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_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Eden od prednostnih ukrepov 
„Evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva“ je zmanjšanje upravnega 
bremena in spodbujanje podjetništva, med 
drugim z zagotavljanjem, da državni 
organi za zmanjšanje likvidnostnih 
omejitev v enem mesecu plačajo račune za 
dobavo in storitve, vključno z računi 
MSP. 

(7) Eden od prednostnih ukrepov 
„Evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva“ je zmanjšanje upravnega 
bremena in spodbujanje podjetništva, med 
drugim z zagotavljanjem, da se računi za 
dobavo in storitve, vključno z računi 
MSP, za zmanjšanje likvidnostnih omejitev 
plačajo v enem mesecu. 

Obrazložitev 

Od javnih in zasebnih naročnikov bi morali načeloma zahtevati, da račune plačajo v 30 dneh. 
Vendar pa je treba ohraniti tudi možnost odstopanj od tega pravila, kakor je predvideno v 
direktivi. V gradbeništvu, na primer, so lahko opravljeno delo in dokazila, ki utemeljujejo 
izdane račune, tako zapleteni, da lahko njihovo preverjanje traja dlje od določenega obdobja. 
To težavo bi lahko zaobšli z uporabo pravil o delnih plačilih. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Zamuda pri plačilih je kršenje 
pogodbe, ki je postala finančno zanimiva 
za dolžnike v večini držav članic zaradi 
nizkih ali neobstoječih  obrestnih mer , ki 
se zaračunajo za  zamude pri plačilih, in/ali 
dolgotrajnih postopkov sodnega varstva. 
Potrebna je odločna sprememba, vključno 
z obravnavanjem izključitve pravice do 
zaračunavanja obresti kot nepoštene 
pogodbene klavzule ter z zagotavljanjem  
nadomestil upnikom za njihove stroške, da 
bi preobrnili ta trend in zagotovili take 
posledice zamud pri plačilih, ki bi 
odvračale od zapoznelega plačevanja. 

(12) Zamuda pri plačilih je kršenje 
pogodbe, ki je postala finančno zanimiva 
za dolžnike v večini držav članic zaradi 
nizkih ali neobstoječih  obrestnih mer , ki 
se zaračunajo za  zamude pri plačilih, in/ali 
dolgotrajnih postopkov sodnega varstva. 
Potreben je odločen premik h kulturi 
takojšnjega plačevanja, da bi preobrnili ta 
trend in zagotovili take posledice zamud 
pri plačilih, ki bi odvračale od zapoznelega 
plačevanja. S premikom bi bilo treba 
določiti najdaljše plačilne roke, zagotoviti 
nadomestila upnikom za nastale stroške 
ter opredeliti izključitev pravice do 
zaračunavanja obresti in pravice do 
odškodnine za izterjavo stroškov kot 
nepoštena pogodbena pogoja in nepošteni 
poslovni praksi. Posebno pozornost bi bilo 
treba posvetiti MSP. Zato je bistveno, da 
predlagani ukrepi ne povzročijo 
nepotrebnih postopkov in birokracije. 

Obrazložitev 

Gospodarske subjekte je treba jasno opozoriti, da je izključitev pravice do nadomestila za 
stroške izterjave, ki jo ta predlog želi okrepiti, nepošten pogoj, ki ga ni mogoče izvršiti do 
upnikov in je lahko podlaga za uveljavljanje odškodnine. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 12 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Zato bi bilo treba oblikovati določbe, 
ki pogodbene plačilne roke pri 
medpodjetniškem poslovanju praviloma 
omejujejo na 60 dni. Obstajajo pa lahko 
objektivni razlogi, zaradi katerih lahko 
podjetja zahtevajo daljše roke, na primer 
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če se prodaja odvija zgolj v enem, 
zgoščenem obdobju leta, medtem ko 
poteka nabava skozi vse leto. Zato bi 
morale imeti pogodbene stranke še naprej 
možnost, da se izrecno dogovorijo o 
plačilnih rokih, ki so daljši od 60 dni, pod 
pogojem, da takšno podaljšanje kateri koli 
od njiju ne povzroči neupravičene škode. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi doslednosti zakonodaje 
Skupnosti je treba v tej direktivi uporabiti 
opredelitev pojma „naročnik“ iz 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev. 

 

(13) Zaradi doslednosti zakonodaje 
Skupnosti je treba v tej direktivi uporabiti 
opredelitev pojma „naročnik“ iz 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev ter 
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. Pojem „državni organi“ pa ne bi 
smel zajemati tudi javnih podjetij, kot so 
opredeljena v Direktivi 2004/17/ES.  

 _____ 
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 1. 

Obrazložitev 
Če bi v področje uporabe direktive vključili javna podjetja, kot so opredeljena v Direktivi 
2004/17/ES, bi to privedlo do izkrivljanja konkurence v zadevnih sektorjih. Usklajenost s 
predlogom spremembe člena 2(2).  
 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 15 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15)Upnikom je treba zagotoviti pošteno 
nadomestilo za stroške izterjave, ki jih 

(15)Upnikom je treba zagotoviti pošteno 
nadomestilo za stroške izterjave, ki jih 
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imajo zaradi zamude pri plačilu, tako da so 
posledice zamud pri plačilih takšne, da 
odvračajo od teh zamud. V stroške 
izterjave je prav tako treba vključiti 
izterjavo upravnih stroškov in nadomestilo 
za notranje stroške, ki so nastali zaradi 
zamude pri plačilu, za katere je treba v tej 
direktivi določiti možnost minimalnega 
pavšalnega zneska, ki se lahko izterja z 
obrestmi za zamude pri plačilu. 
Nadomestilo stroškov izterjave je treba 
oceniti brez poseganja v nacionalne 
določbe, glede na katere lahko nacionalni 
sodnik dodeli upniku dodatno odškodnino 
v zvezi z dolžnikovo zamudo pri plačilu. 

imajo zaradi zamude pri plačilu, tako da so 
posledice zamud pri plačilih takšne, da 
odvračajo od teh zamud. V stroške 
izterjave je prav tako treba vključiti 
izterjavo upravnih stroškov in nadomestilo 
za notranje stroške, ki so nastali zaradi 
zamude pri plačilu, za katere je treba v tej 
direktivi določiti možnost pavšalnega 
zneska, ki se lahko izterja z obrestmi za 
zamude pri plačilu. Nadomestilo stroškov 
izterjave je treba oceniti brez poseganja v 
nacionalne določbe, glede na katere lahko 
nacionalni sodnik dodeli upniku dodatno 
odškodnino v zvezi z dolžnikovo zamudo 
pri plačilu. 

Obrazložitev 
 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 15 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Upniki bi morali imeti poleg pravice 
do plačila fiksnega zneska za notranje 
stroške izterjave tudi pravico do povračila 
drugih stroškov izterjave, ki so posledica 
zamude dolžnika pri plačilu, mednje pa bi 
morali spadati zlasti stroški, ki jih imajo 
upniki zaradi najema odvetnika ali 
agencije za izterjavo dolgov. Upniki bi 
morali biti upravičeni tudi do povračila 
stroškov za uporabo možnosti 
prekoračitve stanja na računu. 

Obrazložitev 
Jasno in natančneje je treba določiti, kateri stroški spadajo pod stroške izterjave, ki so 
posledica zamude dolžnika pri plačilu. Zgoraj navedeni seznam ni izčrpen. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Raziskave kažejo, da državni organi 
za trgovinske posle pogosto zahtevajo 
pogodbene plačilne roke, ki so bistveno 
daljši od 30 dni. Zato je treba plačilne 
roke za javna naročila, ki jih oddajo 
državni organi, praviloma omejiti na 
največ 30 dni. 

črtano 

Obrazložitev 
 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 17 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Zato je v primeru zamud 
pri plačilih državnih organov primerno 
uvesti ustrezno višja odvračalna 
nadomestila. 

(17) Zamuda pri plačilu je zlasti 
obžalovanja vredno, če do nje pride kljub 
dolžnikovi plačilni sposobnosti. Raziskave 
kažejo, da državni organi račune pogosto 
plačajo zelo pozno, po izteku veljavnega 
plačilnega roka. Za državne organe lahko 
veljajo manjše finančne omejitve, ker 
lahko imajo varnejše, predvidljivejše in 
bolj stalne prilive prihodkov kot zasebna 
podjetja. Hkrati so manj odvisna od 
stabilnih poslovnih odnosov za dosego 
svojih ciljev kot zasebna podjetja. Zato 
državni organi morda niso tako motivirani, 
da bi plačevali pravočasno. Poleg tega 
lahko mnogi državni organi pridobijo 
finančna sredstva ob ugodnejših pogojih 
kot zasebna podjetja. Zamude pri plačilih 
državnih organov tako ne vodijo samo do 
neupravičenih stroškov za zasebna 
podjetja, temveč do splošne 
neučinkovitosti. Negativni učinek teh 
zamud je treba meriti glede na pomen 
javnih naročil v celotnem gospodarstvu 
Evropske unije. Zato je primerno uvesti 
posebna pravila za trgovinske posle med 
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podjetji in državnimi organi, zlasti pravilo 
o plačilnih rokih, ki niso daljši od 30 dni, 
za javna naročila, ki jih oddajo državni 
organi.  

Obrazložitev 
 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 17 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Obrazložitev 

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

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 17 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17b) V povezavi z zamudami pri plačilu je 
posebej zaskrbljujoč položaj zdravstvenih 
storitev v številnih državah članicah. Toda 
težav zdravstvenega sektorja ni mogoče 
rešiti čez noč, saj so težave zdravstvenih 
ustanov posledica podedovane 
zadolženosti. Zdravstvenim ustanovam bi 
zato morali omogočiti več prožnosti pri 
izpolnjevanju obveznosti. Države članice 
bi si kljub temu morale prizadevati za 
zagotavljanje, da se plačila v 
zdravstvenem sektorju opravijo v 
pogodbenih plačilnih rokih. 
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Obrazložitev 
V številnih državah članicah ima sektor zdravstvenih storitev težave pri pravočasnem 
plačevanju računov. Mnogokrat so takšne težave pri plačilu posledica „preteklih napak“ in 
strukturnih težav. Države članice bi si morale prizadevati, da bi zagotovile uveljavitev pravil iz 
te direktive tudi pri plačilih zdravstvenih ustanov. Vendar bi morali tem ustanovam pri 
plačevanju omogočiti večjo prožnost.  

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 18 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Ta direktiva mora prepovedati zlorabo 
svobode sklepanja pogodb v škodo upnika. 
Če pogodba služi predvsem temu, da si 
dolžnik pridobi dodatno likvidnost na 
račun upnika , na primer z izključitvijo 
možnosti za upnika, da zaračuna obresti za 
zamude pri plačilu ali z določitvijo 
obrestne mere za zamude pri plačilu, ki je 
znatno nižja od zakonitih obresti, 
določenih v tej direktivi, ali če glavni 
izvajalec postavi svojim dobaviteljem in 
podizvajalcem plačilne pogoje, ki niso 
utemeljeni s pogoji, ki so jih njemu 
postavili drugi, lahko to šteje za tako 
zlorabo. Ta direktiva ne sme vplivati na 
nacionalne določbe v zvezi z načinom 
sklepanja pogodb ali z veljavnostjo 
pogodbenih določb, ki so krivična do 
dolžnika. 

(18) Ta direktiva mora prepovedati zlorabo 
svobode sklepanja pogodb v škodo upnika. 
Če pogodbeni pogoj ali poslovna praksa 
služi predvsem temu, da si dolžnik pridobi 
dodatno likvidnost na račun upnika , na 
primer z izključitvijo možnosti za upnika, 
da zaračuna obresti za zamude pri plačilu 
ali z določitvijo obrestne mere za zamude 
pri plačilu, ki je znatno nižja od zakonitih 
obresti, določenih v tej direktivi, ali če 
glavni izvajalec postavi svojim 
dobaviteljem in podizvajalcem plačilne 
pogoje, ki niso utemeljeni s pogoji, ki so 
jih njemu postavili drugi, lahko to šteje za 
tako zlorabo. Glede na teoretični osnutek 
skupnega referenčnega okvira bi moral 
vsak pogodbeni pogoj ali poslovna praksa, 
ki močno odstopata od dobre trgovinske 
prakse ali sta v nasprotju z dobro vero in 
pravičnim ravnanjem, veljati za 
nepoštena. Ta direktiva ne sme vplivati na 
nacionalne določbe v zvezi z načinom 
sklepanja pogodb ali z veljavnostjo 
pogodbenih določb, ki so krivična do 
dolžnika. 

 

Predlog spremembe  12 
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Predlog direktive 
Uvodna izjava 18 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

. (18a) Pri okrepljenih prizadevanjih za 
preprečevanje zlorab pogodbene svobode 
na škodo upnikov bi morale države 
članice, uradno priznani organi in organi 
z upravičenim interesom ob pomoči 
Komisije spodbujati pripravo in objavo 
kodeksov ravnanja ter sprejetje sistemov 
za reševanje sporov na osnovi 
posredovanja in arbitraže, ki bi morali biti 
prostovoljni in omogočati ustrezne 
pritožbene postopke, pogajanja o njihovi 
vsebini bi morala potekati na nacionalni 
ravni ali na ravni Unije, oblikovani pa bi 
morali biti tako, da bi zagotavljali popolno 
spoštovanje pravic, ki jih določa ta 
direktiva. 

Obrazložitev 
 

Na vsak način je zaželeno, da kodeksi ravnanja vključujejo učinkovite pritožbene postopke, ki bi 
jih lahko sprožiti zoper tiste, ki ne bi izpolnjevali svojih pogodbenih obveznosti. Kljub temu pa 
so takšne določbe le delno učinkovite, če temeljijo na prostovoljni osnovi, zlasti glede na 
odsotnost zavezujočih sredstev, s katerimi bi zagotovili ustrezno vedenje zadevnih partnerjev 
(razen skrajnega ukrepa prekinitve pogodbe). Zato je bistveno, da se zagotovi čim večja 
vključenost zastopniških teles in da se spodbuja uporaba posredovanja in arbitraže z namenom 
zagotavljanja, da so rešitve čim cenejše in čim hitreje sprejete. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 18 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 20 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Da bi poenostavili ravnanje v skladu 
z določbami te direktive, bi morale države 
članice spodbujati uporabo mediacije in 
drugih načinov alternativnega reševanja 
sporov. 

Obrazložitev 

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

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 22 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Treba je zagotoviti, da se postopki 
izterjave nespornih terjatev v zvezi z 
zamudo pri plačilu pri trgovinskih poslih 
zaključijo v kratkem času. 

(22) Treba je zagotoviti, da se postopki 
izterjave nespornih terjatev v zvezi z 
zamudo pri plačilu pri trgovinskih poslih 
zaključijo v kratkem času, z možnostjo 
uveljavljanja takšnih terjatev do podjetij 
in državnih organov prek splošno 
dostopnega postopka na spletu, ki je pod 
enakimi pogoji dostopen vsem upnikom s 
sedežem v Uniji, tudi prek evropskega 
portala e-pravosodje, takoj ko bo na voljo. 
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Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 22 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (22a) V skladu s točko 34 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje se države članice 
poziva, da za lastne potrebe in v interesu 
Unije pripravijo tabele, ki naj kar najbolj 
nazorno prikazujejo korelacijo med to 
direktivo in ukrepi za prenos, ter da te 
tabele objavijo. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 
Člen 2 – točka 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, kot jih določa Direktiva 
2004/18/ES; 

(2) „državni organi“ so kateri koli 
naročniki, opredeljeni v členu 1(9) 
Direktive 2004/18/ES in v členu 2(1) 
Direktive 2004/17/ES, ne glede na 
predmet ali vrednost naročila, ter katere 
koli institucije, organi, uradi in agencije 
Evropske unije; 

Obrazložitev 

 
 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 
Člen 2 – točka 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) „zamuda pri plačilu“ pomeni neplačilo 
v plačilnem roku iz člena 3(2) ali 
člena 5(2); 

(4) „zamuda pri plačilu“ pomeni neplačilo 
v plačilnem roku, navedenem v pogodbi, 
oziroma, če take določbe ni, v roku iz 
člena 3(2)(b) ali člena 5(2)(b); 
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Obrazložitev 
Ta predlog spremembe je pomemben, saj je treba omogočiti, da pogodbe določijo krajše 
plačilne roke, kot jih predvidevata člena 3(2) in 5(2), in v takem primeru mora biti dolžniku v 
primeru neizpolnitve obveznosti naložena ustrezna kazen. 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 
Člen 2 – točka 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
podjetja med seboj pogajajo in 
dogovarjajo; 

(5) „obresti za zamude pri plačilu“ pomeni 
zakonite obresti ali obresti, o katerih se 
podjetja med seboj pogajajo in dogovarjajo 
in ki niso nižje od zakonitih obresti; 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 
Člen 2 – točka 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
sedmih odstotnih točk; 

6. „zakonite obresti“ pomeni navadne 
obresti za zamude pri plačilu po stopnji, ki 
je vsota referenčne obrestne mere in vsaj 
devetih odstotnih točk; 

Obrazložitev 
Enotnejša pravila za vse sektorje, ki bi vključevala tudi manjše povišanje zakonske obrestne 
mere namesto fiksnega pavšalnega nadomestila za zamudo pri plačilu, bi zagotovila, da so 
dolžniki obravnavani pravično in da zanje veljajo sorazmerne, a odvračilne kazni. Ta predlog 
spremembe je odvisen od črtanja člena 5(5) predloga Komisije. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 
Člen 2 – točka 9 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) „preverljiv račun“ pomeni jasno 
napisan končni račun, ki upošteva 
dogovorjen vrstni red podatkov in 
uporablja opise, ki jih vsebuje pogodba. 
Računu morajo biti priloženi količinski 
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izračuni, risbe in druga dokazila o naravi 
in obsegu opravljenega dela;  

Obrazložitev 

Da bi plačilni rok lahko začel teči in da bi nastala obveznost plačila, mora biti račun preverljiv. 
Zato morajo biti na računu navedene postavke, za katere se zahteva plačilo, razvidno mora biti, 
za katere postavke so obračunani določeni stroški opravljenega dela, priložena pa morajo biti 
tudi vsa ustrezna dokazila. Račun velja za celovitega in pravilno pripravljenega, če ustreza 
določbam pogodbe, ki jo skleneta pogodbeni strani. 
 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 
Člen 3 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Obresti v primeru zamude pri plačilu Poslovanje med podjetji 

Obrazložitev 
Zaradi večje jasnosti bi moralo biti v naslovu navedeno, da se člen 3 nanaša zgolj na zamude 
pri plačilih med podjetji. 
 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj , v enem od 
naslednjih rokov: 

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj , v enem od 
naslednjih rokov: 

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

(i) 30 koledarskih dni po dnevu, na 
katerega dolžnik prejme račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo in ta zapade v 
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 koledarskih 
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 

(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 
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zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 dni po 
navedenem datumu. 

zahtevo za plačilo pred dnevom ali na dan 
sprejemanja ali preverjanja, 30 koledarskih 
dni po navedenem datumu. 

 (ba) datum prejema računa ni predmet 
pogodbenega sporazuma med dolžnikom 
in upnikom. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavka 2a in 2b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni. 

 2b. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od 60 dni, razen če 
se dolžnik in upnik izrecno ne dogovorita 
drugače in če to kateri koli od pogodbenih 
strank ne povzroči neupravičene škode. 

Obrazložitev 
 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 
 

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 najmanj fiksni znesek 
40 EUR, kar se izvrši samodejno oziroma 
ne da bi moral upnik na to opozoriti. 

Obrazložitev 
Člen 6 predloga direktive navaja, da „se klavzula, ki izključuje obresti za zamudo pri plačilu, 
vedno obravnava kot skrajno krivična“. Pogodbena določba, ki bi se razlikovala od določb iz 
člena 3, bi zmanjšala pogodbena jamstva, ki ščitijo upnike. Pomembno je zagotoviti samodejni 
potek postopka, da se prepreči morebitne povračilne ukrepe kupca. Zneski nadomestil za 
stroške izterjave bi morali biti izraženi z najnižjimi vrednostmi. 
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Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za dolg 1 000 EUR ali več, toda manjši 
od 10 000 EUR, fiksni znesek 70 EUR; 

črtano 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 
1 % zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo. 

črtano 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) za dolg v višini 10 000 EUR ali več, 
1 % zneska, za katerega obresti za zamudo 
pri plačilu zapadejo v plačilo. 

črtano 

Obrazložitev 

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

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice zagotovijo, da se v primeru 
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več terjatev do istega dolžnika 
nadomestilo za stroške izterjave iz 
odstavka 1 izplača le za seštevek dolgov in 
ne za posamezne dolgove. 

Obrazložitev 
Nadomestilo za stroške izterjave pri posameznih terjatvah istega dobavitelja do iste stranke ne 
bi bilo pošteno ali skladno s trenutno prakso, temveč bi moralo voditi do povračila stroškov iz 
odstavka 1 glede na seštevek vseh terjatev. To je še zlasti pomembno za zdravstvo, ko bolnišnice 
ne morejo plačati dobavitelju različnih vrst zdravil za posamezne dobave, ker zdravstvene 
zavarovalnice zamujajo s plačilom. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Razen če dolžnik ni odgovoren za 
zamudo, ima upnik pravico poleg zneskov 
iz odstavka 1 zahtevati primerno 
nadomestilo od dolžnika za vse preostale 
stroške izterjave zaradi dolžnikove zamude 
pri plačilu. 

3. Razen če je odgovornost dolžnika za 
zamudo izključena, ima upnik pravico 
poleg zneskov iz odstavka 1 zahtevati 
primerno nadomestilo od dolžnika za vse 
preostale stroške izterjave zaradi 
dolžnikove zamude pri plačilu. Drugi 
stroški vključujejo zlasti stroške, ki jih ima 
upnik na podlagi zamude pri plačilu 
zaradi najema odvetnika ali agencije za 
izterjavo dolgov ali uporabe možnosti 
prekoračitve stanja na računu. 

Obrazložitev 
Treba je pojasniti, katere stroškovne postavke so vključene med druge stroške, ki so nastali 
zaradi dolžnikove zamude pri plačilu. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 
Člen 5 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Plačilo državnih organov  Posli med podjetji in državnimi organi  
 
 

Predlog spremembe  32 
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Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe proti plačilu, upnik upravičen do 
obresti za zamude pri plačilu, ki so enake 
zakonitim obrestim, ne da bi bilo potrebno 
opozorilo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:  

1. Države članice zagotovijo, da je v 
trgovinskih poslih, ki vodijo do dostave 
blaga ali izvajanja storitev za državne 
organe ali za namene, povezane z 
uresničevanjem ciljev državnih organov, 
proti plačilu, upnik upravičen do obresti za 
zamude pri plačilu, ki so enake zakonitim 
obrestim, ne da bi bilo potrebno opozorilo, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

 

Obrazložitev 
Ta predlog spremembe je treba brati v luči člena 2(1). Številne storitve, ki jih kupijo državni 
organi, niso namenjene njim samim, temveč tretjim strankam, ki pripadajo različnim družbenim 
skupinam in v čigar imenu državni organi sklepajo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju 
storitev. Naročanje takega blaga ali storitev za izpolnjevanje potreb določene skupine tvori del 
ciljev dejavnosti državnih organov, čeprav ti organi niso končni prejemniki zadevnega blaga in 
storitev. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu zapadejo v plačilo takoj, v enem od 
naslednjih rokov: 

(b) če datum plačila ali plačilni rok v 
pogodbi ni določen, obresti za zamude pri 
plačilu avtomatično zapadejo v plačilo 
najkasneje po preteku enega od naslednjih 
rokov: 

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

(i) 30 koledarskih dni po dnevu, na 
katerega dolžnik prejme preverljiv 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 preverljiv račun ali 
drugo ustrezno zahtevo za plačilo pred 
prejemom blaga ali izvedbo storitev, 30 
koledarskih 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 

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

dolžnik prejme preverljiv račun ali drugo 
ustrezno zahtevo za plačilo pred dnevom 
ali na dan sprejemanja ali preverjanja, 30 
koledarskih dni po navedenem datumu. 

 (iiia) če dan, na katerega je dolžnik prejel 
račun ali drugo ustrezno zahtevo za 
plačilo, ni določen, 30 dni po dnevu 
prejema blaga ali izvedbe storitev. 

 (ba) datum prejema računa ni predmet 
pogodbenega dogovora med dolžnikom in 
upnikom. 

Obrazložitev 

Za nastanek obveznosti plačila mora biti račun preverljiv. Končni račun mora biti preverljiv, 
da se lahko ugotovi, ali je popoln, pravilno pripravljen in dokončen, da bi lahko sprožil 
nastanek obveznosti plačila. Končni račun, ki ne izpolnjuje teh meril, načeloma ne more 
pomeniti nastanka obveznosti plačila. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Za javne zdravstvene ustanove in 
javne zdravstveno-socialne ustanove so 
roki iz točk (i), (ii) in (iii) člena 5(2)(b) 60 
dni. 

Obrazložitev 

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s’agit pas d’exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours. 
 

Predlog spremembe  35 
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Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni, razen če ni 
drugače določeno in ustrezno utemeljeno 
v razpisni dokumentaciji in pogodbi. 

3. Države članice zagotovijo, da postopek 
sprejemanja ali preverjanja iz odstavka 
2(b)(iii) traja največ 30 dni od datuma 
prejema blaga ali izvedbe storitev. 

Obrazložitev 
Odstopanje od 30-dnevnega roka za preverjanje dopušča neomejeno število možnih razlag in 
ga je zato treba črtati. Ker poleg tega med javnimi kupci in zasebnimi dobavitelji pogosto ni 
enakih konkurenčnih pogojev, imajo javni organi možnost, da določijo drugačne roke za 
postopek preverjanja. Predlagani predlog spremembe tudi določa začetni datum tega 30-
dnevnega obdobja: datum prejema blaga ali izvedbe storitev. 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če to 
ustrezno utemeljujejo posebne okoliščine, 
kot je objektivna potreba po določitvi 
daljšega plačilnega roka. 

4. Države članice zagotovijo, da plačilni 
rok iz pogodbe ni daljši od rokov iz 
odstavka 2(b), razen če se dolžnik in upnik 
izrecno ne dogovorita drugače in če je to 
objektivno utemeljeno glede na posebno 
naravo ali značilnosti pogodbe, v 
nobenem primeru pa ne sme biti daljši od 
60 dni. 

Obrazložitev 

Tako podjetja kot državni organi morajo imeti možnost odstopanja od 30-dnevnega roka le v 
ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah. Pomembno je določiti najdaljši dovoljeni plačilni 
rok, da se omeji to odstopanje in preprečijo zlorabe. 
 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ko obresti za zamudo pri plačilu 
zapadejo v plačilo, države članice 

črtano 
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zagotovijo, da je upnik upravičen do 
pavšalnega nadomestila v višini 5 % 
dolgovanega zneska. To nadomestilo se 
zaračuna poleg obresti za zamude pri 
plačilu. 

Obrazložitev 

Napačno bi bilo, če bi bile kazni v obliki plačil upnikom, saj bi upravičenci bili zadevni 
posamezniki in ne državni organ. Nadomestilo upnikom mora biti v obliki obresti.  

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 
Člen 6 – naslov in odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skrajno krivične pogodbene klavzule Nepošteni pogodbeni pogoji in prakse 

1. Države članice zagotovijo, da je 
klavzula v pogodbi glede dneva plačila, 
obrestne mere za zamude pri plačilu ali 
stroškov izterjave, neizvršljiva ali je razlog 
za zahtevo odškodnine, če je skrajno 
krivičen do upnika. Pri ugotavljanju, ali je 
neka klavzula  skrajno krivična do upnika, 
se upoštevajo vse okoliščine, vključno z 
dobro trgovinsko prakso in naravo 
proizvoda  ali storitve. Prav tako  se 
upošteva, ali ima dolžnik objektiven razlog 
za odstopanje od zakonite obrestne mere 
ali člena 3(2)(b), člena 4(1) ali člena 
5(2)(b) . 

1. Države članice zagotovijo, da sta pogoj 
v pogodbi ali poslovna praksa glede dneva 
ali roka plačila, obrestne mere za zamude 
pri plačilu ali nadomestila stroškov 
izterjave, neizvršljiva in razlog za zahtevo 
odškodnine, če sta nepoštena do upnika. 

 Pri ugotavljanju, ali sta neki pogoj ali 
poslovna praksa nepoštena do upnika v 
smislu odstavka 1, se upoštevajo vse 
okoliščine, vključno z: 

 (a) vsakim hudim odstopanjem od dobre 
poslovne prakse, ki je v nasprotju z 
ravnanjem v dobri veri in poštenim 
ravnanjem; 

 (b) naravo proizvoda ali storitve ter 

 (c) vprašanjem, ali ima dolžnik objektiven 
razlog za odstopanje od zakonite obrestne 
mere ali člena 3(2)(b), člena 4(1) ali člena 
5(2)(b). 

 (Črtanje besede „skrajno [krivično]“, 
vstavitev besede „pogoj“ in vstavitev 
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besede „praksa“ veljajo za celotno 
besedilo. Če se predlog spremembe 
sprejme, je treba ustrezno popraviti 
celotno besedilo.) 

Obrazložitev 

Razumeti je, da je prevod za „term“ v španščini „cláusula“, „clausola“ v italijanščini in 
„clause“ v francoščini. To je skladno z na primer Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 
1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah. 
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Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene prvega pododstavka se 
klavzula, ki izključuje obresti za zamudo 
pri plačilu, vedno obravnava kot skrajno 
krivična. 

1a. Za namene odstavka 1 se pogoj ali 
poslovno prakso, ki izključuje obresti za 
zamudo pri plačilu ali nadomestilo za 
stroške izterjatve oziroma oboje, vedno 
obravnava kot nepoštena. 

Obrazložitev 

Gospodarske subjekte je treba jasno opozoriti, da je izključitev pravice do nadomestila za 
stroške izterjave, ki jo ta predlog želi okrepiti, nepošten pogoj, ki ga ni mogoče izvršiti do 
upnikov in je lahko podlaga za uveljavljanje odškodnine. 
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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 
tega, da so klavzule skrajno krivične, tako 
da lahko uporabijo ustrezna in učinkovita 
sredstva za preprečevanje njihove 
nadaljnje uporabe.  

3. Sredstva iz odstavka 2 vključujejo 
določbe, po katerih lahko organizacije, ki 
so uradno priznane kot zastopniška 
podjetja ali ki imajo zakonit interes v njih, 
v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
vložijo tožbo pri sodišču ali pristojnem 
upravnem organu na podlagi tega, da so 
pogoji ali poslovne prakse, vključno v 
primeru posamezne pogodbe, nepošteni, 
tako da lahko uporabijo ustrezna in 
učinkovita sredstva za preprečevanje 
njihove uporabe. 
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Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe, ki temelji na Direktivi 2000/35, je pojasniti pomen izraza 
„organizacije“. V nasprotju z Direktivo 2000/35 želi odpreti to možnost tudi organizacijam, ki 
ne zastopajo samo mala in srednja podjetja, na primer organizacijam v določenem 
industrijskem sektorju. 

Pojasni tudi, da zastopniške organizacije lahko uporabijo pravna sredstva v skladu s pristojno 
nacionalno zakonodajo že na podlagi dejstva, da posamezna pogodba v nasprotju s 
standardnimi pogoji vsebuje domnevno nepoštene pogoje. 
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Predlog direktive 
Člen 7 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Preglednost Preglednost in osveščanje 

Obrazložitev 

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

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 
Člen 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo popolno 
preglednost glede pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz te direktive, zlasti z objavo 
veljavne zakonite obrestne mere. 

Države članice zagotovijo popolno 
preglednost glede pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz te direktive, zlasti z objavo 
veljavne zakonite obrestne mere ter stanja 
pri plačilih s strani državnih organov, da 
se zavaruje morebitna veriga 
podizvajalcev. 
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Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija v uradnem listu in na 
internetu objavi podrobne informacije o 
veljavnih zakonitih obrestnih merah, ki 



 

 
 PE441.848/ 22 

 SL 

veljajo v vseh državah članicah v primeru 
zamude pri plačilu v trgovinskih poslih. 

Obrazložitev 
To bo zagotovilo večjo jasnost in lažji dostop sodišč in upnikov do podrobnih informacij o 
zakonitih obrestnih merah, ki veljajo v posameznih državah članicah. To je še posebej 
pomembno pri čezmejnih poslih.  
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Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Države članice po potrebi uporabijo 
strokovne publikacije, promocijske 
kampanje ali katera koli druga 
funkcionalna sredstva, da bi povečala 
osveščenost o pravnih sredstvih zoper 
zamude pri plačilu med podjetji. 

Obrazložitev 

Empirični dokazi, ki jih je predstavila Komisija v svoji oceni učinka, dokazujejo, da se podjetja 
včasih ne zavedajo, da so na voljo pravna sredstva zoper zamude pri plačilu. Poročevalka 
meni, da bi hkrati z izvajanjem te direktive morali osveščati podjetja, zlasti mala in srednja, in 
jih seznanjati z njihovimi pravicami. 
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Predlog direktive 
Člen 7 – odstavka 1 c in 1 d (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Države članice lahko spodbujajo 
uvedbo kodeksov takojšnjega plačevanja, 
ki jasno določajo plačilne roke in ustrezen 
postopek za obravnavo spornih plačil, ali 
drugih pobud, ki obravnavajo bistveno 
vprašanje zamud pri plačilu in 
pripomorejo k razvoju kulture takojšnjega 
plačevanja, ki podpira cilje te direktive.  

 1d. Države članice si prizadevajo 
spodbujati objavljanje seznama hitrih 
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plačnikov, da bi tako spodbudile širjenje 
dobre prakse. 

Obrazložitev 

Poročevalka je v svojem delovnem dokumentu poudarila, da zamud pri plačilu ne bo mogoče 
odpraviti samo z obsežnim naborom dopolnilnih ukrepov. V te ukrepe bi morali biti vključena 
uporaba seznamov rednih plačnikov ter širjenje zgledov najboljše prakse za spodbujanje hitrih 
plačil, vključno z instrumenti, kot so kodeksi takojšnjega plačevanja.  
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Predlog direktive 
Člen 7 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Plačilni roki 

 Direktiva ne posega v možnost strani, da 
se v skladu z zadevnimi določbami 
veljavne nacionalne zakonodaje 
dogovorijo o plačilnih rokih in določijo 
zneske, ki jih je treba plačati v obrokih v 
določenem obdobju. V teh primerih, ko 
kateri koli obrok ni bil plačan na 
sporazumen datum, se obresti, 
nadomestilo in druge kazni, določeni v tej 
direktivi, izračunajo izrecno na podlagi 
zaostalih zneskov. 

Obrazložitev 

Ureditev obročnega odplačevanja lahko pomaga zagotoviti likvidnost podjetij, zlasti malih in 
srednjih. V zvezi s tem se zdi poročevalki primerno pojasniti: (1) da se strani v trgovinskih 
poslih lahko povsem prosto dogovorita o tovrstnih ureditvah v skladu z veljavnimi določbami 
nacionalne zakonodaje; in (2) da se v primeru zamude pri plačilu enega obroka, obresti, 
nadomestila ali druge kazni izračunajo izključno na podlagi zaostalega zneska. 
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Predlog direktive 
Člen 9 – odstavka 1 in 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvršilni naslov pridobi, ne glede na znesek 
dolga, v 90 koledarskih dneh potem, ko 
upnik vloži tožbo ali zahtevo pri sodišču ali 
drugem pristojnem organu, pod pogojem, 
da dolg ali vidiki postopka niso sporni.  

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvršilni naslov pridobi po hitrem 
postopku, ne glede na znesek dolga, v 90 
koledarskih dneh potem, ko upnik vloži 
tožbo ali zahtevo pri sodišču ali drugem 
pristojnem organu, pod pogojem, da dolg 
ali vidiki postopka niso sporni. Države 
članice opravljajo to dolžnost v skladu s 
svojimi nacionalnimi zakoni ali drugimi 
predpisi. Upnikom se omogoči dostop do 
splošno dostopnega postopka na spletu. 

2. Nacionalni zakoni in drugi predpisi 
uporabljajo enake pogoje za vse upnike s 
sedežem v Skupnosti. 

2. Uporabljajo se nacionalni zakoni in 
drugi predpisi, postopek na spletu iz 
odstavka 1 pa je dostopen pod enakimi 
pogoji za vse upnike s sedežem v Uniji. 

 
 
 
 


