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POPRAWKI PARLAMENTU* 
 

do wniosku Komisji w sprawie 
 

DYREKTYWY 2010/… PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
 

w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja 
przekształcona) 

 
 
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 
 
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, 
 
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 
 
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 
 
stanowiąc zgodnie ze zwykłą  procedurą ustawodawczą2, 
 

                                                 
1 Dz.U. C 255 z 22.9.2010, s. 42. 
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia xx 2010 r. 
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a takŜe mając na uwadze, co następuje: 
 
(1) Do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 

w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych mają zostać 
wprowadzone zasadnicze zmiany1. Dla zachowania przejrzystości, dyrektywę tę naleŜy 
przekształcić. 

 
(2) W obrębie rynku wewnętrznego większość towarów i usług dostarczanych jest przez 

podmioty gospodarcze innym podmiotom gospodarczym i władzom publicznym na 
zasadzie odroczenia płatności – oznaczającej, Ŝe dostawca wyznacza klientowi czas na 
dokonanie płatności, który moŜe być uzgodniony przez strony lub określony w fakturze 
dostawcy lub przewidziany prawnie. 

 
(3) Wiele płatności w transakcjach handlowych między podmiotami gospodarczymi lub 

między podmiotami gospodarczymi a władzami publicznymi dokonywanych jest po 
terminie uzgodnionym w umowie lub określonym w ogólnych warunkach handlowych. 
Choć towary zostały dostarczone a usługi wyświadczone, wiele odpowiadających im 
faktur regulowanych jest długo po terminie. Tego rodzaju praktyki mają negatywny 
wpływ na aktywa płynne i komplikują zarządzanie finansami przedsiębiorstw. W 
sytuacji, gdy z powodu opóźnień w płatnościach wierzyciel zmuszony jest sięgać do 
zewnętrznych źródeł finansowania, rzutuje to równieŜ na jego konkurencyjność i 
rentowność. Ryzyko to wzrasta znacząco w okresach spowolnienia gospodarczego, 
kiedy uzyskanie dostępu do finansowania jest trudniejsze. 

 
(4) Ułatwienia dla sądowego dochodzenia roszczeń przewidziano juŜ w rozporządzeniu 

Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych2, w 
rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń 
bezspornych3, w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego 
nakazu zapłaty4 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie 
drobnych roszczeń5. Jednak, aby zniechęcić do opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych, konieczne jest ustanowienie przepisów uzupełniających.  

 
(5) Przedsiębiorca powinien mieć moŜliwość prowadzenia swej działalności na rynku 

wewnętrznym na warunkach gwarantujących,  Ŝe operacje transgraniczne nie pociągają 
za sobą większego ryzyka niŜ sprzedaŜ krajowa. Jeśli istniałyby zasadniczo róŜne 
zasady dotyczące rynku wewnętrznego i operacji transgranicznych, mogłoby dojść do 
zniekształcenia konkurencji. 

 

                                                 
1 Dz.U. L 200 z 08.08.2000, s. 35. 
2 Dz.U. L 12 z 16.01.2001, s. 1. 
3 Dz.U. L 143 z 30.04.2004, s. 15. 
4 Dz.U. L 399 z 30.12.2006, s. 1. 
5 Dz.U. L 199 z 31.07.2007, s. 1. 
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(6)  W swoim komunikacie z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowanym „Najpierw myśl na 
małą skalę” Program „Small Business Act” dla Europy ,Komisja podkreśliła, Ŝe naleŜy 
ułatwiać małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do finansowania i rozwinąć 
otoczenie prawne i biznesowe sprzyjające terminowym płatnościom w transakcjach 
handlowych. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe na publicznych organach władzy spoczywa w 
związku z tym szczególna odpowiedzialność. Kryteria definicji MŚP znajdują się w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji drobnych, 
małych i średnich przedsiębiorstw1. 

 
(7) Jednym z działań priorytetowych przewidzianych w komunikacie Komisji z dnia 26 

listopada 2008 r., zatytułowanym „Europejski plan naprawy gospodarczej” jest 
zmniejszenie obciąŜenia administracyjnego dla przedsiębiorstw oraz promowanie 
przedsiębiorczości przez, między innymi, zagwarantowanie co do zasady, by naleŜności 
za dostawy i usługi, w tym równieŜ wobec MŚP, były regulowane w przeciągu jednego 
miesiąca, aby zmniejszyć ich ograniczenia w płynności finansowej. 

 
(8) Cel zwalczania opóźnień w płatnościach na rynku wewnętrznym nie moŜe zostać 

skutecznie zrealizowany przez Państwa Członkowskie, gdy działają one pojedynczo, 
moŜe natomiast łatwiej zostać osiągnięty na płaszczyźnie Unii. Niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. Tym samym spełnia ona 
wymogi zasady subsydiarności i proporcjonalności ustanowione w art. 5 Traktatu o 
Unii Europejskiej. 

 
(9) Niniejsza dyrektywa powinna ograniczać się jedynie do płatności dokonywanych jako 

wynagrodzenia w transakcjach handlowych i nie powinna  obejmować transakcji z 
udziałem konsumentów, spłaty odsetek powiązanych z innymi płatnościami np. 
płatności wynikających z prawa czekowego i wekslowego, odszkodowań łącznie z 
płatnościami towarzystw ubezpieczeniowych. Państwa członkowskie powinny równieŜ 
móc wykluczyć długi, które są przedmiotem postępowania upadłościowego, w tym 
postępowanie mające na celu restrukturyzację długu. 

 
(10) Niniejsza dyrektywa regulować wszystkie transakcje handlowe niezaleŜnie od tego, czy 

mają one miejsce między prywatnymi a państwowymi przedsiębiorstwami, czy między 
przedsiębiorstwami a władzami publicznymi, uwzględniając fakt, Ŝe te ostatnie 
dokonują znacznych płatności na rzecz przedsiębiorstw. Niniejsza dyrektywa powinna 
równieŜ regulować wszelkie transakcje handlowe między przedsiębiorcami, a ich 
dostawcami i podwykonawcami. 

 
(11) Fakt, Ŝe niniejsza dyrektywa obejmuje wolne zawody nie oznacza, Ŝe państwa 

członkowskie mają je traktować jako przedsiębiorstwa czy kupców do celów poza 
niniejszą dyrektywą. 

 
(12) Opóźnienia w płatnościach stanowią naruszenie postanowień umowy, która była 

korzystna finansowo dla dłuŜników w większości państw członkowskich, poprzez 
naliczanie  niski lub zerowych  za zwłokę w płatności lub powolne procedury ściągania 
naleŜności. Konieczna jest więc znacząca zmiana w kierunku kultury terminowego 

                                                 
1  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36. 
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dokonywania płatności, która wszelkie zapisy uniemoŜliwiające naliczanie odsetek 
uznawałaby zawsze za raŜąco nieuczciwy warunek umowny lub praktykę, w celu 
zatrzymania tej tendencji i zapewnienia sytuacji, w której skutki opóźnień w 
płatnościach powstrzymują przed przekraczaniem terminów płatności. Zmiana ta 
powinna polegać takŜe na ustaleniu szczegółowych przepisów dotyczących okresów 
płatności i zapewnienia wierzycielom rekompensaty za poniesione koszty oraz między 
innymi na zapisie, Ŝe wykluczenie prawa do rekompensaty za koszty poniesione 
podczas odzyskiwania naleŜności powinno być uwaŜane za raŜąco nieuczciwe.  

 
(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 kalendarzowych. Mogą jednakŜe zaistnieć okoliczności, w których 
przedsiębiorstwa będą wymagać dłuŜszych okresów płatności, np. w sytuacji 
przyznania kredytu handlowego swoim klientom. Dlatego teŜ naleŜy utrzymać 
moŜliwość uzgadniania przez strony umowy terminów płatności dłuŜszych niŜ 60 dni 
kalendarzowych, pod warunkiem jednak, Ŝe taki przedłuŜony okres nie będzie raŜąco 
nieuczciwy dla wierzyciela. 

 
(12b) Dostawa towarów lub świadczenie usług za wynagrodzeniem, do czego ma 

zastosowanie niniejsza dyrektywa, powinny obejmować takŜe projektowanie i 
wykonawstwo robót publicznych oraz robót budowlanych i inŜynieryjno-lądowych. 

 
(13) (13) W celu zapewnienia spójności prawodawstwa unijnego do celów niniejszej 

dyrektywy powinna mieć zastosowanie definicja „instytucji zamawiających” zawarta w 
art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych1 
oraz art. 1 ust. 9 dyrektywy 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 usługi2.  

 
(14) Odsetki umowne za zwłokę w płatnościach powinny być obliczane za kaŜdy dzień jako 

odsetki proste, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 
określającym zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów3. 

 
(14a) Niniejsza dyrektywa nie powinna zobowiązywać wierzycieli do roszczenia zapłaty 

odsetek za opóźnienia w płatnościach. W przypadku opóźnień w płatnościach 
niniejsza dyrektywa powinna umoŜliwiać wierzycielowi uciekanie się do fakturowania 
odsetek za takie opóźnienia bez uprzedniego powiadamiania o niedokonaniu płatności 
lub innego podobnego komunikatu przypominającego dłuŜnikowi o obowiązku 
zapłaty. 

 
(14b) Płatność powinna być uwaŜana za opóźnioną, a zatem uprawniającą do odsetek za 

zwłokę, jeŜeli wierzyciel nie dysponuje kwotą w wymaganym dniu, pod warunkiem Ŝe 

                                                 
1  Dz.U. L 134 z 30.04.2004, s. 1. 
2  Dz.U. L 134 z 30.04.2004, s. 114. 
3 Dz.U. L 124 z 08.06.1971, s. 1. 
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wypełnił swoje prawne i umowne zobowiązania. 
 
(14c) Faktury równają się wezwaniom do zapłaty i są waŜnymi dokumentami w łańcuchu 

wartości transakcji związanych z dostawą towarów i świadczeniem usług, m.in. do 
celów ustalenia terminu płatności. Do celów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie powinny popierać system dający pewność prawną co do dokładnej daty 
otrzymywania faktur przez dłuŜników, w tym w obszarze elektronicznego 
fakturowania, gdzie otrzymanie faktury moŜe być poparte elektronicznym dowodem; 
system ten częściowo mógłby być zarządzany w oparciu o dyrektywę Rady 2010/45/UE 
z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących 
fakturowania1.  

 
(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 stałą minimalną kwotę, która moŜe 
być powiększona o odsetki za zwłokę. Rekompensata w postaci stałej kwoty powinna 
mieć na celu ograniczenie kosztów administracyjnych i wewnętrznych związanych z 
odzyskiwaniem naleŜności. 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. 

 
(15a) Oprócz prawa roszczenia o wniesienie 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. Do tych kosztów zalicza się przede wszystkim 
koszty związane ze skorzystaniem przez wierzyciela z usług prawnika lub firmy 
windykacyjnej.  

 
(15b) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa państw członkowskich do 

ustanowienia wyŜszych, a więc korzystniejszych dla wierzyciela, stałych kwot 
rekompensujących koszty odzyskiwania naleŜności, ani do zwiększania tych opłat, 
m.in. w celu nadąŜania za inflacją.  

 
(16) Niniejsza dyrektywa nie powinna stanowić przeszkody dla płatności w ratach lub 

płatności rozłoŜonych w czasie. KaŜda płatność rozłoŜona na raty lub rozłoŜona w 
czasie powinna jednakŜe być dokonywana na uzgodnionych warunkach i objęta 
przepisami dotyczącymi opóźnień w płatnościach, określonymi w niniejszej 
dyrektywie. 

 
(17) Generalnie władze publiczne ▌korzystają z bardziej bezpiecznych, przewidywalnych i 

                                                 
1  Dz.U. L 189 z 22.07.2010, s. 1. 
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trwałych źródeł dochodów niŜ przedsiębiorstwa ▌. ▌Co więcej, warunki dostępu do 
finansowania w przypadku wielu władz publicznych są o wiele bardziej atrakcyjne niŜ 
w przypadku przedsiębiorstw ▌. Jednocześnie osiągnięcie celów władz publicznych jest 
w mniejszym stopniu niŜ w przypadku przedsiębiorstw prywatnych uzaleŜnione od 
budowania trwałych stosunków handlowych z klientami. ▌W konsekwencji długie 
terminy płatności i opóźnienia w płatnościach władz publicznych za towary i usługi 
prowadzą do nieuzasadnionych kosztów dla przedsiębiorstw ▌. W związku z 
powyŜszym naleŜy wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące transakcji handlowych 
związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez przedsiębiorstwa dla 
władz publicznych, przewidujące w szczególności terminy płatności normalnie 
nieprzekraczające 30 dni kalendarzowych, chyba Ŝe umowa wyraźnie stanowi inaczej, 
i pod warunkiem Ŝe jest to obiektywnie uzasadnione szczególnym charakterem lub 
określonymi elementami zamówienia, ale w Ŝadnym razie nieprzekraczające 60 dni 
kalendarzowych. 

 
17a) Powinno się jednakŜe uwzględniać specyficzną sytuację władz publicznych 

prowadzących działalność gospodarczą o charakterze przemysłowym lub handlowym, 
polegającą na występowaniu jako przedsiębiorstwo państwowe oferujące na rynku 
towary lub usługi. W takiej sytuacji państwa członkowskie powinny pod pewnymi 
warunkami mieć moŜliwość wydłuŜania ustawowego terminu płatności do 
maksymalnie 60 dni kalendarzowych. 

 
(17b) Szczególnie niepokojąca, jeśli chodzi o opóźnienia w płatnościach, jest sytuacja słuŜby 

zdrowia w wielu państwach członkowskich. Systemy opieki zdrowotnej, jako 
podstawowy składnik europejskiej struktury socjalnej, często muszą godzić 
indywidualne potrzeby z dostępnymi środkami finansowymi, poniewaŜ ludność 
Europy się starzeje, poniewaŜ oczekiwania rosną i poniewaŜ medycyna idzie naprzód. 
Wszystkie systemy muszą stawić czoła wyzwaniom polegającym na takim określeniu 
priorytetów w dziedzinie opieki zdrowotnej, by zapewniona została równowaga między 
potrzebami indywidualnego pacjenta a dostępnymi zasobami finansowymi. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny być upowaŜnione do zezwalania publicznym 
jednostkom świadczącym opiekę zdrowotną na pewną elastyczność w realizacji ich 
zobowiązań. Aby to osiągnąć, państwa członkowskie powinny pod pewnymi 
warunkami mieć moŜliwość wydłuŜania ustawowego terminu płatności do 
maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Państwa członkowskie powinny jednakŜe 
dołoŜyć wszelkich starań, aby płatności w sektorze opieki zdrowotnej były regulowane 
zgodnie z ustawowymi terminami płatności. 

 
(17c) Aby realizacja celów niniejszej dyrektywy nie została zagroŜona, państwa 

członkowskie powinny zagwarantować, Ŝe w transakcjach handlowych maksymalny 
czas trwania procedury przyjmowania lub sprawdzania nie będzie generalnie 
przekraczał 30 dni kalendarzowych. Powinna jednakŜe istnieć moŜliwość przedłuŜenia 
procedury weryfikacji poza 30 dni kalendarzowych, np. w przypadku szczególnie 
złoŜonych umów, jeŜeli jest to wyraźnie zaznaczone w umowie lub w dokumentacji 
przetargowej i jeŜeli nie jest to raŜąco nieuczciwe wobec wierzyciela. 

 

(17d) Instytucje Unii Europejskiej i władze publiczne państw członkowskich znajdują się w 
porównywalnej sytuacji, jeśli chodzi o ich finansowanie i stosunki handlowe. 
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Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budŜetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich1 stanowi, Ŝe stwierdzanie prawidłowości, zatwierdzanie i 
realizacja płatności przez instytucje Unii muszą się odbyć w granicach czasowych 
określonych w jego przepisach wykonawczych. Odnośne przepisy wykonawcze zawarte 
są w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budŜetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich2 i wyszczególniają okoliczności, w jakich wierzyciele 
opłaceni z opóźnieniem są uprawnieni do odsetek z tytułu niedotrzymania warunków. 
W kontekście trwającego przeglądu tych rozporządzeń powinno się zagwarantować, Ŝe 
maksymalne terminy płatności przez instytucje unijne zostaną zrównane z 
ustawowymi terminami mającymi zastosowanie do władz publicznych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą. 

 
(18) Niniejsza dyrektywa powinna zakazywać naduŜywania swobody zawierania umów na 

niekorzyść wierzyciela. W konsekwencji jeŜeli jakiś warunek w umowie lub praktyka 
związane z datą lub terminem płatności, stopą procentową w odniesieniu do odsetek 
za zwłokę lub rekompensatą kosztów odzyskiwania naleŜności nie są 
usprawiedliwione warunkami przyznanymi wierzycielowi, albo teŜ słuŜy przede 
wszystkim temu, aby przysporzyć dłuŜnikowi dodatkowej płynności finansowej na 
koszt wierzyciela, to moŜe to zostać uznane za naduŜycie. Dlatego teŜ 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 wobec 
wierzyciela.. W szczególności jawne uniemoŜliwianie naliczania odsetek naleŜy zawsze 
uwaŜać za raŜąco nieuczciwe, natomiast w przypadku wykluczenia prawa do 
rekompensaty za koszty poniesione podczas odzyskiwania naleŜności naleŜy 
domniemywać, Ŝe jest ono raŜąco nieuczciwe. Niniejsza dyrektywa nie powinna  
narusza przepisów prawa krajowego odnoszących się do zawierania umów lub regulacji 
dotyczących waŜności warunków  umownych, które są nieuczciwe w stosunku do  
dłuŜnika. 

 
(18a) W kontekście wzmoŜonych wysiłków mających na celu zapobieganie naduŜyciom 

swobody zawierania umów ze szkodą dla wierzycieli oficjalnie uznane organy 
reprezentujące przedsiębiorstwa oraz organizacje, które mają w tym uzasadniony 
interes, powinny mieć moŜliwość wszczynania postępowań przed sądami krajowymi 
lub organami administracyjnymi w celu zapobiegania ciągłemu stosowaniu 
warunków umowy lub praktyk raŜąco nieuczciwych wobec wierzyciela. 

 
(18b) W celu przyczynienia się do realizacji celów niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie powinny szerzyć dobre praktyki, w tym popierając publikację wykazu 
dobrych płatników. 

 
(19) PoŜądane jest zapewnienie wierzycielom moŜliwości zachowania  tytułu na zasadzie 

                                                 
1  Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1. 
2  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. 
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niedyskryminacji na terenie Unii, jeśli to zachowanie  tytułu obowiązuje na podstawie 
zastosowanego przepisu krajowego określonego przez międzynarodowe prawo 
prywatne. 

 
(20) Niniejsza dyrektywa definiuje wprawdzie pojęcie „tytuł wykonawczy”, nie reguluje 

róŜnych procedur przymusowej egzekucji tego tytułu, ani teŜ warunków umorzenia czy 
teŜ zawieszenia egzekucji takiego tytułu. 

 
(21) Skutki opóźnień w płatnościach mogą działać odstraszająco jedynie wtedy, gdy są 

powiązane z procedurami ściągania naleŜności, które są szybkie i skuteczne dla 
wierzyciela. Procedury te powinny przysługiwać wszystkim wierzycielom 
prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Unii, zgodnie z zasadami 
niedyskryminacji zawartej w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 
(21a) W celu ułatwienia przestrzegania postanowień niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie powinny tworzyć zachęty do korzystania z mediacji lub innych form 
alternatywnego rozwiązywania sporów. Dyrektywa 2008/52/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji 
w sprawach cywilnych i handlowych1 ustanawia juŜ ramy dla systemów mediacji na 
szczeblu unijnym, szczególnie w przypadku sporów transgranicznych, nie stając na 
przeszkodzie w stosowaniu ich do wewnętrznych systemów mediacji. Państwa 
członkowskie powinny takŜe zachęcać zainteresowane strony do opracowania i 
upowszechnienia kodeksów postępowania mających szczególnie na celu przyczynienie 
się do wdroŜenia niniejszej dyrektywy.  

 
(22) NaleŜy dopilnować, by procedury odzyskiwania naleŜności w przypadku roszczeń 

bezspornych związanych z opóźnieniami w płatnościach w transakcjach handlowych 
zostały zakończone w krótkim okresie, w tym za pomocą przyspieszonej procedury i 
niezaleŜnie od kwoty długu. 

 
(23) Zobowiązanie do transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinno 

ograniczać się do tych przepisów, które stanowią zasadniczą zmianę w porównaniu z 
dyrektywą 2000/35/WE. Zobowiązanie do transpozycji przepisów, które nie uległy 
zmianie, wynika z tej dyrektywy. 

 
(24) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich 

dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego i zastosowania dyrektywy 
2000/35/WE. 

 
(24a) Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 

stanowienia prawa2 zachęca się państwa członkowskie do sporządzania na własne 
potrzeby, a takŜe w interesie Unii, tabel, które – na ile to moŜliwe – będą ilustrować 
korelację między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do ich 
publicznego udostępniania. 

 

                                                 
1  Dz.U. L 136 z 24.05.2008, s. 3. 
2 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1. 
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 
 

Artykuł 1 
 

Przedmiot i zakres zastosowania 
 
-1.  Celem niniejszej dyrektywy jest zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach 

handlowych, Ŝeby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i tym 
samym zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP. 

 
1.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszelkich płatności , które stanowią 

wynagrodzenie w transakcjach handlowych. 
 
2. ▌Państwa członkowskie mogą pominąć ▌ długi, które są przedmiotem postępowania 

upadłościowego prowadzonego przeciw dłuŜnikowi, w tym postępowania mającego na 
celu restrukturyzację długu. 

 
 

Artykuł 2 
 

Definicje 
 
Dla celów niniejszej dyrektywy zastosowanie mają następujące definicje: 
 
(1) „transakcje handlowe” oznaczają transakcje między przedsiębiorstwami lub między 

przedsiębiorstwami a władzami publicznymi, które prowadzą do dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem  ; 

 
(2) „władza publiczna” oznacza kaŜdą instytucję zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 

dyrektywy 2004/17/WE oraz art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE, niezaleŜnie od 
przedmiotu lub wartości zamówienia; 

 
(3) „przedsiębiorstwo” oznacza kaŜdą organizację , inną niŜ władza publiczna, działającą w 

ramach swojej niezaleŜnej działalności gospodarczej lub zawodowej nawet, jeśli jest 
ona prowadzona przez jedną osobę; 

 
(4) „opóźnienia w  płatnościach ” oznaczają płatności niedokonane w umownym lub 

ustawowym terminie zgodnie z warunkami zawartymi w art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1;  
 
(5) „odsetki za zwłokę” oznaczają odsetki ustawowe za zwłokę lub odsetki za zwłokę w 

wysokości uzgodnionej przez przedsiębiorstwa i podlegające postanowieniom 
zawartym w art. 6; 

 
(6) „odsetki ustawowe za zwłokę” oznaczają odsetki proste za zwłokę w wysokości 

stanowiącej stopę referencyjną i dodatkowo co najmniej ośmiu punktów procentowych; 
 
(6a) „naleŜność” oznacza główną kwotę, która powinna była zostać zapłacona w 
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umownym lub ustawowym terminie, obejmująca takŜe obowiązujące podatki, cła, 
opłaty lub koszty wymienione na fakturze lub w równowaŜnym wezwaniu do zapłaty;  

 
(7) „stopa referencyjna” oznacza jedno z następujących: 
 
 (a) stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do jego  ostatnich  

głównych operacji refinansowania lub krańcowa stopa procentowa wynikająca z 
procedur przetargu o zmiennej stopie procentowej dla takich operacji; 

 
 (b) dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, równowaŜna stopa 

procentowa ustalana przez ich krajowy bank centralny. 
 
(8) „zachowanie tytułu” oznacza umowne porozumienie zgodnie z którym sprzedawca 

pozostaje właścicielem sprzedawanego towaru  do czasu jego  całkowitego spłacenia;  
 
(9) „tytuł wykonawczy” oznacza decyzję, wyrok lub wezwanie do zapłaty wydane przez 

sąd lub inny właściwy organ , które mogą być tymczasowo wykonalne i  zgodnie z 
którymi naleŜy uiścić płatność natychmiast lub w ratach i za pomocą, którego 
wierzyciel moŜe dochodzić swoich roszczeń względem dłuŜnika w drodze 
postępowania egzekucyjnego. 

 
 

Artykuł 3 
 

Transakcje między przedsiębiorstwami 
 
1. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe w transakcjach handlowych między 

przedsiębiorstwami wierzyciel jest uprawniony do Ŝądania zapłaty odsetek za zwłokę 
bez konieczności wezwania, jeŜeli spełnione są następujące warunki:  

 
 (a) wierzyciel wypełnił swoje zobowiązania umowne i prawne; oraz 
 
 (b) wierzyciel nie otrzymał naleŜnej sumy w odpowiednim czasie, chyba Ŝe dłuŜnik 

nie ponosi winy za opóźnienie 
 
2. W przypadku, gdy warunki określone w ust. 1 są spełnione, państwa członkowskie 

zapewniają, Ŝe:  
 
 (a) wierzyciel ma prawo do odsetek za zwłokę ▌od dnia następującego po dacie 

płatności lub terminie płatności określonych w umowie;  
 
 (b) jeŜeli data lub termin płatności nie zostały ustalone w umowie, wierzyciel ma 

prawo do odsetek za zwłokę ▌po przekroczeniu któregokolwiek z następujących 
terminów: 

 
  (i) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez dłuŜnika faktury lub 

równowaŜnego wezwania do zapłaty;  
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  (ia) jeśli data otrzymania faktury lub równowaŜnego wezwania do zapłaty nie 
jest pewna, 30 dni kalendarzowych 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 umownie i 
jeśli dłuŜnik otrzyma fakturę lub równowaŜne wezwanie do zapłaty przed 
przyjęciem lub kontrolą lub w momencie dokonywania wymienionych 
czynności, 30 dni kalendarzowych po tej dacie. 

 
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 
kalendarzowych od daty otrzymania towarów lub usług, chyba Ŝe wyraźnie ustalono 
inaczej w umowie i pod warunkiem Ŝe nie jest to raŜąco nieuczciwe wobec wierzyciela 
w rozumieniu art. 6.. 

 
2b.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby termin płatności ustalony w umowie nie 

przekraczał 60 dni kalendarzowych, chyba Ŝe wyraźnie ustalono inaczej w umowie i 
pod warunkiem Ŝe nie jest to raŜąco nieuczciwe wobec wierzyciela w rozumieniu art. 
6.  

 
3. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe stopa referencyjna mająca zastosowanie 

odpowiada: 
 
 (a) za pierwsze półrocze danego roku – stopie obowiązującej w dniu 1 styczniu tego 

roku; 
 
 (b) za drugie półrocze danego roku – stopie obowiązującej w dniu 1 lipca tego roku.  
 
 

Artykuł 4 
 

Rekompensata kosztów odzyskiwania naleŜności 
 
1. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe gdy odsetki za zwłokę stają się wymagalne w 

ramach transakcji handlowych zgodnie z art. 3 lub 5 ▌, wierzyciel uprawniony jest do 
Ŝądania od dłuŜnika co najmniej stałej kwoty 40 EUR ▌ 

 
2. Państwa członkowskie gwarantują, Ŝe stała kwota, o której mowa w ust. 1, staje się 

wymagalna bez konieczności wezwania, jako rekompensata kosztów własnych 
poniesionych przez wierzyciela w związku z odzyskiwaniem naleŜności. 

 
3. Oprócz stałej kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje prawo do 

uzyskania od dłuŜnika rozsądnej rekompensaty wszystkich pozostałych kosztów 
przekraczających tę kwotę, poniesionych z powodu opóźnień w płatnościach dłuŜnika 
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▌. Mogłoby to obejmować m.in. koszty związane ze skorzystaniem z usług prawnika 
lub firmy windykacyjnej.  

 
 

Artykuł 5 
 

Transakcje między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi 
 
1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby w ramach transakcji handlowych, w których 

dłuŜnikiem są władze publiczne, wierzyciel był uprawniony w momencie wygaśnięcia 
terminu określonego w ust. 2, 2a lub 4, bez konieczności wezwania, do ustawowych 
odsetek za zwłokę ▌, jeŜeli spełnione są następujące warunki: 

 
 (a) wierzyciel wypełnił swoje zobowiązania umowne i prawne; oraz 
 
 (b) wierzyciel nie otrzymał naleŜnej sumy w odpowiednim czasie, chyba Ŝe dłuŜnik 

nie ponosi winy za opóźnienie 
 
2.  ▌ Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe w ramach transakcji handlowych, w których 

dłuŜnikiem są władze publiczne: 
 
 ▌ 
 
 (b) ▌termin płatności nie przekracza Ŝadnego z następujących terminów:  
 
  (i) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez dłuŜnika faktury lub 

równowaŜnego wezwania do zapłaty;  
 
  (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 przyjęcia lub kontroli, 30 dni 
kalendarzowych po tej dacie; 

 
  (iiia) jeśli data otrzymania faktury lub równowaŜnego wezwania do zapłaty nie 

jest pewna, 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania towarów lub usług;  
 
 (ba)  data otrzymania faktury nie podlegała porozumieniu umownemu między 

dłuŜnikiem a wierzycielem.  
 
2a.  Państwa członkowskie mogą przedłuŜyć termin, o którym mowa w ust. 2 lit. a) do 

maksymalnie 60 dni kalendarzowych dla: 
 
 (a)  władz publicznych prowadzących działalność gospodarczą o charakterze 
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przemysłowym lub handlowym, polegającą na oferowaniu na rynku towarów 
lub usług i podlegających jako przedsiębiorstwo państwowe wymogom 
przejrzystości zawartym w dyrektywie Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 
2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami 
członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a takŜe w sprawie 
przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw1;  

 
 (b)  jednostek publicznych zajmujących się opieką zdrowotną, naleŜycie uznanych 

do tych celów. 
 
 JeŜeli jakieś państwo członkowskie podejmie decyzję o wydłuŜeniu terminów zgodnie z 

pierwszym akapitem, wysyła do Komisji sprawozdanie z wdraŜania w przeciągu pięciu 
lat od daty, o której mowa w art. 11 ust. 1.  

 
 W oparciu o to sprawozdanie Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie wskazujące, które państwa członkowskie wydłuŜyły terminy 
zgodnie z pierwszym akapitem i uwzględniające skutki dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a zwłaszcza dla MŚP. Sprawozdanie to przedkładane jest wraz z 
odpowiednimi wnioskami.  

 
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 
kalendarzowych od daty otrzymania towarów lub usług, chyba Ŝe wyraźnie ustalono 
inaczej w umowie i pod warunkiem Ŝe nie jest to raŜąco nieuczciwe wobec wierzyciela 
w rozumieniu art. 6.  

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

przekraczał terminów przewidzianych w ust. 2 ▌, chyba Ŝe wyraźnie ustalono inaczej w 
umowie oraz pod warunkiem Ŝe jest to obiektywnie uzasadnione szczególnym 
charakterem i szczególnymi elementami umowy, oraz w Ŝadnym przypadku termin 
płatności nie przekracza 60 dni kalendarzowych.  

 
▌ 
 
6. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe obowiązująca stopa referencyjna ▌: 
 
 (a) w pierwszym półroczu rozpatrywanego roku jest równa stopie obowiązującej w 

dniu 1 stycznia danego roku; 
 
 (b) w drugim półroczu rozpatrywanego roku jest równa stopie obowiązującej w dniu 

1 lipca danego roku. 
 
 

Artykuł 6 
 

▌Nieuczciwe warunki umów i praktyki 

                                                 
1  Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 17. 
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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 raŜąco nieuczciwe wobec 
wierzyciela. 

 
 Przy rozpoznaniu czy dany warunek lub praktyka są raŜąco nieuczciwe wobec 

wierzyciela, w rozumieniu akapitu pierwszego, bada się wszelkie okoliczności łącznie 
z: 

 
 (a)  wszelkim raŜącym odstępstwem od dobrej praktyki handlowej, naruszającym 

zasadę działania w dobrej wierze i rzetelność; 
 
 (b)  rodzajem towarów lub usług; oraz 
 
 (c)  czy istnieją obiektywne przyczyny, dla których dłuŜnik nie przestrzega odsetek 

ustawowych za zwłokę lub okresów płatności, o których mowa w art. 3 ust. 2b, 
art. 5 ust. 2, art. 5 ust. 2a oraz art. 5 ust. 4 lub art. 4 ust. 1. 

 
1a. Do celów ust. 1 warunek lub praktykę, które wykluczają odsetki za zwłokę, ▌uznaje 

się za raŜąco nieuczciwą . 
 
1b. Do celów ust. 1 warunek lub praktykę handlową, które wykluczają rekompensatę 

kosztów odzyskiwania naleŜności, o której mowa w art. 4, uznaje się za raŜąco 
nieuczciwe. 

 
2. Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki w interesie wierzycieli i 

konkurentów, aby zapobiec nadmiernemu stosowaniu warunków i praktyk raŜąco 
nieuczciwych ▌ w rozumieniu ust. 1. 

 
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 są raŜąco nieuczciwe w rozumieniu ust. 1, 
tak aby mogły one zastosować właściwe i skuteczne środki dla zapobieŜenia ich 
stosowaniu. 

 
 

Artykuł 7 
 

Przejrzystość i podnoszenie świadomości 
 
1. Państwa członkowskie zapewnią pełną przejrzystość w zakresie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej dyrektywy, w tym przez publiczne udostępnianie 
obowiązującej ustawowej stopy procentowej za zwłokę. 
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2. Komisja udostępnia publicznie na stronach internetowych informacje na temat 
aktualnych stóp odsetek ustawowych obowiązujących we wszystkich państwach 
członkowskich, przysługujących w przypadku opóźnień w płatnościach handlowych. 

 
3. Państwa członkowskie wykorzystują, w stosownych przypadkach, profesjonalne 

publikacje, kampanie promocyjne lub wszelkie inne skuteczne środki w celu 
upowszechniania ogólnej wiedzy o środkach zaradczych w przypadku opóźnień w 
płatnościach w transakcjach handlowych. 

 
4. 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, a takŜe 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. 

 
 

Artykuł 7a 
 

Harmonogramy płatności 
 
Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa stron do zawierania, z zastrzeŜeniem 
obowiązujących przepisów prawa krajowego, porozumień w kwestii harmonogramów 
płatności w ratach. W takich przypadkach, gdy jakakolwiek z rat nie zostanie uiszczona w 
uzgodnionym terminie, odsetki i rekompensata określone w niniejszej dyrektywie są 
naliczane wyłącznie na podstawie zaległych kwot. 
 
 

Artykuł 8 
 

Zachowanie tytułu 
 
1.  Państwa członkowskie zapewnią, w zgodzie ze stosowanymi przepisami prawa 

krajowego określonymi przez międzynarodowe prawo prywatne, iŜ sprzedawca 
zachowuje tytuł  własności do towarów do chwili uiszczenia całkowitej zapłaty, w 
przypadku gdy między kupującym a sprzedawcą przed dostawą towarów została 
uzgodniona klauzula dotycząca zachowania tytułu  własności. 

 
2.  Państwa członkowskie mogą uchwalić przepisy lub zachować obecne, które dotyczą 

płatności juŜ uiszczonych przez dłuŜnika. 
 
 

Artykuł 9 
 

Procedura odzyskiwania naleŜności w przypadku roszczeń bezspornych 
 
1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby tytuł wykonawczy niezaleŜnie od sumy długu, 

mógł być uzyskany, w tym za pomocą przyspieszonej procedury, normalnie w ciągu 90 



 

AM\835037PL.doc 16/18 PE441.848v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

dni kalendarzowych od wniesienia pozwu lub wniosku przez wierzyciela do sądu lub 
innego właściwego organu, o ile nie moŜna zakwestionować naleŜności czy aspektów 
proceduralnych. Państwa członkowskie muszą wykonywać ten obowiązek zgodnie z ich 
odpowiednimi ustawami krajowymi, przepisami wykonawczymi i administracyjnymi. 

 
2. Krajowe ustawy, przepisy wykonawcze i administracyjne muszą zapewniać te same 

warunki wszystkim wierzycielom z siedzibą w Unii. 
 
3.  Przy obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się : 
 
 (a)  czasu na dostarczenie dokumentów; 
 
 (b)  wszelkich opóźnień spowodowanych przez wierzyciela, takich jak okresy 

niezbędne na poprawienie wniosków. 
 
4.  Niniejszy artykuł nie narusza przepisów rozporządzenia (WE) nr 1896/2006. 
 
 

Artykuł 10 
 

Sprawozdanie 
 
▌ 
 
W ciągu trzech lat od daty, o której mowa w art. 11 ust. 1, Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wdroŜenia niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to przedkładane jest wraz z odpowiednimi wnioskami 
 
 

Artykuł 11 
 

Transpozycja 
 
1. Państwa członkowskie wprowadzą w Ŝycie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do spełnienia wymogów art. 1-7a i 9 najpóźniej do dnia ...*. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów ▌. 

 
 Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej 

dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Przepisy te 
zawierają takŜe wskazanie, Ŝe w istniejących przepisach ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odniesienia do dyrektywy uchylonej niniejszą dyrektywą naleŜy 
odczytywać jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego 
odniesienia i formułowania takiego wskazania określane są przez państwa 
członkowskie. 

 
2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa 

                                                 
*  Dwa lata po wejściu w Ŝycie niniejszej dyrektywy. 
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krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. 
 
3. Państwa członkowskie mogą zachować lub uchwalić nowe przepisy, które są 

korzystniejsze dla wierzyciela niŜ przepisy niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. 

 
4. Przy transpozycji niniejszej dyrektywy państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, czy 

pominąć umowy zawarte przed datą wskazaną w ust. 1. 
 
 

Artykuł 12 
 

Uchylenie 
 
Z wyjątkiem umów zawartych przed ...* do których niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
zgodnie z art. 11 ust. 4, dyrektywa 2000/35/WE traci moc od wskazanego dnia, bez 
uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów jej transpozycji do 
prawa krajowego i jej zastosowania. 
 
Odesłania do uchylonej dyrektywy naleŜy odczytywać jako odesłania do niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji umieszczoną w załączniku. 
 
 

Artykuł 13 
 

Wejście w Ŝycie 
 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w Ŝycie [dwudziestego] dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
 

Artykuł 14 
 

Adresaci 
 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 
 
 
 
 
W imieniu Parlamentu Europejskiego     W imieniu Rady 
 
Przewodniczący         Przewodniczący 

                                                 
*  Dwa lata po wejściu w Ŝycie niniejszej dyrektywy. 
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▌ 

Or. en 

 


