzymania rozsądnej rekompensaty 
wszelkich pozostałych kosztów odzyskiwania należności w ramach art. 4 ust. 3.
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Poprawka 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności władz publicznych Odsetki za zwłokę

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór przepisów powinien mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji 
handlowych w celu uniknięcia niedogodności konkurencyjnych zarówno dla firm 
państwowych, jaki i prywatnych. Z tego względu należy połączyć art. 3 i art. 5. Stosunki 
handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami i władzami publicznymi często są podobne to 
stosunków handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. W celu uniknięcia niekorzystnych 
terminów płatności szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny być 
płatne w każdym przypadku nie później niż 60 dni po otrzymaniu faktury.

Poprawka 27
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności władz publicznych Płatności władz publicznych i 
przedsiębiorstw sektorowych

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.
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Poprawka 28
Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności władz publicznych Płatności dłużnika

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dyskryminacji pomiędzy firmami państwowymi i prywatnymi, np. w 
sektorze zdrowia, podmioty prywatne powinny być traktowane w taki sam sposób jak 
podmioty publiczne.

Poprawka 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
wierzyciel był uprawniony, bez 
konieczności wezwania, do odsetek za 
zwłokę równych odsetkom ustawowym, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór przepisów powinien mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji 
handlowych w celu uniknięcia niedogodności konkurencyjnych zarówno dla firm 
państwowych, jaki i prywatnych. Z tego względu należy połączyć art. 3 i art. 5. Stosunki 
handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami i władzami publicznymi często są podobne to 
stosunków handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. W celu uniknięcia niekorzystnych 
terminów płatności szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny być 
płatne w każdym przypadku nie później niż 60 dni po otrzymaniu faktury.
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Poprawka 30
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych, wierzyciel był 
uprawniony, bez konieczności wezwania, 
do odsetek za zwłokę równych odsetkom 
ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w ramach transakcji handlowych 
prowadzących do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem na 
rzecz władz publicznych lub 
przedsiębiorstw sektorowych, wierzyciel 
był uprawniony, bez konieczności 
wezwania, do odsetek za zwłokę równych 
odsetkom ustawowym, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.

Poprawka 31
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli data lub termin płatności nie 
zostały ustalone w umowie, to odsetki za 
zwłokę  stają się wymagalne 
automatycznie po przekroczeniu 
któregokolwiek z następujących terminów:

b) jeżeli wcześniejsza data lub krótszy
termin płatności nie zostały ustalone w 
umowie, to odsetki za zwłokę  stają się 
wymagalne automatycznie najpóźniej po 
przekroczeniu któregokolwiek z 
następujących terminów:

Or. de
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.

Poprawka 32
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) – podpunkty od i do iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

i) 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez dłużnika faktury lub 
równoważnego wezwania do zapłaty;

ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania 
towarów lub usług;

iii) jeżeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przejęcia lub 
kontroli, 30 dni po tej dacie.

iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić  zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni 
kalendarzowych po tej dacie.

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.
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Poprawka 33
Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) – podpunkty od i do iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(i) 60 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury lub równoważnego 
wezwania do zapłaty;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(ii) jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub 
równoważne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 60 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług;

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić  zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 30 dni po tej 
dacie.

(iii) jeśli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić  zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub umownie i jeśli dłużnik 
otrzyma fakturę lub równoważne 
wezwanie do zapłaty przed przyjęciem lub 
kontrolą lub w momencie dokonywania 
wymienionych czynności, 60 dni po tej 
dacie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia trudnościom finansowym dla niektórych władz publicznych, należałoby 
zezwolić na bardziej elastyczne terminy oraz minimalną harmonizację zamiast pełnej 
harmonizacji.

Poprawka 34
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) jeśli data otrzymania faktury lub 
równoważnego wezwania do zapłaty nie 
jest pewna, 30 dni od daty otrzymania 
towarów lub usług;
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Or. en

Poprawka 35
Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
krótsze terminy od 30 do 60 dni.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia trudnościom finansowym niektórych władz publicznych, należałoby 
zezwolić na bardziej elastyczne terminy oraz minimalną harmonizację zamiast pełnej 
harmonizacji.

Poprawka 36
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niemniejsza poprawka uwzględnia różne sposoby organizacji władz publicznych w państwach 
członkowskich, a w szczególności w obszarze służby zdrowia. Istnieje już szereg szpitali 
prywatnych, które udzielają usług opieki zdrowotnej, i w coraz większym stopniu dotyczy to 
niektórych państwach członkowskich. Dlatego ważne jest zapewnienie równego traktowania 
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oraz tego, że publiczni dostawcy usług opieki zdrowotnej nie znaleźli się w niekorzystnej i 
defaworyzującej sytuacji.

Poprawka 37
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedura przyjęcia lub kontroli, o której 
mowa w ust. 2 lit. b) ppkt (iii),

a) była niezwłocznie przeprowadzona;
b) nie przekraczała 15 dni 
kalendarzowych.

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.

Poprawka 38
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 60
dni.
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uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka określa okres płatności dla władz publicznych, ustanowiony w art. 5 ust. 
3, wydłużając go z 30 dni proponowanych w pierwotnym wniosku do maksymalnego okresu 
60 dni.

Poprawka 39
Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 30 
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny czas trwania procedury 
przyjęcia lub kontroli, o której mowa w 
ust. 2 lit. b) ppkt (iii), nie przekraczał 60
dni, chyba że ustalono inaczej i należycie 
uzasadniono to w dokumentacji 
przetargowej oraz w umowie.

Or. en

Uzasadnienie

 W celu zapobieżenia trudnościom finansowym niektórym władzom publicznym należałoby 
udzielić bardziej elastycznych terminów oraz minimalnej - zamiast pełnej - harmonizacji.

Poprawka 40
Angelika Niebler

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 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
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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.

ust. 2 lit. b).

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.

Poprawka 41
Patrizia Toia

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).

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka określa okres płatności dla władz publicznych, ustanowiony w art. 5 ust. 
4, wydłużając go z 30 dni proponowanych w pierwotnym wniosku do maksymalnego okresu 
60 dni.
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Poprawka 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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:

a) termin płatności określony w umowie 
nie przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba, że są one należycie 
uzasadnione zgodnie z zasadą 
konieczności lub specjalnymi przepisami 
prawa krajowego oraz gdy wierzyciel i 
dłużnik wyraźnie tak uzgodnili, a w 
żadnym razie by nie przekraczał on 60 
dni;
b) termin otrzymania faktury nie podlegał 
umownemu porozumieniu między 
wierzycielem a dłużnikiem.
Państwa członkowskie mogą, jeśli to 
konieczne, odstąpić od wymogów 
określonych w ust. a) w przypadkach 
porozumień dotyczących płatności w 
ratach lub płatności rozłożonych w czasie, 
które wierzyciel i dłużnik wyraźnie 
uzgodnili.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór przepisów powinien mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji 
handlowych w celu uniknięcia niedogodności konkurencyjnych zarówno dla firm 
państwowych, jaki i prywatnych. W celu uniknięcia niekorzystnych terminów płatności 
szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, odsetki powinny być płatne w każdym 
przypadku nie później niż 60 dni po otrzymaniu faktury. Różne wymogi mogą mieć 
zastosowanie do płatności w ratach (Ratenzahlungen) lub płatności rozłożonych w czasie 
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(Abschlagszahlungen). Przy zawieraniu porozumienia umownego w sprawie odroczonego 
fakturowania nie powinno się omijać przepisów dotyczących okresów płatności..

Poprawka 43
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają, by 
naczelne organy władzy budżetowej nie 
opóźniały dofinansowań bezpośrednio 
związanych z płatnościami dla wierzycieli 
bez stosownej, właściwie uzasadnionej 
przyczyny.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach, zwłaszcza dotyczących poważniejszych umów, płatności niższych 
szczebli administracji rządowej uzależnione są od wypłaty należnych im kwot 
dofinansowania. W epoce kryzysu gospodarczego i trudności w przepływie kapitału przybywa 
problemów związanych ze zwłokami w wypłatach dofinansowania. W związku z tym byłoby 
absurdem karanie organów władzy lokalnej za opóźnienia w płatnościch, gdy są one 
spowodowane opóźnieniami w wypłacie dofinansowania.

Poprawka 44
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
w przypadku udzielania usług publicznych 
zarówno przez sektor publiczny i 
prywatny, przepisy niniejszego artykułu 
mają zastosowanie do obu tych sektorów.

Or. en
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Uzasadnienie

Niemniejsza poprawka uwzględnia różne sposoby organizacji władz publicznych w państwach 
członkowskich, a w szczególności w obszarze służby zdrowia. Istnieje już szereg szpitali 
prywatnych, które udzielają usług opieki zdrowotnej, i w coraz większym stopniu dotyczy to 
niektórych państwach członkowskich. Dlatego ważne jest zapewnienie równego traktowania 
oraz tego, że publiczni dostawcy usług opieki zdrowotnej nie znaleźli się w niekorzystnej i 
defaworyzującej sytuacji.

Poprawka 45
Vicky Ford

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

Uzasadnienie

Niemniejsza poprawka uwzględnia różne sposoby organizacji władz publicznych w państwach 
członkowskich, a w szczególności w obszarze służby zdrowia. Istnieje już szereg szpitali 
prywatnych, które udzielają usług opieki zdrowotnej, i w coraz większym stopniu dotyczy to 
niektórych państwach członkowskich. Dlatego ważne jest zapewnienie równego traktowania 
oraz tego, że publiczni dostawcy usług opieki zdrowotnej nie znaleźli się w niekorzystnej i 
defaworyzującej sytuacji.

Poprawka 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 5. W przypadku gdy odsetki za zwłokę 



PE439.144v01-00 26/34 AM\805132PL.doc

PL

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.

stają się wymagalne, państwa 
członkowskie dopilnowują, by wierzyciel 
miał prawo do wypłat następującej 
rekompensaty:

a) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 2 % należności od dnia, 
w którym odsetki stają się wymagalne;
b) zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 5 % należności po upływie 30 
dni od dnia, w którym odsetki stają się 
wymagalne.

Or. en

(oryginalne brzmienie KOM zostało rozbite na a) i b))

Uzasadnienie

Ten sam zbiór przepisów powinien mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji 
handlowych w celu uniknięcia niedogodności konkurencyjnych zarówno dla firm 
państwowych, jaki i prywatnych. W przypadku wypłat rekompensaty mniejsze przekroczenia 
terminu powinny być traktowane inaczej niż dłuższe opóźnienia w wypłacie.

Poprawka 47
Angelika Niebler

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.

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

Or. de
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.

Poprawka 48
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wierzyciel uprawniony 
do zryczałtowanej rekompensaty zlecił 
podwykonawstwo innym 
przedsiębiorstwom, zryczałtowana 
rekompensata zostaje proporcjonalnie 
rozdzielona również na te 
przedsiębiorstwa. 

Or. it

Uzasadnienie

Ma to na celu ograniczenie zakresu niniejszego akapitu, który jest szczególnie uciążliwy dla 
władz publicznych, do transakcji handlowych między nimi a MŚP. Mechanizm 
zryczałtowanych rekompensat działa jako środek odstraszający, zapewniając, że władze 
publiczne i/lub przedsiębiorcy/nabywcy zachowują się stosownie i dopełniają terminów 
płatności. 

Poprawka 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych:
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wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam zbiór przepisów powinien mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji 
handlowych w celu uniknięcia niedogodności konkurencyjnych zarówno dla firm 
państwowych, jaki i prywatnych. Z tego względu należy połączyć art. 3 i art. 5. Stosunki 
handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami i władzami publicznymi często są podobne to 
stosunków handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Poprawka 50
Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem:

Or. en

Uzasadnienie

 W celu uniknięcia dyskryminacji pomiędzy firmami państwowymi i prywatnymi, np. w 
sektorze zdrowia, podmioty prywatne powinny być traktowane w taki sam sposób jak 
podmioty publiczne.

Poprawka 51
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obowiązująca stopa referencyjna w 
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transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych:

transakcjach handlowych prowadzących do 
dostawy towarów lub świadczenia usług za 
wynagrodzeniem na rzecz władz 
publicznych lub przedsiębiorstw 
sektorowych:

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji Europejskiej stosuje się pojęcie „dni kalendarzowe” oraz „dni”. Należy 
unikać nieporozumień. Należałoby wyjaśnić, że władze publiczne i przedsiębiorstwa 
sektorowe mogą wprawdzie skrócić w umowie ogólny termin płatności wynoszący 30 dni, lecz 
nie mogą go wydłużyć.

Poprawka 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rażąco nieuczciwe klauzule umowne Rażąco nieuczciwe klauzule umowne i 
praktyki komercyjne

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia nadużywania nieuczciwych klauzul  umownych czy stosunków handlowych 
należy rozszerzyć zakres tego artykułu, by obejmował on również praktyki komercyjne, gdyż 
są one równie znamiennym i poważnym problemem dla MŚP, np. w przypadku gdy większe 
przedsiębiorstwa jednostronnie z mocą wsteczną  zmieniają okresy płatności.

Poprawka 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewnią, że 
klauzula umowna  odnosząca się do

1. Państwa członkowskie zapewnią, że 
klauzula umowna i/lub praktyka 
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terminów płatności, wysokości odsetek za 
zwłokę lub kosztów odzyskiwania 
należności uznawana jest za niewykonalną
lub stanowiącą podstawę do roszczenia o 
odszkodowanie, jeśli jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela. Przy 
rozpoznaniu, czy dana klauzula  jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela, bada się 
wszelkie okoliczności, łącznie z dobrą 
praktyką handlową i rodzajem produktu
lub usług. Rozważa się również , czy 
istnieją obiektywne przyczyny, dla których 
dłużnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 3 ust. 2 lit. 
b), art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 lit. b) .

komercyjna odnosząca się do  terminów 
płatności, wysokości odsetek za zwłokę lub 
kosztów odzyskiwania należności lub taka 
klauzula zawarta w porozumieniach 
nieformalnych i w ramach zmian z mocą 
wsteczną w umowie uznawana jest za 
niewykonalną  lub stanowiącą podstawę do 
roszczenia o odszkodowanie, jeśli jest 
rażąco nieuczciwa wobec wierzyciela. Przy 
rozpoznaniu, czy dana klauzula  jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela, bada się 
wszelkie okoliczności, łącznie z dobrą 
praktyką handlową i rodzajem produktu
lub usług. Rozważa się również , czy 
istnieją obiektywne przyczyny, dla których 
dłużnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 4 ust. 1 lub 
art. 5 ust. 2 lit. b) .

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że niniejsze ustawodawstwo w pełni chroni MŚP przez nadużyciami i 
nieuczciwym zachowaniem jeśli chodzi o płatności, należy nade wszystko ująć w nim praktyki 
komercyjne. Jeśli praktyki komercyjne nie zostaną w nim ujęte, w tym wprowadzanie do 
warunków płatności danej umowy zmian z mocą wsteczną, ustawodawstwo proponowane 
przez Komisję nie będzie w wystarczającym stopniu zapobiegać wykorzystywaniu wierzycieli 
jako „banków”, tj. chronić przed praktyką wprowadzania jednostronnych zmian w umowach, 
prowadzących do wydłużenia okresów płatności w celu zwiększenia płynności dłużnika, a ze 
szkodą dla wierzyciela. Zmiana odniesienia artykułów ma na celu wprowadzenie spójności z 
poprawkami wynikającymi z połączenia art. 3 i 5.

Poprawka 54
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewnią, że 
klauzula umowna  odnosząca się do
terminów płatności , wysokości odsetek za 
zwłokę lub kosztów odzyskiwania 
należności uznawana jest za niewykonalną

1. Państwa członkowskie zapewnią, że 
klauzula umowna  odnosząca się do
terminów płatności , wysokości odsetek za 
zwłokę lub kosztów odzyskiwania 
należności uznawana jest za niewykonalną
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lub stanowiącą podstawę do roszczenia o 
odszkodowanie, jeśli jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela. Przy 
rozpoznaniu, czy dana klauzula  jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela, bada się 
wszelkie okoliczności, łącznie z dobrą 
praktyką handlową i rodzajem produktu
lub usług. Rozważa się również , czy 
istnieją obiektywne przyczyny, dla których 
dłużnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 3 ust. 2 lit. 
b), art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 lit. b) .

lub stanowiącą podstawę do roszczenia o 
odszkodowanie, jeśli jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela. Przy 
rozpoznaniu, czy dana klauzula  jest rażąco 
nieuczciwa wobec wierzyciela, bada się 
wszelkie okoliczności, łącznie z dobrą 
praktyką handlową i rodzajem produktu
lub usług, a także rozmiarem 
przedsiębiorstwa. Rozważa się również , 
czy istnieją obiektywne przyczyny, dla 
których dłużnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 3 ust. 2 lit. 
b), art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 lit. b) .

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie, że przy określaniu tego, czy klauzula w umowie 
jest uciążliwa, brane są pod uwagę nie tylko dobre praktyki oraz charakter produktu czy 
usług, ale również rozmiar przedsiębiorstwa.

Poprawka 55
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów pierwszego akapitu klauzulę, 
która przekracza okres określony w art. 5 
ust. 2 lit. b należy zawsze traktować jako 
rażąco nieuczciwą, uwzględniając kryteria 
art. 5 ust. 4.

Or. en
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Poprawka 56
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jakakolwiek klauzulę umowną 
narzucającą na wierzyciela dodatkowe 
obciążenie finansowe będące warunkiem 
ubiegania się przez niego o prawną 
rekompensatę należną za zwłokę w 
płatnościach uważa się rażąco nieuczciwą.

Or. en

Poprawka 57
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki określone w ust. 2 zawierają 
również przepisy prawne, według których 
reprezentatywne  organizacje mogą w 
zgodzie z przepisami prawa krajowego 
zwrócić się do sądu lub do właściwych 
organów administracji, podając jako 
powód, że klauzule są rażąco nieuczciwe 
tak, aby mogły one zastosować właściwe i 
skuteczne środki dla zapobieżenia 
stosowaniu takich klauzul.

3. Środki określone w ust. 2 zawierają 
również przepisy prawne, według których 
reprezentatywne  organizacje mogą w 
zgodzie z przepisami prawa krajowego 
zwrócić się do sądu lub do właściwych 
organów administracji, podając jako 
powód, że klauzule są rażąco nieuczciwe 
tak, aby mogły one zastosować właściwe i 
skuteczne środki dla zapobieżenia 
stosowaniu takich klauzul. Niniejszy 
przepis nie narusza przepisów klauzuli 
poufności, obowiązującej dla organizacji 
reprezentujących swe jednostki 
członkowskie.

Or. en
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Poprawka 58
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewnią pełną 
przejrzystość w zakresie praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, w szczególności poprzez 
publikowanie obowiązującej ustawowej 
stopy procentowej.

Państwa członkowskie zapewnią pełną 
przejrzystość w zakresie praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, w szczególności poprzez 
publikowanie obowiązującej ustawowej 
stopy procentowej oraz procedury 
odnoszącej się do płatności władz 
publicznych jako szczególnych gwarancji 
dla jakiegokolwiek ewentualnego 
łańcucha podwykonawców.

Or. it

Uzasadnienie

Przepis tej wprowadziłby wykrywalności i przejrzystość w płatnościach dokonywanych przed 
władze publiczne. Środek ten jest właściwy w szczególności, by zagwarantować, że korzyści z 
lepszych okresów płatności przekazywane są w praktyce potencjalnym podwykonawcom i/lub 
sektorom usług zewnętrznych u źródła głównych przedsiębiorców. 

Poprawka 59
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe ustawodawstwo, przepisy 
wykonawcze i administracyjne muszą 
zapewniać te same warunki wszystkim 
wierzycielom, z siedzibą we Wspólnocie.

2. Krajowe ustawodawstwo, przepisy 
wykonawcze i administracyjne muszą 
zapewniać te same warunki wszystkim 
wierzycielom – w oparciu o ich rozmiar –
z siedzibą w Unii.

Or. it

Uzasadnienie

Również w tym przypadku celem jest zapewnienie równego traktowania, a to różni się w 
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zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa.


