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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zatwierdzona w maju 2000 r. i obowiązująca od dnia 8 sierpnia 2002 r. dyrektywa 
2000/35/WE, która ma na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych, przyniosła ograniczone skutki. Różnice między państwami członkowskimi w 
zakresie dyscypliny dotyczącej terminów płatności są wyraźne, a praktyka opóźnień w 
płatnościach zagraża przyszłości przedsiębiorstw (w pierwszej kolejności małych i średnich) 
szczególnie tych, które dotyka kryzys gospodarczy i finansowy, taki jak obecny kryzys w 
Europie i na świecie. 

Rozpowszechnione uciekanie się do opóźnienia płatności – spowodowane koniecznością lub, 
częściej, celowe – destabilizuje rynek wewnętrzny i poważnie szkodzi transgranicznej 
wymianie handlowej. Ponadto w państwach członkowskich najbardziej podatnych na ten 
problem przedsiębiorstwa są narażone przede wszystkim na niebezpieczeństwo stopniowej 
utraty wpływów, a nawet bankructwa.
Problem przybiera jednak jeszcze szerszy zasięg w przypadku transakcji między władzą 
publiczną a przedsiębiorstwami, przy czym możliwość odrębnego traktowania transakcji 
między podmiotami prywatnymi wciąż pozostaje dyskusyjna. Także podmioty prywatne, 
będące często małymi i średnimi przedsiębiorstwami, mogą być narażone na występowanie 
niekorzystnych klauzul w umowach, na które zgadzają się w obawie pogorszenia stosunków 
ze znaczącym klientem prywatnym. 

W projekcie sprawozdania sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. 
Uważa on jednak, że należy wprowadzić pewne zmiany dotyczące formy i treści, które – choć
potwierdzają ogólne podejście wniosku Komisji – mają na celu wprowadzenie elementów 
jasności i pewności w zakresie interpretacji i transpozycji dyrektywy.

W zamyśle sprawozdawcy zakres stosowania przepisów dotyczących organów władzy 
publicznej powinien zostać dodatkowo rozszerzony na przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej. Ponadto sprawozdawca proponuje zmiany dotyczące określania terminów, 
zniechęcającego charakteru odsetek płaconych przez dłużnika, ograniczania odstępstw 
umownych przewidzianych w dyrektywie oraz biernego/aktywnego informowania 
przedsiębiorstw o nowych prawach.

Projekt sprawozdania jest spójny z dokumentem roboczym przygotowanym przez 
sprawozdawczynię komisji przedmiotowo właściwej Barbarę Weiler z Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Podobnie sprawozdawca Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii uważa w swojej opinii, iż trzeba wprowadzić dalsze elementy 
dotyczące ochrony przedsiębiorstw (począwszy od małych i średnich). W szczególności 
proponuje się nadanie obowiązkowego charakteru odszkodowaniom stosowanym w związku 
ze ściąganiem należności i odsetek w przypadku opóźnienia płatności. Postępowanie takie 
pozwoliłoby na uniknięcie wymogu posiadania prawa do działania przez pojedynczego 
wierzyciela, chroniąc go przed handlowymi środkami odwetowymi, które mógłby zastosować 
dłużnik.

Propozycja sprawozdawcy przejmuje niektóre wskazówki przekazane przez sprawozdawców-
cieni w trakcie pierwszej wymiany opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy. 
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Sprawozdawca zgadza się szczególnie z wyrażoną przez kolegów koniecznością ograniczenia 
możliwości stosowania odstępstw od przepisów określonych przez prawodawcę 
europejskiego.

Na zakończenie należy dodać, że nie znaleziono jeszcze szeroko akceptowanego rozwiązania 
w zakresie zryczałtowanej rekompensaty procentowej (5%), którą wierzyciel miałby prawo 
otrzymać od władzy publicznej w przypadku opóźnienia procedury płatności. Sprawozdawca 
zastrzega, iż powróci do tej kwestii w czasie najbliższej wymiany opinii i ewentualnie 
ponownie ją zbada przedkładając poprawkę ad hoc.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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 art. 
2 ust. 1 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 art. 1 ust. 9 
dyrektywy 2004/18/WE;
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Uzasadnienie

W ramach odrębnego traktowania władz publicznych i przedsiębiorstw przewidzianego 
w projekcie dyrektywy Komisji Europejskiej należy stosować normy dotyczące władz 
publicznych także do przedsiębiorstw użyteczności publicznej, takich jak podmioty działające 
w sektorze gospodarki wodnej i energetyki.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odsetki za zwłokę Odsetki za zwłokę w przypadku transakcji 
handlowych między przedsiębiorstwami

Or. it

Uzasadnienie

Art. 3 odnosi się wyraźnie jedynie do transakcji handlowych między przedsiębiorstwami. 
W trosce o jasność należy zatem już w tytule artykułu wyjaśnić, że przepisy w nim zawarte 
odnoszą się wyłącznie do przypadków zwłoki w transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami.

Poprawka 3

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 dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie, który nie może przekraczać 60 
dni od daty otrzymania towaru lub 
wykonania usług, o których mowa w 
umowie;

Or. it

Uzasadnienie

Chociaż władze publiczne różnią się od przedsiębiorstw w zakresie procesów planowania 
budżetowego i dostępu do finansowania, stosunek handlowy między przedsiębiorstwem 
a władzą publiczną jest pod wieloma względami podobny do stosunku handlowego między 
dwoma przedsiębiorstwami. Poprawka ma zatem na celu wprowadzenie jednolitego 
standardu dla transakcji między podmiotami prywatnymi, który nie będzie stawiał małych 
i średnich przedsiębiorstw w pozycji podległości handlowej wobec dużych przedsiębiorstw 
i zakładów przemysłowych.
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Poprawka4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Or. it

Uzasadnienie

Rozsądne jest uznanie, że specyfika umów różniąca się od przepisu zaproponowanego w art. 3 
i 5 pociągnęłaby za sobą negatywne skutki dla gwarancji umownych, które chronią 
wierzyciela. Sprawozdawca uważa za kluczowe zapewnianie przez państwa członkowskie 
automatycznego wykonywania procedury, tak aby pojedynczy wierzyciel nie musiał obawiać 
się ewentualnych retorsji ze strony dłużnika.

Poprawka5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, 
są spełnione, państwa członkowskie 
zapewniają, że:

4. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, 
są spełnione, państwa członkowskie 
zapewniają, że:

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 dnia następującego po dacie płatności 
lub terminie płatności określonych w 
umowie;

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

b) jeżeli data płatności lub termin płatności 
nie są określone w umowie, odsetki za 
zwłokę stają się automatycznie należne w 
jednym z następujących terminów:

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

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

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: 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, wierzyciel uprawniony jest do 
automatycznego, tj. bez konieczności 
podejmowania jakichkolwiek kroków, 
żądania od dłużnika jednej z następującej 
kwot: 
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zapłaty; 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 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) 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.

Or. it

Uzasadnienie

Dla większej jasności należy najpierw określić w art. 5 warunki uprawniające do otrzymania 
odsetek (ust. 1), ostateczne terminy płatności (wcześniejszy ust. 4, nowy ust. 2), maksymalny 
czas trwania procedury przyjęcia lub kontroli (ust. 3), a także szczegóły dotyczące okresu 
uprawnienia do otrzymywania odsetek (wcześniejszy ust. 2, nowy ust. 4).

Poprawka 6

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.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych w 
ust. 4 lit. b), chyba, że wierzyciel i dłużnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
należycie uzasadnione i zgodne z zasadą 
konieczności, a termin nie przekracza 60 
dni.

Or. it
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Uzasadnienie

W pierwotnym brzmieniu art. 5 pozostawiał stronom możliwość uzgodnienia dłuższego 
terminu płatności, co wiązało się z ryzykiem unieważnienia ogólnych celów dyrektywy. 
Ponadto określenie „obiektywna potrzeba rozłożenia płatności na dłuższy okres” wydaje się 
zbyt ogólne i może prowadzić do różnych interpretacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji tekstu. 

Poprawka8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wdrażania niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie przygotowują 
kampanie informacyjne dla 
przedsiębiorstw, a w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, mające 
na celu poprawienie znajomości 
przysługujących im praw.
Państwa członkowskie badają, czy należy 
opublikować informacje dotyczące 
„dobrych” i „złych” dłużników i 
rozpowszechniać dobre praktyki 
sprzyjające dokonywania płatności w 
terminie.

Or. it

Uzasadnienie

Jak wskazano w ocenie wpływu przygotowanej przez Komisję Europejską, przedsiębiorstwa 
nie żądają odsetek także dlatego, że nie znają przysługujących im praw. Do informacji można 
dołączyć praktyczne wskazówki sprzyjające dokonywaniu płatności w terminie.
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