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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 7 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Jednym z działań priorytetowych 
przewidzianych w europejskim planie 
naprawy gospodarczej jest zmniejszenie 
obciąŜenia administracyjnego dla 
przedsiębiorstw oraz promowanie 
przedsiębiorczości poprzez, między 
innymi, zagwarantowanie, by władze 
publiczne regulowały naleŜności za 
dostawy i usługi, w tym równieŜ wobec 
MŚP, w przeciągu jednego miesiąca, aby 
zmniejszyć ich ograniczenia w płynności 
finansowej. 

(7) Jednym z działań priorytetowych 
przewidzianych w europejskim planie 
naprawy gospodarczej jest zmniejszenie 
obciąŜenia administracyjnego dla 
przedsiębiorstw oraz promowanie 
przedsiębiorczości poprzez, między 
innymi, zagwarantowanie, by naleŜności za 
dostawy i usługi, w tym równieŜ wobec 
MŚP, były co do zasady regulowane w 
przeciągu jednego miesiąca, aby 
zmniejszyć ich ograniczenia w płynności 
finansowej. 

Uzasadnienie 

Instytucje publiczne i prywatne powinny być zasadniczo zobowiązane do regulowania 
naleŜności w ciągu 30 dni. JednakŜe naleŜy zachować równieŜ wyjątki, jak zostało to 
przewidziane w niniejszej dyrektywie. Na przykład w sektorze budowlanym usługi i odnośne 
dokumenty rachunkowe mogą mieć złoŜony charakter, w związku z czym ich kontrola moŜe 
wykraczać poza określone ramy czasowe. Regulowanie płatności w ratach moŜe tutaj działać 
na zasadzie rekompensaty. 
 



 

 
 PE441.848/ 2 

 PL 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 12 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Opóźnienia w płatnościach stanowią 
naruszenie postanowień umowy, która była 
korzystna finansowo dla dłuŜników w 
większości państw członkowskich, poprzez 
naliczanie  niskich lub zerowych  odsetek 
za zwłokę w płatności lub powolne 
procedury ściągania naleŜności. Konieczna 
jest więc znacząca zmiana, która wszelkie 
zapisy uniemoŜliwiające naliczanie 
odsetek uznałaby za nieuczciwą klauzulę 
umowną, a  takŜe przewidywałaby 
rekompensatę powstałych u wierzycieli 
kosztów w celu zatrzymania tej tendencji i 
zapewnienia sytuacji, w której skutki 
opóźnień w płatnościach powstrzymują 
przed przekraczaniem terminów płatności. 

(12) Opóźnienia w płatnościach stanowią 
naruszenie postanowień umowy, która była 
korzystna finansowo dla dłuŜników w 
większości państw członkowskich, poprzez 
naliczanie  niskich lub zerowych  odsetek 
za zwłokę w płatności lub powolne 
procedury ściągania naleŜności. Konieczna 
jest więc znacząca zmiana w mentalności, 
tak aby normą stało się terminowe 
uiszczanie płatności, w celu zatrzymania 
tej tendencji i stworzenia sytuacji, w której 
skutki opóźnień w płatnościach 
powstrzymują przed przekraczaniem 
terminów płatności. Zmiana ta powinna 
polegać między innymi na ustaleniu 
maksymalnych okresów płatności, 
zapewnieniu wierzycielom rekompensaty 
za poniesione koszty i uznaniu 
uniemoŜliwienia naliczania odsetek i 
wypłaty rekompensaty za koszty 
poniesione podczas odzyskiwania 
naleŜności za nieuczciwy warunek 
umowny i nieuczciwą praktykę handlową. 
Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na MŚP. 
Z tego powodu podstawowe znaczenie ma 
to, aby proponowane działania nie 
zwiększały formalności administracyjnych 
i biurokracji. 

Uzasadnienie 

NaleŜy dać podmiotom gospodarczym jasno do zrozumienia, Ŝe uniemoŜliwienie wypłaty 
rekompensaty za koszty poniesione podczas odzyskiwania naleŜności, do której prawo wniosek 
chce umocnić, jest nieuczciwym zapisem, którego nie moŜna stosować wobec wierzycieli i który 
moŜe stanowić podstawę do roszczeń o odszkodowanie. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 12 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) W związku z powyŜszym naleŜy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
terminy płatności w przypadku umów 
między przedsiębiorstwami nie powinny co 
do zasady przekraczać 60 dni. Mogą 
jednak istnieć podstawy do tego, aby 
przedsiębiorstwa wymagały dłuŜszego 
terminu płatności, na przykład, gdy 
sprzedaŜ ma miejsce w intensywnym 
okresie roku, a zakupy muszą być 
dokonywane przez cały rok. Dlatego teŜ 
naleŜy utrzymać moŜliwość uzgadniania 
przez strony umowy terminów płatności 
dłuŜszych niŜ 60 dni, pod warunkiem 
jednak, Ŝe taki przedłuŜony okres nie 
przyczynia się do ponoszenia 
nieuzasadnionych szkód przez 
którąkolwiek ze stron umowy. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 13 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W celu zapewnienia spójności 
prawodawstwa wspólnotowego do celów 
niniejszej dyrektywy powinna mieć 
zastosowanie definicja „instytucji 
zamawiających” zawarta w dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi. 

 

(13) W celu zapewnienia spójności 
prawodawstwa wspólnotowego do celów 
niniejszej dyrektywy powinna mieć 
zastosowanie definicja „instytucji 
zamawiających” zawarta w dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi oraz dyrektywie 2004/17/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 koordynującej procedury 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
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pocztowych1. JednakŜe przedsiębiorstwa 
publiczne zdefiniowane w dyrektywie 
2004/17/WE nie powinny podlegać 
definicji „władz publicznych”.  

 _____ 
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1. 

Uzasadnienie 
Włączenie przedsiębiorstw publicznych zdefiniowanych w dyrektywie 2004/17/WE 
doprowadziłoby do zakłócenia konkurencji w danym sektorze. Niniejsza poprawka jest 
powiązana z poprawką do art. 2 ust. 2.  
 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 15 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Odpowiednia rekompensata 
ponoszonych przez wierzycieli kosztów 
odzyskiwania naleŜności w związku z 
opóźnieniami w płatnościach jest 
warunkiem niezbędnym do tego, by 
konsekwencje opóźnień w płatnościach 
powstrzymywały przed przekraczaniem 
terminów płatności. Koszty odzyskiwania 
naleŜności powinny równieŜ obejmować 
odzyskiwanie kosztów administracyjnych 
oraz rekompensatę kosztów wewnętrznych 
poniesionych z powodu opóźnień w 
płatnościach, w odniesieniu do których 
niniejsza dyrektywa powinna przewidzieć 
moŜliwość przyjęcia ryczałtowej kwoty 
minimalnej, która moŜe być powiększona 
o odsetki za zwłokę. Odszkodowanie za 
odzyskiwanie naleŜności powinno zostać 
ustalone bez naruszania przepisów prawa 
krajowego, zgodnie, z którymi sąd krajowy 
moŜe przyznać wierzycielowi dodatkowe 
odszkodowanie za stratę powstałą w 
związku z opóźnieniem w płatnościach 
dłuŜnika. 

(15) Odpowiednia rekompensata 
ponoszonych przez wierzycieli kosztów 
odzyskiwania naleŜności w związku z 
opóźnieniami w płatnościach jest 
warunkiem niezbędnym do tego, by 
konsekwencje opóźnień w płatnościach 
powstrzymywały przed przekraczaniem 
terminów płatności. Koszty odzyskiwania 
naleŜności powinny równieŜ obejmować 
odzyskiwanie kosztów administracyjnych 
oraz rekompensatę kosztów wewnętrznych 
poniesionych z powodu opóźnień w 
płatnościach, w odniesieniu do których 
niniejsza dyrektywa powinna przewidzieć 
moŜliwość przyjęcia ryczałtowej kwoty, 
która moŜe być powiększona o odsetki za 
zwłokę. Odszkodowanie za odzyskiwanie 
naleŜności powinno zostać ustalone bez 
naruszania przepisów prawa krajowego, 
zgodnie, z którymi sąd krajowy moŜe 
przyznać wierzycielowi dodatkowe 
odszkodowanie za stratę powstałą w 
związku z opóźnieniem w płatnościach 
dłuŜnika. 

 

Poprawka  6 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 15 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Oprócz prawa do otrzymania opłaty 
zryczałtowanej pokrywającej koszty 
odzyskiwania naleŜności wierzyciel 
powinien mieć równieŜ prawo do 
roszczenia o rekompensatę pozostałych 
kosztów odzyskiwania naleŜności 
poniesionych z powodu opóźnień w 
płatnościach dłuŜnika, przy czym do tych 
kosztów zalicza się przede wszystkim 
koszty związane ze skorzystaniem przez 
wierzyciela z usług prawnika lub firmy 
windykacyjnej. Wierzyciel powinien móc 
takŜe dochodzić kosztów, jakie poniósł w 
związku z korzystaniem z kredytu w 
rachunku bieŜącym. 

Uzasadnienie 
NaleŜy sprecyzować, które koszty ponoszone przez wierzyciela zalicza się do pozostałych 
kosztów odzyskiwania naleŜności poniesionych z powodu opóźnień w płatnościach dłuŜnika. 
Przedstawione wyliczenie jest niewyczerpujące. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 16 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 17 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(17) Opóźnienia w płatnościach są 
szczególnie godne ubolewania, gdy mają 
miejsce pomimo wypłacalności dłuŜnika. 
Badania wskazują, Ŝe władze publiczne 
często regulują faktury bardzo długo po 
obowiązującym terminie płatności. Władze 
publiczne doświadczają prawdopodobnie 
o wiele łagodniejszych ograniczeń 
w finansowaniu, poniewaŜ mogą korzystać 
z bardziej bezpiecznych, przewidywalnych 
i trwałych źródeł dochodów niŜ 
przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niŜ w przypadku 
przedsiębiorstw prywatnych uzaleŜnione 
od budowania trwałych stosunków 
handlowych z klientami. W związku z tym 
władze publiczne mogą być mniej skłonne 
do terminowego regulowania naleŜności. 
Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz 
publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne 
niŜ w przypadku przedsiębiorstw 
prywatnych. Dlatego teŜ konsekwencją 
opóźnień w płatnościach władz 
publicznych są nie tylko nieuzasadnione 
koszty dla przedsiębiorstw prywatnych, ale 
i ogólny brak efektywności. Taki 
negatywny wpływ opóźnień w 
płatnościach ze strony władz publicznych 
naleŜy postrzegać w świetle znaczenia 
zamówień publicznych w całej gospodarce 
Unii Europejskiej. W związku z 
powyŜszym naleŜy wprowadzić szczególne 
przepisy dotyczące transakcji handlowych 
między przedsiębiorstwami i władzami 
publicznymi, przewidujące w 
szczególności okresy płatności co do 
zasady nieprzekraczające 30 dni w 
przypadku zamówień udzielanych przez 
władze publiczne.  
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 17 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z art.2 ust. 2. Sprawozdawczyni uwaŜa, Ŝe dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie równieŜ do instytucji Unii Europejskiej. 
 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 17 b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17b) Szczególnie niepokojąca, jeśli 
chodzi o opóźnienia w płatnościach, jest 
sytuacja słuŜby zdrowia w wielu 
państwach członkowskich. ZauwaŜyć 
jednak naleŜy, iŜ problemów w sektorze 
opieki zdrowotnej nie moŜna rozwiązać z 
dnia na dzień, gdyŜ trudna sytuacja 
placówek słuŜby zdrowia wynika z 
ciąŜącego na nich długu z przeszłości. 
Dlatego teŜ placówki słuŜby zdrowia 
powinny mieć moŜliwość regulowania 
swoich zobowiązań w bardziej elastyczny 
sposób. Państwa członkowskie powinny 
jednakŜe dołoŜyć wszelkich starań, aby 
płatności w sektorze opieki zdrowotnej 
były regulowane zgodnie z ustalonymi w 
umowach terminami płatności. 
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Uzasadnienie 
SłuŜba zdrowia w wielu państwach członkowskich ma problemy z regulowaniem płatności na 
czas. Problemy z płatnościami w wielu przypadkach wynikają z „błędów przeszłości” 
i problemów strukturalnych. Państwa członkowskie powinny starać się, aby zasady 
wypracowane w ramach tej dyrektywy były stosowane takŜe w płatnościach słuŜby zdrowia, 
jednakŜe słuŜba zdrowia powinna uzyskać większą elastyczność, jeśli chodzi o regulowanie 
płatności.  

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 18 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Niniejsza dyrektywa powinna 
zakazywać naduŜywania swobody 
zawierania umów na niekorzyść 
wierzyciela. Jeśli porozumienie słuŜy 
przede wszystkim temu, aby przysporzyć 
dłuŜnikowi dodatkowej płynności 
finansowej na koszt wierzyciela, 
przykładowo, pozbawiając wierzyciela 
moŜliwości naliczenia odsetek za zwłokę 
lub ustanawiając stopę procentową w 
odniesieniu do odsetek za zwłokę na 
poziomie znacznie niŜszym od stopy 
ustawowej określonej w niniejszej 
dyrektywie lub, jeśli przedsiębiorstwo 
wymusza na swoich dostawcach i 
podwykonawcach warunki płatności, które 
nie są usprawiedliwione warunkami jemu 
przyznanymi, to moŜe to zostać uznane za 
czynniki stanowiące o takich naduŜyciach. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać 
przepisów prawa krajowego odnoszących 
się do zawierania umów lub regulacji 
dotyczących waŜności warunków 
umownych, które są nieuczciwe w 
stosunku do dłuŜnika. 

(18) Niniejsza dyrektywa powinna 
zakazywać naduŜywania swobody 
zawierania umów na niekorzyść 
wierzyciela. Jeśli dany warunek umowy 
lub praktyka słuŜą przede 
wszystkim temu, aby przysporzyć 
dłuŜnikowi dodatkowej płynności 
finansowej na koszt wierzyciela, 
przykładowo, pozbawiając wierzyciela 
moŜliwości naliczenia odsetek za zwłokę 
lub ustanawiając stopę procentową w 
odniesieniu do odsetek za zwłokę na 
poziomie znacznie niŜszym od stopy 
ustawowej określonej w niniejszej 
dyrektywie lub, jeśli przedsiębiorstwo 
wymusza na swoich dostawcach 
i podwykonawcach warunki płatności, 
które nie są usprawiedliwione warunkami 
jemu przyznanymi, to moŜe to zostać 
uznane za czynniki stanowiące o takich 
naduŜyciach. Zgodnie z naukowym 
projektem wspólnych ram odniesienia 
wszelkie warunki umów lub praktyki 
raŜąco odstępujące od dobrej praktyki 
handlowej, naruszające zasadę działania 
w dobrej wierze i rzetelność, powinny być 
uznawane za nieuczciwe. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna naruszać 
przepisów prawa krajowego odnoszących 
się do zawierania umów lub regulacji 
dotyczących waŜności warunków 
umownych, które są nieuczciwe w 
stosunku do dłuŜnika. 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 18 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

. (18a) W ramach szerszych działań w celu 
zapobieŜenia naduŜyciom swobody 
zawierania umów ze szkodą dla 
wierzyciela, państwa członkowskie i 
oficjalnie uznane organizacje 
przedstawicielskie lub organizacje, które 
mają w tym uzasadniony interes, powinny 
wspierać, z pomocą Komisji, opracowanie 
i upowszechnianie kodeksów 
postępowania, przyjęcie dobrowolnych, 
wynegocjowanych na szczeblu krajowym 
oraz unijnym systemów rozwiązywania 
konfliktów w drodze mediacji i arbitraŜu, 
które powinny zawierać odpowiednie 
mechanizmy odzyskiwania naleŜności i 
mieć na celu zapewnienie skutecznej 
realizacji praw wynikających z niniejszej 
dyrektywy. 

Uzasadnienie 
Włączenie do wspomnianych kodeksów skutecznych mechanizmów odzyskiwania naleŜności w 
stosunku do członków niewypełniających postanowień umów wydaje się w pełni uzasadnione. 
Jednak skuteczność takich działań jest ograniczona ze względu na dobrowolny charakter ich 
utworzenia, a takŜe na brak środków przymusu zapewniających prawidłowe zachowania 
członków (z wyjątkiem decyzji o wykluczeniu). Dlatego teŜ niezbędne jest większe 
zaangaŜowanie organizacji przedstawicielskich i ułatwienie rozwiązywania konfliktów w 
drodze mediacji i arbitraŜu w celu uzyskania jak najszybszych i najtańszych rozwiązań. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 18 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Uzasadnienie 

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

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 20 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Uzasadnienie 

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

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 22 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) NaleŜy dopilnować, by procedury 
odzyskiwania naleŜności w przypadku 
roszczeń bezspornych związanych z 
opóźnieniami w płatnościach w 
transakcjach handlowych zostały 
zakończone w krótkim okresie. 

(22) NaleŜy dopilnować, by procedury 
odzyskiwania naleŜności w przypadku 
roszczeń bezspornych związanych z 
opóźnieniami w płatnościach w 
transakcjach handlowych zostały 
zakończone w krótkim okresie, z 
moŜliwością dochodzenia roszczeń wobec 
przedsiębiorstw i władz publicznych za 
pomocą powszechnie dostępnej procedury 
online, udostępnianej na tych samych 
warunkach wszystkim wierzycielom 
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mającym siedzibę w Unii, a takŜe 
dostępnej za pośrednictwem europejskiego 
portalu „e-Sprawiedliwość” bezzwłocznie, 
jak tylko zostanie on udostępniony. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 22 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (22a) Zgodnie z pkt. 34 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa państwa 
członkowskie powinny sporządzić – w 
interesie własnym, jak i Unii – własne 
tabele ilustrujące zbieŜność pomiędzy 
niniejszą dyrektywą a środkami 
transpozycji i udostępnić je publicznie. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

2) „władza publiczna” oznacza kaŜdą 
instytucję zamawiającą w rozumieniu art. 
1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 2 
ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE, niezaleŜnie 
od przedmiotu lub wartości zamówienia, a 
takŜe kaŜdą instytucję, kaŜdy organ i 
urząd oraz kaŜdą agencję Unii 
Europejskiej; 

 

 
 

Poprawka  18 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „opóźnienia w płatnościach ” oznaczają 
niedotrzymanie terminu płatności 
wskazanego w art. 3 ust. 2 lub art. 5 ust. 2 ; 

4) „opóźnienia w płatnościach” oznaczają 
niedotrzymanie umownego terminu 
płatności lub w przypadku jego braku 
niedotrzymanie terminu płatności 
wskazanego w art. 3 ust. 2 lit. b) lub art. 5 
ust. 2 lit. b); 

Uzasadnienie 
Ma to istotne znaczenie, gdyŜ naleŜy umoŜliwić stronom umowy ustalenie terminu płatności 
krótszego niŜ przewidziany w art. 3 ust. 2 lub art. 5 ust. 2, w którym to przypadku 
niedotrzymanie terminu umownego równieŜ powinno oznaczać opóźnienie w płatnościach. 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez przedsiębiorstwa; 

5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki 
ustawowe lub odsetki wynegocjowane i 
uzgodnione przez przedsiębiorstwa, które 
nie są niŜsze niŜ odsetki ustawowe; 

 

Poprawka  20 

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; 

Uzasadnienie 
Bardziej jednolity zbiór zasad, mający zastosowanie do wszystkich sektorów i obejmujący 
niewielki wzrost wysokości odsetek ustawowych zamiast stałej kwoty ryczałtowej rekompensaty 
za zwłokę, zagwarantowałby, Ŝe wszyscy dłuŜnicy byliby traktowani w sposób sprawiedliwy i 
podlegaliby proporcjonalnym, ale zniechęcającym karom. Ta poprawka jest zaleŜna od 
skreślenia art. 5 ust. 5 wniosku Komisji. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a) „faktura mogąca stanowić przedmiot 
kontroli” oznacza fakturę końcową 
wystawioną w sposób przejrzysty z 
zachowaniem kolejności pozycji oraz 
oznaczoną zgodnie z postanowieniami 
określonymi w umowie. Do faktury naleŜy 
dołączyć wymagane obliczenia ilościowe, 
rysunki oraz inne dokumenty 
potwierdzające rodzaj i zakres wykonanej 
usługi;  

Uzasadnienie 

Aby faktura określała termin płatności w sposób wiąŜący, musi ona podlegać kontroli w 
kontekście wykonania zobowiązania płatniczego. Zalicza się tutaj m.in. zestawienie pozycji 
podlegających rozliczeniu, moŜliwość przyporządkowania opłaconych pozycji oraz 
odpowiednie dowody. Aby faktura była kompletna i poprawna, jej treść musi być zgodna z 
postanowieniami umownymi ustalonymi przez strony umowy. 
 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odsetki za zwłokę Transakcje między przedsiębiorstwami 

Uzasadnienie 
W celu zwiększenia jasności w tytule naleŜy wskazać, Ŝe art. 3 dotyczy wyłącznie opóźnień w 
płatnościach między przedsiębiorstwami. 
 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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 
dłuŜnika faktury lub równowaŜnego 
wezwania do zapłaty; 

(i) 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez dłuŜnika faktury i jej 
wymagalności lub równowaŜnego 
wezwania do zapłaty, 

(ii) jeŜeli dłuŜnik otrzyma fakturę lub 
równowaŜne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług; 

(ii) jeŜeli dłuŜnik otrzyma fakturę lub 
równowaŜne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania 
towarów lub usług; 

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

(iii) jeŜeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłuŜnik 
otrzyma fakturę lub równowaŜne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przyjęcia lub 
kontroli, 30 dni kalendarzowych po tej 
dacie; 

 ba) termin otrzymania faktury nie 
podlegał umownemu porozumieniu 
między wierzycielem a dłuŜnikiem. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustępy 2 a i 2 b (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. 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. 

 2b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby termin płatności określony w umowie 
nie przekraczał 60 dni, chyba, Ŝe 
wierzyciel i dłuŜnik wyraźnie tak uzgodnili 
oraz nie przyczynia się to do ponoszenia 
nieuzasadnionych szkód przez 
którąkolwiek ze stron umowy. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe 
gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne 
w ramach transakcji handlowych zgodnie z 
art. 3 i 5, z zastrzeŜeniem innych 
postanowień zawartych w umowie, 
wierzyciel uprawniony jest do Ŝądania od 
dłuŜnika jednej z następującej kwot:  

1. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe 
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, 
Ŝądania od dłuŜnika co najmniej stałej 
kwoty 40 EUR. 

 

Uzasadnienie 
W art. 6 wniosku dotyczącego dyrektywy wskazuje się, Ŝe „klauzula, która wyklucza odsetki za 
zwłokę, zawsze będzie uznawana za raŜąco nieuczciwą”. Zapis umowny inny niŜ przepis 
zawarty w art. 3 stanowiłby uszczerbek dla gwarancji umownych chroniących wierzyciela. 
WaŜne jest zapewnienie automatycznej wykonalności postępowania w celu uniknięcia 
moŜliwych form odwetu ze strony nabywcy. Podane w tabeli naleŜne kwoty stanowiące 
odszkodowanie za odzyskiwanie naleŜności powinny być wyraŜone w wartościach minimalnych. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) za naleŜność wynoszącą między 1 000 a 
10 000 EUR, stałej kwoty 70 EUR; 

skreślona 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślona 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślona 

Uzasadnienie 

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

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku wielokrotnych roszczeń wobec 
tego samego dłuŜnika rekompensata 
kosztów odzyskiwania naleŜności, o której 
mowa w ust. 1, była wymagalna wyłącznie 
od sumy naleŜności, a nie od 
poszczególnych roszczeń. 

Uzasadnienie 
Udzielanie rekompensaty tych samych kosztów odzyskiwania naleŜności ponoszonych przez 
dostawców i nabywców w przypadku poszczególnych roszczeń byłoby niesprawiedliwe i nie 
byłoby spójne z obowiązującą praktyką. Powinno się rekompensować koszty, o których mowa w 
ust. 1, które odpowiadają sumie wszystkich roszczeń za zwłokę. Ma to szczególne znaczenie w 
sektorze opieki zdrowotnej w przypadku, gdy szpitale nie są w stanie zapłacić dostawcy róŜnych 
rodzajów leków za poszczególne dostawy z uwagi na zwłokę ze strony ubezpieczycieli 
zdrowotnych. 

 

Poprawka  30 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oprócz kwot, o których mowa w ust. 1, 
wierzycielowi przysługuje prawo do 
uzyskania od dłuŜnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłuŜnika, chyba Ŝe dłuŜnik 
nie ponosi winy za opóźnienie. 

3. Oprócz kwot, o których mowa w ust. 1, 
wierzycielowi przysługuje prawo do 
uzyskania od dłuŜnika rozsądnej 
rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień 
w płatnościach dłuŜnika, chyba Ŝe 
wykluczona jest odpowiedzialność 
dłuŜnika za opóźnienie. Pozostałe koszty 
obejmują przede wszystkim koszty 
poniesione przez wierzyciela w przypadku 
opóźnienia w płatności w związku z 
korzystaniem z usług prawnika lub firmy 
windykacyjnej oraz koszty powstałe w 
związku z wykorzystaniem kredytu w 
rachunku bieŜącym. 

Uzasadnienie 
NaleŜy sprecyzować, które pozycje kosztowe zalicza się do pozostałych kosztów poniesionych z 
powodu opóźnień w płatnościach dłuŜnika. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Płatności władz publicznych  Transakcje między przedsiębiorstwami a 
władzami publicznymi  

 
 

Poprawka  32 

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 

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

realizacji załoŜeń władz publicznych, 
wierzyciel był uprawniony, bez 
konieczności wezwania, do odsetek za 
zwłokę równych odsetkom ustawowym, 
jeŜeli spełnione są następujące warunki:  

 

Uzasadnienie 
Poprawkę tę naleŜy postrzegać w kontekście art. 2 ust. 1. Wiele z usług nabywanych przez 
władze publiczne nie jest świadczonych samym władzom publicznym, ale stronom trzecim 
naleŜącym do róŜnych grup społecznych, w imieniu których władze publiczne zawierają umowy 
na dostarczenie towarów lub świadczenie usług. Zawieranie umów na dostarczenie towarów 
lub świadczenie usług w celu zaspokojenia potrzeb określonej grupy stanowi część załoŜeń 
działalności władz publicznych, nawet jeśli władze te nie są ostatecznym odbiorcą tych 
towarów lub usług. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

(i) 30 dni od daty otrzymania przez 
dłuŜnika faktury lub równowaŜnego 
wezwania do zapłaty; 

(i) 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez dłuŜnika faktury mogącej 
stanowić przedmiot kontroli lub 
równowaŜnego wezwania do zapłaty; 

(ii) jeŜeli dłuŜnik otrzyma fakturę lub 
równowaŜne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni od 
daty otrzymania towarów lub usług; 

(ii) jeŜeli dłuŜnik otrzyma fakturę mogącą 
stanowić przedmiot kontroli lub 
równowaŜne wezwanie do zapłaty przed 
otrzymaniem towarów lub usług, 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania 
towarów lub usług; 

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

(iii) jeŜeli procedura przyjęcia lub kontroli, 
która ma potwierdzić zgodność towarów 
lub usług z umową, przewidziana jest 
ustawowo lub w umowie oraz jeśli dłuŜnik 
otrzyma fakturę mogącą stanowić 
przedmiot kontroli lub równowaŜne 
wezwanie do zapłaty przed datą przyjęcia 
lub kontroli lub w dniu przyjęcia lub 
kontroli, 30 dni kalendarzowych po tej 
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dacie; 

 (iiia) jeśli data otrzymania faktury lub 
równowaŜnego wezwania do zapłaty nie 
jest określona, 30 dni od daty otrzymania 
towarów lub usług; 

 ba) data otrzymania faktury nie podlegała 
porozumieniu umownemu między 
dłuŜnikiem a wierzycielem. 

Uzasadnienie 

MoŜliwość sprawdzenia faktury jest warunkiem koniecznym dla wykonania zobowiązania 
płatniczego. W kontekście wykonywania zobowiązania płatniczego faktura końcowa musi 
spełniać wymogi umoŜliwiające sprawdzenie jej kompletności, prawidłowego wystawienia oraz 
nieodwołalności. Na podstawie faktury końcowej, która nie spełnia danych kryteriów, 
zasadniczo nie moŜna wykonać zobowiązania płatności. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W odniesieniu do zakładów publicznej 
opieki zdrowotnej oraz zakładów 
publicznej opieki medyczno-socjalnej 
terminy przewidziane w art. 5 ust. 2 lit. b) 
ppkt (i), (ii) oraz (iii) wynoszą 60 dni. 

Uzasadnienie 

Zakłady publicznej opieki zdrowotnej oraz zakłady publicznej opieki medyczno-socjalnej (np. 
domy opieki dla osób niepełnosprawnych) powinny korzystać z 60-dniowego terminu płatności 
z uwagi na specyfikę ich finansowania na szczeblu krajowym (zwrot kosztów za pośrednictwem 
systemu opieki socjalnej). Nie chodzi tu o wyłączenie tych zakładów z zakresu dyrektywy ani o 
tworzenie odstępstw co do zasady dla jednej kategorii płatników, lecz o uwzględnienie specyfiki 
systemów ich finansowania, które uniemoŜliwiają im, mimo chęci, dotrzymanie 30-dniowego 
terminu płatności. 
 

Poprawka  35 
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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 Ŝe ustalono inaczej i naleŜycie 
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 30 
dni od daty otrzymania towarów lub usług. 

Uzasadnienie 
Odstępstwo od 30-dniowego okresu kontroli moŜe być interpretowane na nieograniczoną liczbę 
sposobów, w związku z czym powinno zostać skreślone. Ponadto z uwagi na to, Ŝe często między 
nabywcami publicznymi a dostawcami prywatnymi nie panują równe warunki, pozostawia ono 
władzom publicznym moŜliwość określania innych okresów trwania kontroli. Proponowana 
poprawka precyzuje ponadto datę rozpoczęcia trwania tego 30-dniowego okresu jest nią data 
otrzymania towarów lub usług. 

Poprawka  36 

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, Ŝe wierzyciel i dłuŜnik 
wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
naleŜycie uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, takimi jak obiektywna 
potrzeba rozłoŜenia płatności na dłuŜszy 
okres. 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin płatności określony w umowie nie 
przekraczał terminów przewidzianych 
w ust. 2 lit. b), chyba Ŝe wierzyciel i 
dłuŜnik wyraźnie tak uzgodnili oraz jest to 
obiektywnie uzasadnione szczególnym 
charakterem i szczególnymi elementami 
umowy, oraz w Ŝadnym przypadku termin 
płatności nie przekracza 60 dni. 

Uzasadnienie 

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i władze publiczne powinny mieć moŜliwość odstąpienia od 30-
dniowego terminu w przypadku wyjątkowych i naleŜycie uzasadnionych okoliczności. WaŜne 
jest, aby określić maksymalny termin płatności w celu ograniczenia tych odstępstw i 
zapobiegania naduŜyciom. 
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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% naleŜności. 
Taka rekompensata naleŜna jest obok 
odsetek za zwłokę. 

skreślony 

Uzasadnienie 

Ustalenie kary płatnej na rzecz wierzyciela jest anomalią, poniewaŜ beneficjentami są osoby 
zainteresowane, a nie władza publiczna. Właściwe jest natomiast, aby wierzyciel otrzymał 
rekompensatę w postaci odsetek za zwłokę w płatności.  

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – tytuł i ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

RaŜąco nieuczciwe klauzule umowne Nieuczciwe warunki umów i praktyki 

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

1. Państwa członkowskie zapewnią, Ŝe 
warunek w umowie lub praktyka 
odnoszące się do terminów lub okresów 
płatności, wysokości odsetek za zwłokę lub 
rekompensaty kosztów odzyskiwania 
naleŜności uznawane są za niewykonalne 
i stanowiące podstawę do roszczenia 
o odszkodowanie, jeśli są nieuczciwe 
wobec wierzyciela. 

 Przy rozpoznaniu, czy dany warunek lub 
praktyka są nieuczciwe wobec wierzyciela, 
w rozumieniu akapitu pierwszego, bada 
się wszelkie okoliczności, w tym: 

 a) wszelkie raŜące odstępstwo od dobrej 
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praktyki handlowej, naruszające zasadę 
działania w dobrej wierze i rzetelność; 

 b) rodzaj towarów lub usług; oraz 

 c) czy istnieją obiektywne przyczyny, dla 
których dłuŜnik nie przestrzega odsetek 
ustawowych lub przepisów art. 3 ust. 2 lit. 
b), art. 4 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 lit. b). 

 (Skreślenie słowa „raŜąco [nieuczciwy]”, 
wprowadzenie słowa „warunek” 
i „praktyka” ma zastosowanie do całego 
tekstu. Przyjęcie tej poprawki wymagać 
będzie wprowadzenia odpowiednich zmian 
w całym tekście.) 

Uzasadnienie 

Zakłada się, Ŝe odpowiednikiem terminu „warunek” jest „cláusula” w języku hiszpańskim, 
„clausola” w języku włoskim i „clause” w języku francuskim. Jest to spójne np. z dyrektywą 
Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich. 
 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów ust. 1 klauzulę, która wyklucza 
odsetki za zwłokę, zawsze uznaje się za 
raŜąco nieuczciwą. 

1a. Do celów ust. 1 warunek lub praktykę 
handlową, które wykluczają odsetki za 
zwłokę lub rekompensatę kosztów 
odzyskiwania naleŜności, lub teŜ oba 
roszczenia, zawsze uznaje się za 
nieuczciwe. 

Uzasadnienie 

NaleŜy dać podmiotom gospodarczym jasno do zrozumienia, Ŝe uniemoŜliwienie wypłaty 
rekompensaty za koszty poniesione podczas odzyskiwania naleŜności, do której prawo wniosek 
chce umocnić, jest nieuczciwym zapisem, którego nie moŜna stosować wobec wierzycieli i który 
moŜe stanowić podstawę do roszczeń o odszkodowanie. 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Środki określone w ust. 2 zawierają 
równieŜ 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, Ŝe klauzule są raŜąco nieuczciwe 
tak, aby mogły one zastosować właściwe i 
skuteczne środki dla zapobieŜenia 
stosowaniu takich klauzul.  

3. Środki określone w ust. 2 zawierają 
równieŜ przepisy prawne, według których 
organizacje, które mają uzasadniony 
interes w reprezentowaniu przedsiębiorstw 
lub są uznane za ich oficjalnych 
przedstawicieli, mogą w zgodzie z 
przepisami prawa krajowego zwrócić się 
do sądu lub do właściwych organów 
administracji, podając jako powód, Ŝe 
warunki lub praktyki handlowe, takŜe w 
przypadku konkretnej umowy, są 
nieuczciwe, tak aby mogły one zastosować 
właściwe i skuteczne środki dla 
zapobieŜenia ich stosowaniu. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka, zainspirowana brzmieniem dyrektywy 2000/35, ma na celu sprecyzowanie 
pojęcia „organizacji”. W przeciwieństwie do dyrektywy 2000/35 ma ona jednak na celu 
stworzenie takiej moŜliwości nie tylko organizacjom reprezentującym MŚP, ale takŜe na 
przykład organizacjom reprezentującym konkretną branŜę. 

Poprawka precyzuje takŜe, Ŝe organizacje reprezentujące zainteresowane strony mogą 
podejmować działania zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym z uwagi na sam 
fakt, Ŝe rzekomo nieuczciwe warunki znajdują się w konkretnej umowie, nie zaś w ogólnych 
warunkach prawnych. 
 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przejrzystość Przejrzystość i podnoszenie świadomości 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana ze zmianami wprowadzonymi do artykułu 7.  
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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. 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja publikuje w Dzienniku 
Urzędowym oraz na stronach 
internetowych informacje na temat 
aktualnych wysokości odsetek 
ustawowych we wszystkich państwach 
członkowskich, przysługujących w 
przypadku opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych. 

Uzasadnienie 
Rozwiązanie to zapewni większą przejrzystość i łatwiejszy dostęp sądów i wierzycieli do 
informacji o wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w poszczególnych państwach 
członkowskich, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla transakcji o charakterze 
transgranicznym.  

 
 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Państwa członkowskie wykorzystują, 
w stosownych przypadkach, profesjonalne 
publikacje, kampanie promocyjne lub 
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wszelkie inne skuteczne środki w celu 
upowszechniania ogólnej wiedzy o 
środkach zaradczych w przypadku 
opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych. 

Uzasadnienie 

Dowody empiryczne przedstawione przez Komisję w ocenie skutków pokazują, Ŝe 
przedsiębiorstwa nie wiedzą czasami nic o środkach zaradczych w przypadku opóźnień 
w płatnościach. Sprawozdawczyni uwaŜa, Ŝe wdroŜenie niniejszej dyrektywy powinno iść w 
parze z upowszechnianiem stosownej wiedzy wśród przedsiębiorstw, a w szczególności wśród 
MŚP i z informowaniem ich o przysługujących im prawach. 
 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustępy 1 c i 1 d (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Państwa członkowskie mogą wspierać 
tworzenie kodeksów postępowania w 
zakresie terminowego dokonywania 
płatności, które będą zawierały jasno 
określone terminy płatności i wyjaśniały 
sposób obchodzenia się ze spornymi 
płatnościami. Ponadto państwa 
członkowskie mogą wspierać wszystkie 
inicjatywy, które prowadzą do rozwiązania 
powaŜnego problemu opóźnień w 
płatnościach i wnoszą wkład w zmianę 
mentalności płatniczej, co jest zgodne z 
celami niniejszej dyrektywy.  

 1d. Państwa członkowskie podejmują 
kroki zachęcające do publikacji wykazu 
dobrych płatników w celu szerzenia 
dobrych praktyk. 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni w swoim dokumencie roboczym zwróciła uwagę, Ŝe opóźnienia w 
płatnościach moŜna jedynie zwalczać przy pomocy szerokiej gamy środków uzupełniających. 
Środki te powinny obejmować wykorzystywanie list dobrych płatników oraz rozpowszechnianie 
dobrych praktyk, promujących terminowe dokonywanie płatności, w tym instrumenty, takie jak 
kodeksy postępowania w zakresie terminowego dokonywania płatności.  
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Harmonogramy płatności 

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

Uzasadnienie 

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

 
 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 1 i 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
tytuł wykonawczy niezaleŜnie od sumy 
długu, mógł być uzyskany w ciągu 90 dni 
kalendarzowych od wniesienia pozwu lub 
wniosku przez wierzyciela do sądu lub 
innego właściwego organu, o ile nie moŜna 
zakwestionować naleŜności czy aspektów 
proceduralnych.  

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
tytuł wykonawczy niezaleŜnie od sumy 
długu, mógł być uzyskany za pomocą 
przyspieszonej procedury w ciągu 90 dni 
kalendarzowych od wniesienia pozwu lub 
wniosku przez wierzyciela do sądu lub 
innego właściwego organu, o ile nie moŜna 
zakwestionować naleŜności czy aspektów 
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proceduralnych. Temu wymaganiu muszą 
sprostać państwa członkowskie zgodnie z 
ich ustawodawstwem krajowym, 
przepisami wykonawczymi 
i administracyjnymi. W związku z tym 
wierzyciele powinni otrzymać moŜliwość 
posłuŜenia się szeroko dostępnymi 
moŜliwościami przeprowadzania procedur 
online. 

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, a takŜe 
procedura online, o której mowa w ust. 1, 
muszą zapewniać te same warunki 
wszystkim wierzycielom z siedzibą  w 
Unii. 

 
 
 
 
 


