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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva 2000/35/ES o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, sprejeta 
maja 2000 in v veljavi od 8. avgusta 2002, je dosegla omejene učinke. Razlike v disciplini 
glede rokov za plačila med državami članicami so še vedno velike in praksa zamud pri 
plačilih ogroža prihodnost podjetij, začenši z malimi in srednje velikimi podjetji, še posebej v 
času gospodarske in finančne krize, kakršno preživljata Evropa in svet. 

Razširjeno zatekanje k zamudam pri plačilih – to tega prihaja zaradi nuje, še pogosteje pa je 
namerno – destabilizira notranji trg in resno škoduje čezmejni trgovini. Poleg tega so v 
državah članicah, kjer so tovrstne težave najbolj razširjene, podjetja v večji meri izpostavljena 
tveganju vedno večjega oškodovanja prihodkov, celo v takšni meri, da jim grozi stečaj.
Najpomembnejšo razsežnost pa te težave dobijo v povezavi s posli med državnimi organi in 
podjetji, pri čemer ostaja sporna možnost, da bi posle med zasebniki obravnavali drugače.
Tudi slednji, pogosto gre za mala in srednje velika podjetja, so lahko izpostavljeni krivičnim 
pogodbenim klavzulam, ki jih podpišejo zaradi strahu, da ne bi poslabšali odnosov z večjo 
zasebno stranko. 

Pripravljavec mnenja v osnutku mnenja pozdravlja predlog Komisije. Vseeno meni, da mora 
opozoriti na nekatere oblikovane in vsebinske spremembe, katerih namen je, da – kljub temu 
da potrjujejo splošen pristop iz predloga Komisije – vpeljejo elemente, ki bodo prispevali k 
jasnosti in gotovosti pri razlagi in prenosu direktive. 

Namen pripravljavca mnenja je, da bi bilo treba področje uporabe predpisov, ki zadevajo 
državne organe, dodatno razširiti na komunalna podjetja. Poleg tega pripravljavec mnenja 
predlaga spremembe, povezane z zanesljivostjo rokov, odvračalnim učinkom dodatnih 
stroškov za dolžnike, s krčenjem pogodbenih odstopanj, ki so zajeta v zakonodaji, in s 
pasivnim/aktivnim obveščanjem podjetij o novih pravicah. 

Osnutek mnenja je skladen z delovnim dokumentom, ki ga je pripravila pristojna poročevalka 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov Barbara Weiler. Pripravljavec mnenja Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko v svojem mnenju kljub temu ugotavlja, da je treba 
vpeljati dodatne elemente za varstvo podjetji, začenši z malimi in srednje velikimi podjetji. 
Predlaga zlasti, da bi moralo postati obvezno plačevanje stroškov, povezanih izterjavo in 
obrestmi v primeru zamude pri plačilu. Tako bi se namreč izognili zahtevi po iztožljivosti za 
posamezne upnike in jih zavarovali pred tveganjem, da bi dolžnik proti njim utegnil sprožiti 
povračilne trgovinske ukrepe.

Pripravljavec mnenja je v svoj predlog vključil nekatera pojasnila, ki so jih ponudili 
poročevalci v senci med prvo izmenjavo mnenj o predlogu direktive. Še zlasti je povzel 
zahtevo kolegov, da je treba zmanjšati možnosti za odstopanje, ki se uporabljajo v predpisih, 
ki jih določa evropski zakonodajalec.

Zaenkrat še ni bilo mogoče doseči široko sprejetega dogovora o pavšalnem nadomestilu v 
odstotkih (5 %), ki bi ga morali upniku izplačati državni organi, ki zamujajo pri postopkih 
plačil. Pripravljavec mnenja je pripravljen razpravljati o vprašanju med naslednjo izmenjavo 
mnenj in morebiti poskrbeti za ponovno obravnavo te zadeve z vložitvijo ad hoc predloga 
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spremembe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – 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 
naročniki, kot jih določa odstavek 1 člena 
2 Direktive 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov javnih naročil 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev1 ter odstavek 9 člena 1 Direktive
2004/18/ES;
1 UL L 134, 30.4.2004, str.1.

Or. it

Obrazložitev

V okviru ločene obravnave državnih organov in podjetij, predvidene v predlogu Direktive, ki 
ga je pripravila Evropska komisija, je treba predpise, ki veljajo za državne organe 
uporabljati tudi za komunalna podjetja, kot na primer ponudnike vode in energije.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obresti v primeru zamude pri plačilu Obresti v primeru zamude pri plačilu v 
trgovinskih poslih med podjetji

Or. it
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Obrazložitev

V členu 3 je izrecno sklicevanje izključno na področje trgovinskih poslov med podjetji. Zaradi 
jasnosti se torej zdi, da je treba že v njegovem naslovu jasno navesti, da se določbe iz člena 
uporabljajo izključno za primere zamud pri plačilih v trgovinskih poslih med podjetji.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenega v 
pogodbi;

a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenega v 
pogodbi, ki ne sme biti daljši od 60 dni po 
dnevu prejema blaga ali izvedbi storitev iz 
pogodbe;

Or. it

Obrazložitev

Čeprav se državni organi razlikujejo od podjetij, kar zadeva proračunsko načrtovanje in 
dostop do virov financiranja, je trgovinski odnos med podjetjem in državnim organom v 
številnih pogledih podoben trgovinskemu odnosu med dvema podjetjema. Zato se s predlogom 
spremembe namerava uvesti enoten predpis za posle med zasebniki, ki majhnih in srednje 
velikih podjetij ne bo postavljal v podrejen pogajalski položaj v odnosu do velikih podjetij in 
industrij.

Predlog spremembe4

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, razen če je v 
pogodbi določeno drugače, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
zneskov: 

1. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo v trgovinskih poslih v 
skladu s členoma 3 in 5, države članice 
zagotovijo, da je upnik upravičen od 
dolžnika prejeti katerega koli od naslednjih 
najnižjih zneskov, kar se izvrši samodejno 
oziroma ne da bi moral upnik na to 
opozoriti: 
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Or. it

Obrazložitev

Zdi se verjetno, da bodo pogodbene določbe, ki se razlikujejo od ureditve iz členov 3 in 5, 
škodile pogodbenim jamstvom, ki varujejo upnika. Po mnenju pripravljavca poročila je 
bistvenega pomena, da države članice zagotovijo samodejno izvajanje postopka, in sicer tako, 
da se posameznim upnikom ne bo treba bati morebitnih povračilnih ukrepov naročnikov.

Predlog spremembe5

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, 
države članice zagotovijo naslednje:

4. Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1,
države članice zagotovijo naslednje:

a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenega v 
pogodbi;

a) obresti za zamude pri plačilu zapadejo v 
plačilo z dnem, ki sledi datumu plačila ali 
koncu plačilnega roka, določenega v 
pogodbi;

b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, ne da bi 
bilo potrebno opozorilo:

b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, ne da bi 
bilo potrebno opozorilo:

i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo; 

i) 30 dni po dnevu, na katerega dolžnik 
prejme račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo; 

ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev; 

ii) če dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred prejemom 
blaga ali izvedbo storitev, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbi storitev; 

iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu;

iii) če je postopek sprejemanja ali 
preverjanja, s katerim je treba preveriti 
skladnost blaga ali storitev s pogodbo, 
določen zakonsko ali pogodbeno in če 
dolžnik prejme račun ali drugo ustrezno 
zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu;

Or. it
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Obrazložitev

Zaradi jasnosti se zdi, da je treba v členu 5 najprej določiti pogoje, na podlagi katerih je 
mogoče izterjati zamudne obresti (odstavek 1), najširše pogoje glede plačilnih rokov (prej 
odstavek 4, novi odstavek 2), najdaljše trajanje postopka sprejemanja ali preverjanja 
(odstavek 3), in nato podrobnosti o rokih (prej odstavek 2, novi odstavek 4).

Predlog spremembe 6

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.

2. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 4(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če je to 
ustrezno utemeljeno v skladu z načelom 
nujnosti ter v nobenem primeru ne 
presega 60 dni.

Or. it

Obrazložitev

V izvirnem besedilu člena 5 so stranem dopuščene široke možnosti, da se dogovorijo o 
daljšem roku za plačilo, s čimer se ogrožajo splošni cilji direktive. Poleg tega se zdi besedilo 
„objektivna potreba po določitvi daljšega plačilnega roka“ preveč nejasno in ga je mogoče 
razlagati na več načinov.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva iz odstavka 2 vključujejo 
določbe, po katerih lahko zastopniške
organizacije v skladu z ustrezno nacionalno 
zakonodajo vložijo tožbo pri sodišču ali 
pristojnem upravnem organu na podlagi 

3. Sredstva iz odstavka 2 vključujejo 
določbe, po katerih lahko zastopniške
organizacije v skladu z ustrezno nacionalno 
zakonodajo vložijo tožbo pri sodišču ali 
pristojnem upravnem organu na podlagi 
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tega, da so klavzule skrajno krivične, tako 
da lahko uporabijo ustrezna in učinkovita 
sredstva za preprečevanje njihove
nadaljnje uporabe.

tega, da so klavzule skrajno krivične, tako 
da lahko uporabijo ustrezna in učinkovita 
sredstva za preprečevanje njihove uporabe.

Or. it

Obrazložitev

Zastopniškim organizacijam bi bilo treba omogočiti delovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo, tudi v okviru občasnih pritožb glede omenjenih določb.

Predlog spremembe8

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri prenosu te direktive države članice 
predvidijo informacijske kampanje, 
katerih namen je povečati ozaveščenost 
podjetij, zlasti malih in srednje velikih 
podjetij, o njihovih pravicah.
Države članice razmislijo o možnosti, da 
bi vnaprej pripravile objavo podatkov o 
„dobrih“ in „slabih“ dolžnikih, ter o 
razširjanju dobre prakse za spodbujanje 
pravočasnega plačevanja.

Or. it

Obrazložitev

Kot je razvidno iz ocene učinka, ki jo je pripravila Komisija, podjetja ne zahtevajo zamudnih 
obresti tudi zato, ker se ne zavedajo svojih pravic. Obveščanju bi bilo mogoče dodati 
praktične ukrepe, ki bi spodbujali pravočasno plačevanje.


