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Pakeitimas 16
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Vienas iš prioritetinių veiksmų, 
numatytų „Europos ekonomikos atkūrimo 
plane“ – administracinės naštos mažinimas 
ir verslininkystės skatinimas, inter alia, 
užtikrinant, kad valstybės institucijos per 
vieną mėnesį atsiskaitytų už prekes ir 
paslaugas tiekėjams, taip pat MVĮ, nes taip 
būtų galima sumažinti likvidumo 
problemų.

(7) Vienas iš prioritetinių veiksmų, 
numatytų „Europos ekonomikos atkūrimo 
plane“ – administracinės naštos mažinimas 
ir verslininkystės skatinimas, inter alia, 
užtikrinant, kad valstybės institucijos 
atsiskaitytų už prekes ir paslaugas 
tiekėjams, taip pat MVĮ, nes taip būtų 
galima sumažinti likvidumo problemų 
tokiu periodiškumu: per 90 dienų 
valstybės institucijoms; per 30 dienų 
privačioms įmonėms ten, kur nenumatyta 
kitaip šalių susitarimu, pagal sutarties 
laisvę.

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos nepažymėtas joks skirtumas tarp valstybės institucijų ir įmonių, 
skiriant joms tokį patį laikotarpį atlikti reikiamus mokėjimus. Išties šie du subjektai labai 
skirasi savo vidine apskaitos sistema ir turi biudžeto poreikių, susijusių su griežtumo 
laipsniais pirmajai grupei ir didesniu paslankumu antrajai. Taigi atrodytų tikslinga nustatyti 
laikotarpius, kuriais būtų atsižvelgiama į skirtingas sistemas.

Pakeitimas 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Vienas iš prioritetinių veiksmų, 
numatytų „Europos ekonomikos atkūrimo 
plane“ – administracinės naštos mažinimas 
ir verslininkystės skatinimas, inter alia, 
užtikrinant, kad valstybės institucijos per 
vieną mėnesį atsiskaitytų už prekes ir 

(7) Vienas iš prioritetinių veiksmų, 
numatytų „Europos ekonomikos atkūrimo 
plane“ – administracinės naštos mažinimas 
ir verslininkystės skatinimas, inter alia, 
užtikrinant, kad iš esmės už prekes ir 
paslaugas tiekėjams, taip pat MVĮ, būtų 
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paslaugas tiekėjams, taip pat MVĮ, nes 
taip būtų galima sumažinti likvidumo 
problemų.

atsiskaitoma per vieną mėnesį, nes taip 
būtų galima sumažinti likvidumo 
problemų.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės ir privačios perkančiosios organizacijos iš esmės turėtų būti įpareigotos atsiskaityti 
per 30 dienų, tačiau turėtų išlikti galimybė taikyti išimtis, kaip numatyta direktyvoje. 
Pavyzdžiui, statybos srityje paslaugos ir atitinkami atsiskaitomieji dokumentai gali būti tokie 
sudėtingi, kad juos patikrinti gali trukti ilgiau nei per nurodytą terminą. Kaip kompensacinė 
priemonė čia tiktų nuostata dėl dalinių įmokų.

Pakeitimas 18
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Sutartyse numatyti mokėjimo 
terminai kai kuriose valstybėse narėse 
labai skiriasi nuo Bendrijos vidurkio. 

Or. en

Pakeitimas 19
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Skirtingos mokėjimo taisyklės ir 
skirtinga valstybių narių praktika sudaro 
kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui. 

Or. en
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Pakeitimas 20
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Ši direktyva turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius nepriklausomai nuo 
to, ar jie vykdomi tarp privačių ar 
valstybinių įmonių, ar tarp įmonių ir 
valdymo institucijų, kadangi pastarosios 
tvarko didelę dalį verslui skirtų mokėjimų. 
Todėl ji taip pat turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius tarp pagrindinių 
rangovų ir jų tiekėjų bei subrangovų.

(10) Ši direktyva turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius nepriklausomai nuo 
to, ar jie vykdomi tarp privačių ar 
valstybinių įmonių, ar tarp įmonių ir 
valdymo institucijų, kadangi pastarosios
tvarko didelę dalį verslui skirtų mokėjimų. 
Todėl ji taip pat turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius tarp pagrindinių 
rangovų ir jų tiekėjų bei subrangovų bei 
kolektyvines komercinių sandorių 
sutartis, taip pat tęstinio bei periodinio 
pobūdžio, tarp įmonių ar įmones ir 
valdymo institucijas atstovaujančių 
asociacijų.

Or. it

Pagrindimas

Nauja formuluotė apima komercinius sandorius, nustatytus kolektyvinėse sutartyse tarp 
vaistinių ar jų asociacijų ir valdymo institucijų. Įtraukia tokias situacijas kaip Italijos, kuriose 
Vietos sveikatos priežiūros įstaigų mokėjimai reguliuojami pagal Nacionalinės farmacijos 
konvenciją, patvirtintą Nacionalinės viešų ir privačių vaistinių asociacijos ir valstybinio 
atstovo.

Pakeitimas 21
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Ši direktyva turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius nepriklausomai nuo 
to, ar jie vykdomi tarp privačių ar 
valstybinių įmonių, ar tarp įmonių ir 
valdymo institucijų, kadangi pastarosios 
tvarko didelę dalį verslui skirtų mokėjimų. 

(10) Ši direktyva turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius nepriklausomai nuo 
to, ar jie vykdomi tarp privačių ar 
valstybinių įmonių, ar tarp įmonių ir 
valdymo institucijų, kadangi pastarosios 
tvarko didelę dalį verslui skirtų mokėjimų. 
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Todėl ji taip pat turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius tarp pagrindinių 
rangovų ir jų tiekėjų bei subrangovų.

Todėl ji taip pat turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius tarp pagrindinių 
rangovų ir jų tiekėjų bei subrangovų bei 
kolektyvines komercinių sandorių 
sutartis, taip pat tęstinio bei periodinio 
pobūdžio, tarp įmonių ar įmones ir 
valdymo institucijas atstovaujančių 
asociacijų.

Or. it

Pagrindimas

Nauja formuluotė apima komercinius sandorius, nustatytus kolektyvinėse sutartyse tarp 
vaistinių ar jų asociacijų ir valdymo institucijų. Įtraukia tokias situacijas kaip Italijos, kuriose 
Vietos sveikatos priežiūros įstaigų mokėjimai reguliuojami pagal Nacionalinės farmacijos 
konvenciją, patvirtintą Nacionalinės viešų ir privačių vaistinių asociacijos ir valstybinio 
atstovo.

Pakeitimas 22
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Ši direktyva turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius nepriklausomai nuo 
to, ar jie vykdomi tarp privačių ar 
valstybinių įmonių, ar tarp įmonių ir 
valdymo institucijų, kadangi pastarosios 
tvarko didelę dalį verslui skirtų mokėjimų. 
Todėl ji taip pat turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius tarp pagrindinių 
rangovų ir jų tiekėjų bei subrangovų.

(10) Ši direktyva turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius nepriklausomai nuo 
to, ar jie vykdomi tarp privačių ar 
valstybinių įmonių, ar tarp įmonių ir 
valdymo institucijų, kadangi pastarosios 
tvarko didelę dalį verslui skirtų mokėjimų. 
Todėl ji taip pat turėtų reglamentuoti visus 
komercinius sandorius tarp pagrindinių 
rangovų ir jų tiekėjų bei subrangovų bei 
kolektyvines komercinių sandorių 
sutartis, taip pat tęstinio bei periodinio 
pobūdžio, tarp įmonių ar įmones ir 
valdymo institucijas atstovaujančių 
asociacijų.

Or. it
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Pakeitimas 23
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pavėluotas mokėjimas – sutarties 
pažeidimas, kuris daugumoje valstybių 
narių skolininkams yra finansiškai 
patrauklus dėl mažų arba iš viso 
netaikomų palūkanų normų ir (arba) lėtos 
žalos atlyginimo procedūros. Norint iš 
pagrindų pakeisti šią tendenciją ir
užtikrinti, kad pavėluoto mokėjimo 
pasekmės neskatintų pavėluotų mokėjimų, 
būtina imtis ryžtingų priemonių, įskaitant 
tokias kaip, pvz., nustatyti, kad teisės 
taikyti delspinigius atsisakymas yra 
nesąžininga sutartinė sąlyga ir nustatyti 
kreditorių patirtų išlaidų kompensavimą. 

(12) Pavėluotas mokėjimas yra sutarties 
pažeidimas, kuriuo nesąžiningai 
naudojasi skolininkai. Būtina nustatyti 
kreditorių patirtų išlaidų kompensavimą, 
kad pavėluoto mokėjimo pasekmės 
neskatintų pavėluotų mokėjimų. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas MVĮ, todėl 
svarbu nesiūlyti priemonių, kurios 
sukuria biurokratines kliūtis arba 
popierizmą. 

Or. en

Pagrindimas

Pavėluoti mokėjimai yra sutarties pažeidimas, todėl svarbu pabrėžti, kad tai nesąžininga, 
ypač kai jie taikomi MVĮ, kurių likvidumas mažesnis, nei didesnių subjektų, atžvilgiu. Tačiau 
labai svarbu nesiūlyti priemonių, sukuriančių biurokratines kliūtis arba popierizmą. 

Pakeitimas 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pavėluotas mokėjimas - sutarties 
pažeidimas, kuris daugumoje valstybių 
narių skolininkams yra finansiškai 
patrauklus dėl mažų arba iš viso 
netaikomų  palūkanų normų ir (arba) lėtos 
žalos atlyginimo procedūros. Norint iš 
pagrindų pakeisti šią tendenciją ir 
užtikrinti, kad pavėluoto mokėjimo 

(12) Pavėluotas mokėjimas - sutarties 
pažeidimas, kuris daugumoje valstybių 
narių skolininkams yra finansiškai 
patrauklus dėl mažų arba iš viso 
netaikomų  palūkanų normų ir (arba) lėtos 
žalos atlyginimo procedūros. Norint iš 
pagrindų pakeisti šią tendenciją ir 
užtikrinti, kad pavėluoto mokėjimo 



PE439.270v02-00 8/129 AM\810451LT.doc

LT

pasekmės neskatintų pavėluotų mokėjimų, 
būtina imtis ryžtingų priemonių, įskaitant 
tokias kaip, pvz., nustatyti, kad teisės 
taikyti delspinigius atsisakymas yra 
nesąžininga sutartinė sąlyga ir nustatyti
kreditorių patirtų išlaidų kompensavimą,

pasekmės neskatintų pavėluotų mokėjimų, 
būtina imtis ryžtingų priemonių, siekiant 
mokėjimo nedelsiant kultūros. Šis 
pakeitimas turėtų apimti kompensacijų 
nustatymą kreditoriams už išlaidas, 
patirtas dėl skolų išieškojimo. Taip pat 
turi būti traktuojamos kaip nesąžiningos 
sutarties sąlygos ir nesąžininga prekybos 
praktika, nustatant mažesnius 
delspinigius, negu teisės aktuose nustatyta 
delspinigių norma, ar mažesnė nei 
nustatyta kompensacija už skolos 
išieškojimą,

Or. es

Pagrindimas

Mums atrodo netinkamas „klauzulių“ pakeitimas „sąlygomis“, nes „klauzulės“ vartojimas 
yra konsoliduotas prekybos ar civilinėje kalboje kaip „speciali sutarties nuostata“, o žodis 
„sąlygos“ labiau ribotas. Būtų geriau palikti žodį „klauzulė“ vietoj „sąlygos“, kuris, kita 
vertus, vartojamas galiojančioje direktyvoje 2000/35/EB. Siekiant labiau apsaugoti 
kreditorių, nustatoma delspinigių norma atitinka orientacinę ne mažiau kaip septyniais 
procentiniais punktais padidintą normą

Pakeitimas 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamojis dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Valstybės narės iš esmės turėtų 
sukurti teigiamas paskatas 
perkančiosioms organizacijoms 
atsiskaityti nedelsiant, pavyzdžiui, 
taikydamos nuostatas dėl tam tikrų 
priemonių, kaip antai sąskaitoje faktūroje 
nurodytos sumos nuolaida, jei sumokama 
per tam tikrą laiką arba grynaisiais 
(skontas), avansinės ir dalinės įmokos, 
ginčų sureguliavimas ir ombudsmeno 
samdymas.

Or. de
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Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos  iš esmės turėtų būti skatinamos atsiskaityti nedelsiant, sukuriant 
joms teigiamas paskatas, tai yra valstybės narės turėtų priimti nuostatas dėl tam tikrų 
priemonių, kaip antai nuolaidos, jei mokama grynaisiais arba prieš terminą (skontas), 
avansinės ir dalinės įmokos, ginčų sureguliavimas arba ombudsmeno samdymas.

Pakeitimas 26
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant Bendrijos teisės nuoseklumo, 
šioje direktyvoje turėtų būti vartojama 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl darbų 
pirkimo sutarčių, viešųjų prekių pirkimo 
sutarčių ir viešųjų paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo procedūrų 
koordinavimo apibrėžta „perkančiosios 
organizacijos“ sąvoka.

(13) Siekiant Bendrijos teisės nuoseklumo, 
šioje direktyvoje turėtų būti vartojama 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl darbų 
pirkimo sutarčių, viešųjų prekių pirkimo 
sutarčių ir viešųjų paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo procedūrų 
koordinavimo ir 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo1

apibrėžta „perkančiosios organizacijos“ 
sąvoka. Tačiau sąvoka „valstybės 
institucija“ neturėtų apimti valstybės 
įmonių, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/17/EB. 
_____
1 OL L 134, .2004 4 30, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Jei ši sąvoka apimtų valstybės įmones, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/17/EB, atitinkamame 
sektoriuje būtų iškreipiama rinka. Šis pakeitimas susijęs su 2 straipsnio 2 dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant Bendrijos teisės nuoseklumo, 
šioje direktyvoje turėtų būti vartojama 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl darbų 
pirkimo sutarčių, viešųjų prekių pirkimo 
sutarčių ir viešųjų paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo procedūrų 
koordinavimo apibrėžta „perkančiosios 
organizacijos“ sąvoka.

(13) Siekiant Bendrijos teisės nuoseklumo, 
šioje direktyvoje turėtų būti vartojama 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl darbų 
pirkimo sutarčių, viešųjų prekių pirkimo 
sutarčių ir viešųjų paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo procedūrų 
koordinavimo apibrėžta „perkančiosios 
organizacijos“ sąvoka ir „perkančiojo 
subjekto“ sąvoka, apibrėžta 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 2 
straipsnyje.

Or. it

Pagrindimas

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Pakeitimas 28
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamojis dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Valstybės ir privačios perkančiosios 
organizacijos, užimančios dominuojančią 
padėtį rinkoje, dažnai pasiekia, kad 
sutartyse su mažosiomis ir vidutinėmis 
įmonėmis būtų nustatyti ilgesni kaip 60 
kalendorinių dienų mokėjimo terminai. 
Dažnai įmonės neturi kitos išeities, kaip 
tik sutikti su šia joms nepalankia sąlyga, 
nes yra priklausomos nuo savo 
perkančiųjų organizacijų. Tokiam 
piktnaudžiavimui užimama 
dominuojančia padėtimi rinkoje reikia 
užkirsti kelią ir sudarant komercinius 
sandorius tarp įmonių, ir tarp įmonių ir 
valstybės institucijų. Todėl visais atvejais 
sutartyse turėtų būti nustatomas ne 
ilgesnis kaip 60 dienų mokėjimo terminas. 

Or. de

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų susieti su siūlomu 3 straipsnio pakeitimu, kuriame numatyta, jog visais 
atvejais sutartyse negalima numatyti ilgesnio kaip 60 dienų mokėjimo termino. 
Žr. 3 straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 29
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Norint užtikrinti, kad pavėluoto 
mokėjimo pasekmės neskatintų vėluoti 
mokėti, būtina, kad kreditoriams būtų 
tinkamai kompensuojamos išieškojimo 

(15) Norint užtikrinti, kad pavėluoto 
mokėjimo pasekmės neskatintų vėluoti 
mokėti, būtina, kad kreditoriams būtų 
tinkamai kompensuojamos išieškojimo 
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išlaidos. Į išieškojimo išlaidas taip pat 
turėtų būti įtraukta dėl pavėluoto mokėjimo 
patirtų administracinių išlaidų ir vidaus 
sąnaudų kompensacija ir tokiems atvejams 
šioje direktyvoje turėtų būti nustatyta 
galimybė išmokėti nustatyto dydžio 
mažiausią sumą, kuri gali būti išmokama 
kartu su delspinigiais už pavėluotą 
mokėjimą. Turėtų būti apsvarstytas 
išieškojimo išlaidų kompensavimas 
nepažeidžiant nacionalinių nuostatų, pagal 
kurias nacionalinis teisėjas gali priteisti 
atlyginti kreditoriui papildomą žalą, 
susijusią su skolininko pavėluotu
mokėjimu. 

išlaidos. Į išieškojimo išlaidas taip pat 
turėtų būti įtraukta dėl pavėluoto mokėjimo 
patirtų administracinių išlaidų ir vidaus 
sąnaudų kompensacija. Turėtų būti 
apsvarstytas išieškojimo išlaidų 
kompensavimas nepažeidžiant nacionalinių 
nuostatų, pagal kurias nacionalinis teisėjas 
gali priteisti atlyginti kreditoriui papildomą 
žalą, susijusią su skolininko pavėluotu
mokėjimu. 

Or. en

Pagrindimas

Kad nebūtų kuriamos biurokratinės kliūtys privačioms įmonėms ar valstybės institucijoms, 
skolininkai turėtų išmokėti kreditoriams kompensacijas. Kadangi teisės aktais jau yra 
nustatyti delspinigiai, turėtų būti įvedamos papildomos nustatyto dydžio sumos, mokėtinos 
skolininkui. 

Pakeitimas 30
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamojis dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Be teisės į nustatytą sumą už 
išieškojimo išlaidas, kreditorius turėtų 
turėti teisę į kitų, dėl skolininko pavėluoto 
mokėjimo patirtų išieškojimo išlaidų 
kompensaciją; į šias išlaidas turėtų būti 
įskaičiuojamos ypač išlaidos, kurias 
kreditorius patyrė samdydamas advokatą 
arba skolų išieškojimo įmonę. Taip pat 
kreditorius turėtų turėti teisę į išlaidų, 
kurias jis patyrė dėl sąskaitos likučio 
perviršiaus panaudojimo, kompensaciją.

Or. de
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Pagrindimas

Reikalingas paaiškinimas, kokios kreditoriaus išlaidos priskirtinos prie kitų, dėl skolininko 
pavėluoto mokėjimo patirtų  išieškojimo išlaidų. Jų sąrašas nėra baigtinis.

Pakeitimas 31
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, 
jog mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 
30 dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse paprastai būtų nurodomas ne 
ilgesnis kaip 30 dienų mokėjimo 
laikotarpis. 

(16) Patirtis rodo, kad mokėjimo pagal 
komercinius sandorius laikotarpis dažnai
yra kur kas ilgesnis nei 30 dienų. Todėl 
reikėtų nustatyti, kad valstybės institucijų 
sudarytose pirkimo sutartyse paprastai būtų 
nurodomas ne ilgesnis kaip 30 dienų 
mokėjimo laikotarpis. Tačiau turėtų likti 
ilgesnių mokėjimo terminų galimybė, 
įskaitant pakopinius mokėjimus, kai tai 
objektyviai pagrįsta atsižvelgiant į 
konkretų sutarties pobūdį ir jos ypatybes. 

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. Įmonių 
ir valstybės institucijų komerciniai santykiai daugeliu atžvilgių panašūs į įmonių komercinius 
santykius. Siekiant išvengti nepalankių mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, delspinigiai turėtų būti mokami ne vėliau negu po 30 dienų, jei nesutarta kitaip. 

Pakeitimas 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, 

(16) Patirtis rodo, kad mokėjimo pagal 
komercinius sandorius laikotarpis dažnai 
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jog mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 
30 dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse paprastai būtų nurodomas ne 
ilgesnis kaip 30 dienų mokėjimo 
laikotarpis. 

yra kur kas ilgesnis nei 30 dienų. Todėl 
reikėtų nustatyti, kad paprastai būtų 
nurodomas ne ilgesnis kaip 30 dienų 
mokėjimo pagal komercinius sandorius
laikotarpis; tais atvejais, kai ilgesni 
mokėjimų laikotarpiai yra tinkamai 
pagrįsti vadovaujantis būtinumo principu 
arba specialiomis nacionalinės teisės 
nuostatomis ir kai skolininkas ir 
kreditorius aiškiai susitarė, mokėjimų 
laikotarpis galėtų būti pratęstas ilgiausiai 
60 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. Įmonių 
ir valstybės institucijų komerciniai santykiai daugeliu atžvilgių panašūs į įmonių komercinius 
santykius. Siekiant išvengti nepalankių mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, delspinigiai turėtų būti mokami bet kokiu atveju ne vėliau negu 60 dienų po 
sąskaitos faktūros gavimo. 

Pakeitimas 33
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog 
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 30 
dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse paprastai būtų nurodomas ne 
ilgesnis kaip 30 dienų mokėjimo 
laikotarpis.

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog 
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 30 
kalendorinių dienų. Tačiau valstybės 
institucijos turi rodyti pavyzdį ir jos, 
turėdamos patvirtintus biudžetų planus, 
gali bet kada vykdyti savo mokėjimo 
įsipareigojimus. Todėl reikėtų nustatyti, 
kad valstybės institucijų sudarytose 
pirkimo sutartyse paprastai būtų 
nurodomas ne ilgesnis kaip 30 
kalendorinių dienų mokėjimo laikotarpis.   
Šio principo išimtis turėtų būti leidžiama 
taikyti tik, jei pakankamai pagrindžiama 
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objektyvi būtinybė nustatyti ilgesnį 
mokėjimo terminą. Tačiau mokėjimo 
terminas jokiu būdu neturėtų būti ilgesnis 
kaip 60 kalendorinių dienų.

Or. de

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų susieti su Jürgen Creutzmann siūlomu 5 straipsnio 4 dalies pakeitimu. 
Žr. 5 straipsnio pakeitimą. Dėl aiškumo žodį „diena“ visame direktyvos tekste reikėtų pakeisti 
žodžių junginiu „kalendorinė diena“.

Pakeitimas 34
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog 
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 
30 dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse paprastai būtų nurodomas ne 
ilgesnis kaip 30 dienų mokėjimo 
laikotarpis. 

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog 
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 
30 dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse paprastai būtų nurodomas ne
ilgesnis kaip 30 dienų mokėjimo 
laikotarpis. 
Turėtų būti galimi pakopiniai mokėjimai, 
kai tai objektyviai pagrįsta atsižvelgiant į 
konkretų sutarties pobūdį ir jos ypatybes, 
pvz., didelių statybų projektų atvejais, 
tačiau valstybės institucijoms neturėtų 
būti leidžiama jų taikyti kaip priemonės, 
pažeidžiančios šioje direktyvoje nustatytus 
principus arba taisykles. 

Or. en
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Pakeitimas 35
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog 
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 30 
dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse paprastai būtų nurodomas ne 
ilgesnis kaip 30 dienų mokėjimo 
laikotarpis.

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 30 
dienų. 

Or. it

Pakeitimas 36
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog 
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 
30 dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse paprastai būtų nurodomas ne 
ilgesnis kaip 30 dienų mokėjimo 
laikotarpis. 

(16) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai reikalauja, jog 
mokėjimo pagal komercinius sandorius 
laikotarpis būtų kur kas ilgesnis nei 
30 dienų. Todėl reikėtų nustatyti, kad 
valstybės institucijų sudarytose pirkimo 
sutartyse būtų nurodomas ne ilgesnis kaip 
30 dienų mokėjimo laikotarpis. 

Or. en

Pagrindimas

Nėra reikalo nustatyti išimties valstybės institucijoms: esama kai kurių valstybių narių (pvz., 
UK, NL) praktika rodo, kad ir visų lygių valdžios institucijoms įmanoma sumokėti per 30 
dienų. Komisijos pasiūlymo 17 konstatuojamoje dalyje išsamiai paaiškinama, kodėl valdžios 
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institucijų finansiniai suvaržymai tikrai mažesni, nei bendrovių. Be to, jos turėtų rodyti gerą 
pavyzdį visai rinkai. 

Pakeitimas 37
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas 
pavėluotas mokėjimas tais atvejais, kai 
skolininkas yra mokus. Atliktų tyrimų 
rezultatai rodo, kad valstybės institucijos 
dažnai apmoka sąskaitas faktūras seniai 
pasibaigus taikytinam mokėjimo terminui. 
Valstybės institucijų finansiniai 
suvaržymai paprastai kur kas lengvesni, 
nes dažniausiai jų pajamų srautai saugesni, 
geriau prognozuojami ir tolydesni nei 
privačių įmonių. Tačiau jos mažiau nei 
privačios įmonės priklauso nuo stabilių 
komercinių ryšių su kitais subjektais, 
būtinų nustatytiems tikslams pasiekti.
Todėl valstybės institucijos gali būti 
mažiau suinteresuotos mokėti laiku. Be to,
daugelis valstybės institucijų gali gauti 
finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei 
privačios įmonės. Todėl valstybės 
institucijoms vėluojant mokėti privačios 
įmonės ne tik patiria nepagrįstų išlaidų, 
bet apskritai neužtikrinama veiksminga 
veikla. Todėl tikslinga nustatyti 
atitinkamai didesnę atgrasomąją 
kompensaciją už pavėluotus valstybės 
institucijų mokėjimus.

(17) Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Tai 
priklauso nuo įvairių veiksnių. Viena 
vertus, dažniausiai valstybės institucijų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni ir jos gali gauti 
finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei 
privačios įmonės, kita vertus, jų vidinė 
struktūra nėra tokia lanksti kaip privataus 
sektoriaus.

Or. it
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Pakeitimas 38
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai 
paprastai kur kas lengvesni, nes 
dažniausiai jų pajamų srautai saugesni, 
geriau prognozuojami ir tolydesni nei 
privačių įmonių. Tačiau jos mažiau nei 
privačios įmonės priklauso nuo stabilių 
komercinių ryšių su kitais subjektais,
būtinų nustatytiems tikslams pasiekti. 
Todėl valstybės institucijos gali būti 
mažiau suinteresuotos mokėti laiku. Be to, 
daugelis valstybės institucijų gali gauti 
finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei 
privačios įmonės. Todėl valstybės 
institucijoms vėluojant mokėti privačios 
įmonės ne tik patiria nepagrįstų išlaidų, bet 
apskritai neužtikrinama veiksminga veikla. 
Todėl tikslinga nustatyti atitinkamai 
didesnę atgrasomąją kompensaciją už 
pavėluotus valstybės institucijų 
mokėjimus.

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus, neatsižvelgiant į tai, ar tas 
mokėjimas susijęs su privačiomis 
įmonėmis, ar su valstybės institucijomis. 
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui, nors jų
finansiniai suvaržymai kur kas lengvesni, 
nes dažniausiai jų pajamų srautai saugesni, 
geriau prognozuojami ir tolydesni nei 
privačių įmonių. Be to, daugelis valstybės 
institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Valstybės institucijoms vėluojant 
mokėti privačios įmonės ne tik patiria 
nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. Reikia 
pažymėti, kad gana daug komercinių 
sandorių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių 
atveju, sudaroma tarp įmonių. Siekiant 
pagerinti esamą padėtį reikia nustatyti 
priemones, atgrasančias nuo pavėluotų 
mokėjimų, taikytinas ir valstybės 
institucijoms, ir privačioms įmonėms.

Or. pl

Pagrindimas

Pavėluoti mokėjimai susiję su sandoriais,sudaromais ir su valstybės institucijomis, ir tarp 
įmonių. Siekiant pagerinti esamą padėtį reikia imtis veiksmų abiejų tipų sandoriuose. Todėl 
priemonės, atgrasančios nuo pavėluotų mokėjimų, turi būti taikomos visiems sandoriams. 



AM\810451LT.doc 19/129 PE439.270v02-00

LT

Pakeitimas 39
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik 
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. Todėl 
tikslinga nustatyti atitinkamai didesnę 
atgrasomąją kompensaciją už pavėluotus 
valstybės institucijų mokėjimus.

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik 
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. 

Or. fr

Pagrindimas

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.
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Pakeitimas 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik 
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. Todėl 
tikslinga nustatyti atitinkamai didesnę 
atgrasomąją kompensaciją už pavėluotus 
valstybės institucijų mokėjimus.

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik 
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. 

Or. es

Pagrindimas

Valdžios institucijų sankcija yra netinkama ir diskriminacinė. Sistemoje kuriamos ydingos 
paskatos. Atveriamas kelias galimiems piktnaudžiavimams ir korupcijai. Valstybės 
institucijos, savo ruožtu, siekdamos išvengti papildomų išlaidų dėl šių sankcijų, bandys 
sukurti išorines sistemas, veikiančias kaip valstybinės įmonės, per kurias nukreips prekių ir 
paslaugų įsigijimą. Reikės papildomos sistemos, tačiau galbūt be pateisinamos priežasties 
ekonominio veiksmingumo požiūriu.
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Pakeitimas 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai 
paprastai kur kas lengvesni, nes 
dažniausiai jų pajamų srautai saugesni, 
geriau prognozuojami ir tolydesni nei 
privačių įmonių. Tačiau jos mažiau nei 
privačios įmonės priklauso nuo stabilių 
komercinių ryšių su kitais subjektais, 
būtinų nustatytiems tikslams pasiekti. 
Todėl valstybės institucijos gali būti 
mažiau suinteresuotos mokėti laiku. Be to, 
daugelis valstybės institucijų gali gauti 
finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei 
privačios įmonės. Todėl valstybės 
institucijoms vėluojant mokėti privačios 
įmonės ne tik patiria nepagrįstų išlaidų, 
bet apskritai neužtikrinama veiksminga 
veikla. Todėl tikslinga nustatyti 
atitinkamai didesnę atgrasomąją 
kompensaciją už pavėluotus valstybės
institucijų mokėjimus.

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus, nesvarbu, ar jis priklauso 
viešajam, ar privačiam sektoriui. Todėl 
sankcijos ir kitos nuo pavėluoto mokėjimo 
atgrasančios priemonės iš principo turėtų 
būti taikomos abiems sektoriams. 

Or. en

Pagrindimas

Tiek viešasis, tiek privatus sektorius dabartinės ekonomikos krizės metu patiria finansinių 
sunkumų. Pvz., reikalaujama, kad viešasis sektorius nuolat teiktų aukštos kokybės viešąsias 
paslaugas, tačiau žymiai mažesnėmis lėšomis. Neigiamos pavėluoto mokėjimo pasekmės yra 
tokios pačios nepriklausomai nuo to, ar skolininkas priklauso viešajam, ar privačiam 
sektoriui. 
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Pakeitimas 42
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai 
paprastai kur kas lengvesni, nes 
dažniausiai jų pajamų srautai saugesni, 
geriau prognozuojami ir tolydesni nei 
privačių įmonių. Tačiau jos mažiau nei 
privačios įmonės priklauso nuo stabilių 
komercinių ryšių su kitais subjektais, 
būtinų nustatytiems tikslams pasiekti. 
Todėl valstybės institucijos gali būti 
mažiau suinteresuotos mokėti laiku. Be to, 
daugelis valstybės institucijų gali gauti 
finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei 
privačios įmonės. Todėl valstybės 
institucijoms vėluojant mokėti privačios 
įmonės ne tik patiria nepagrįstų išlaidų, 
bet apskritai neužtikrinama veiksminga 
veikla. Todėl tikslinga nustatyti 
atitinkamai didesnę atgrasomąją 
kompensaciją už pavėluotus valstybės 
institucijų mokėjimus. 

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus, nesvarbu, ar jis priklauso 
viešajam, ar privačiam sektoriui. Todėl 
sankcijos ir kitos nuo pavėluoto mokėjimo 
atgrasančios priemonės iš principo turėtų 
būti taikomos abiems sektoriams. 

Or. enPagrindimas

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.



AM\810451LT.doc 23/129 PE439.270v02-00

LT

Pakeitimas 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
 17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. Todėl 
tikslinga nustatyti atitinkamai didesnę 
atgrasomąją kompensaciją už pavėluotus 
valstybės institucijų mokėjimus. 

Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl kai 
kurios valstybės institucijos gali būti 
mažiau suinteresuotos mokėti laiku. Be to, 
daugelis valstybės institucijų gali gauti 
finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei 
privačios įmonės. Vis dėlto daugeliu 
atvejų valstybės institucijų, kurios
nepriklauso centrinei administracijai, 
ypač vietos valdžios institucijų, mokėjimai 
yra priklausomi nuo išankstinio centrinės 
administracijos valstybės lėšų pervedimo. 
Todėl valstybės institucijoms vėluojant 
mokėti privačios įmonės patiria nepagrįstų 
išlaidų ir apskritai neužtikrinama 
veiksminga veikla. Todėl tikslinga 
nustatyti atitinkamai didesnę atgrasomąją 
kompensaciją už pavėluotus valstybės 
institucijų mokėjimus. Kai mokėjimas 
nustatytu terminu priklauso nuo 
išankstinio centrinės administracijos 
valstybės lėšų pervedimo, kuris nebuvo 
atliktas, ir jei valdžios institucijos, kurios
nepriklauso centrinei administracijai, 
neatsako už vėlavimą, kreditorius neturi 
teisės į minėtą nustatyto dydžio 
kompensaciją. 
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Or. el

Pagrindimas

Daugeliu atvejų valdžios institucijų, kurios nepriklauso centrinei administracijai (pvz., 
savivaldybių, bendruomenių, prefektūrų ir t.t.) mokėjimai yra priklausomi nuo išankstinio 
centrinės administracijos valstybės lėšų pervedimo. Vėluojant pervesti šias lėšas taip pat 
atitinkamai vėluoja valstybės institucijų planuotas mokėjimas, dėl to šioms institucijoms 
susidaro tiesioginių finansinių sunkumų, net jeigu jos už vėlavimą neatsako. 

Pakeitimas 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik 
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. Todėl 
tikslinga nustatyti atitinkamai didesnę 
atgrasomąją kompensaciją už pavėluotus 
valstybės institucijų mokėjimus.

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
kai kuriose valstybėse narėse valstybės 
institucijos dažnai apmoka sąskaitas 
faktūras seniai pasibaigus taikytinam 
mokėjimo terminui. Valstybės institucijų 
finansiniai suvaržymai paprastai kur kas 
lengvesni, nes dažniausiai jų pajamų 
srautai saugesni, geriau prognozuojami ir 
tolydesni nei privačių įmonių. Tačiau jos 
mažiau nei privačios įmonės priklauso nuo 
stabilių komercinių ryšių su kitais 
subjektais, būtinų nustatytiems tikslams 
pasiekti. Todėl valstybės institucijos gali 
būti mažiau suinteresuotos mokėti laiku. 
Be to, daugelis valstybės institucijų gali 
gauti finansavimą palankesnėmis 
sąlygomis nei privačios įmonės. Todėl 
valstybės institucijoms vėluojant mokėti 
privačios įmonės ne tik patiria nepagrįstų 
išlaidų, bet apskritai neužtikrinama 
veiksminga veikla. 

Or. de
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Pagrindimas

Ne visose valstybėse narėse valstybiniame sektoriuje nesilaikoma mokėjimo terminų. 
Valstybės perkančiosios organizacijos neturėtų būti traktuojamos kitaip negu privačios 
perkančiosios organizacijos, nes, sudarant komercinius sandorius, joms taikomos tokios 
pačios privatinės teisės taisyklės. Be to, nematyti pagrindo sukurti specialią privatinę teisę 
valstybiniam sektoriui.

Pakeitimas 45
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik 
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla. Todėl 
tikslinga nustatyti atitinkamai didesnę 
atgrasomąją kompensaciją už pavėluotus 
valstybės institucijų mokėjimus.

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
kai kuriose valstybėse narėse valstybės 
institucijos dažnai apmoka sąskaitas 
faktūras seniai pasibaigus taikytinam 
mokėjimo terminui. Valstybės institucijų 
finansiniai suvaržymai paprastai kur kas 
lengvesni, nes dažniausiai jų pajamų 
srautai saugesni, geriau prognozuojami ir 
tolydesni nei privačių įmonių. Tačiau jos 
mažiau nei privačios įmonės priklauso nuo 
stabilių komercinių ryšių su kitais 
subjektais, būtinų nustatytiems tikslams 
pasiekti. Todėl valstybės institucijos gali 
būti mažiau suinteresuotos mokėti laiku. 
Be to, daugelis valstybės institucijų gali 
gauti finansavimą palankesnėmis 
sąlygomis nei privačios įmonės. Todėl 
valstybės institucijoms vėluojant mokėti 
privačios įmonės ne tik patiria nepagrįstų 
išlaidų, bet apskritai neužtikrinama 
veiksminga veikla. Todėl tikslinga 
nustatyti atitinkamai didesnę atgrasomąją 
kompensaciją už pavėluotus valstybės 
institucijų mokėjimus.

Or. de

Pagrindimas

Iš Komisijos atliktų tyrimų matyti, kad ne visose valstybėse narėse valstybės institucijos 
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nesilaiko mokėjimo terminų.

Pakeitimas 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui. Valstybės 
institucijų finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, nes dažniausiai jų 
pajamų srautai saugesni, geriau 
prognozuojami ir tolydesni nei privačių 
įmonių. Todėl tikslinga nustatyti 
atitinkamai didesnę atgrasomąją 
kompensaciją už pavėluotus valstybės 
institucijų mokėjimus.

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
valstybės institucijos dažnai apmoka 
sąskaitas faktūras seniai pasibaigus 
taikytinam mokėjimo terminui, nors joms 
taikomi finansiniai suvaržymai paprastai 
kur kas lengvesni, ir dažniausiai jų pajamų 
srautai saugesni, geriau prognozuojami ir 
tolydesni nei privačių įmonių. Tačiau, 
priešingai negu privačios įmonės, 
valstybės institucijos veikia siekdamos ne 
pelno, o visuotinės svarbos tikslų. Todėl 
nereikėtų už pavėluotus valstybės 
institucijų mokėjimus nustatyti didesnės 
atgrasomosios kompensacijos negu už 
pavėluotus privačių įmonių mokėjimus.

Or. fr

Pakeitimas 47
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamojis dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Ypač didelį nerimą dėl pavėluotų 
mokėjimų kelia daugelio valstybių narių 
sveikatos priežiūros įstaigų padėtis. 
Tačiau reikia pažymėti, kad sveikatos 
priežiūros sektoriaus sunkumų negalima 
šalinti palaipsniui, nes sunkią sveikatos 
priežiūros įstaigų padėtį lemia joms tekusi 
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skola iš praeities. Todėl sveikatos 
priežiūros įstaigoms turi būti suteikta 
galimybė vykdyti savo įsipareigojimus 
lankstesniu būdu. Tad valstybės narės turi 
dėti visas pastangas, kad mokėjimai 
sveikatos priežiūros sektoriuje būtų 
vykdomi pagal sutartyse nustatytus 
mokėjimo terminus.

Or. pl

Pagrindimas

Daugelio valstybių narių sveikatos priežiūros sektorius patiria sunkumų dėl mokėjimų 
įvykdymo laiku. Šiuos sunkumus daugeliu atvejų lemia „praeities klaidos" ir struktūriniai 
dalykai. Valstybės narės turi stengtis, kad taisyklės, parengtos pagal šią Direktyvą, būtų 
taikomos ir sveikatos priežiūros sektoriaus mokėjimams, tačiau sveikatos priežiūros sektorius 
turi tapti lankstesnis mokėjimų vykdymo atžvilgiu.

Pakeitimas 48
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamojis dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Europos Sąjungos institucijos yra 
panašioje padėtyje kaip ir valstybių narių 
viešojo valdymo institucijos, jei kalbama 
apie jų finansavimą, dotacijų išmokėjimą, 
stipendijas ir verslo santykius. Šioje 
direktyvoje nurodytos mokėjimo sąlygos 
viešojo valdymo institucijoms galioja ir 
Europos Sąjungos institucijoms.

Or. cs

Pagrindimas

Naujasis režimas, kuris nustato direktyvas viešojo valdymo organams valstybėse narėse, 
turėtų būti taikomas ir Europos Sąjungos organams. Šis režimas neturėtų galioti Europos 
Sąjungai tik vykdant prekybinius sandorius, taip pat išmokant dotacijas ir stipendijas pagal 
programinį finansavimą, nebent šių mokėjimų vėlavimas negatyviai įtakotų antrinius 
mokėjimus atskirose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 49
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Šia Direktyva taip pat nustatoma 
bendra taisyklė, kad mokėjimo pagal 
įmonių komercinius sandorius laikotarpis 
neturi būti ilgesnis nei 30 dienų. Vis dėlto 
kai kuriais atvejais dėl objektyvių 
priežasčių bendrovėms gali reikėti 
ilgesnių laikotarpių, pvz., kai pardavimai 
vyksta tik tam tikru metų laikotarpiu, o 
pirkimai turi vykti ištisus metus. Tokiais 
atvejais mokėjimo terminas gali būti 
pratęstas iki 60 dienų. 

Or. en

Pagrindimas

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Pakeitimas 50
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Šia direktyva turėtų būti uždrausta
piktnaudžiauti sutarties laisve 
kreditoriaus nenaudai. Kai susitarimas iš 
esmės skirtas tam, kad būtų padidintas 
skolininko likvidumas kreditoriaus 

(18) Šia direktyva neturėtų būti daroma 
įtaka nacionalinėms nuostatoms, 
susijusioms su sutarčių sudarymo būdais ar 
reglamentuojančioms sutartyje numatytų 
terminų, kurie yra neteisingi skolininko 
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sąskaita, pavyzdžiui, nuostatomis, pagal 
kurias kreditorius negali reikalauti 
delspinigių už pavėluotą mokėjimą arba 
kuriomis nustatytos kur kas mažesnės 
palūkanų normos, nei šioje direktyvoje 
nurodytos teisės aktuose numatytos 
palūkanos arba kai pagrindinis rangovas 
savo tiekėjams bei subrangovams nustato 
mokėjimo terminus, nepagrįstus sau 
nusistatytų terminų atžvilgiu, tokie 
terminai laikomi piktnaudžiavimo 
faktoriais. Šia direktyva neturėtų būti 
daroma įtaka nacionalinėms nuostatoms, 
susijusioms su sutarčių sudarymo būdais ar 
reglamentuojančioms sutartyje numatytų 
terminų, kurie yra neteisingi skolininko 
atžvilgiu, teisėtumui. 

atžvilgiu, teisėtumui. 

Or. en

Pagrindimas

Europos sutarčių teisė grindžiama sutarčių sudarymo laisve, kaip pagrindiniu komercinių 
subjektų ir valstybės institucijų santykių principu. Nors kai kuriose šalyse tam tikrais atvejais 
sudarant tam tikrų rūšių sutartis leidžiami nukrypimai, tai tebėra pagrindinis principas. 

Pakeitimas 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. (18a) Labiau stengiantis užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui sutarties laisve 
kreditorių nenaudai, valstybės narės ir 
oficialiai pripažintos atstovaujančios 
institucijos, arba tos, kurios turi teisėtų 
interesų, turėtų su Komisijos pagalba 
parengti ir išplatinti gero elgesio 
kodeksus, taip pat konfliktų sprendimo 
priemonių taikymo priemones, remiantis 
savanorišku tarpininkavimu ir arbitražu, 
su tinkamai veikiančiais skundų 
pateikimo mechanizmais, patvirtintais 
nacionaliniu ar Europos Sąjungos mastu, 
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ir kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą, 
šioje direktyvoje numatytų teisių, 
įgyvendinimą;

Or. es

Pagrindimas

Atrodo tikslinga į minėtus kodeksus įtraukti veiksmingas priemones, skirtas pateikti skundus 
prieš savo narius, pažeidžiančius sutartis. Tačiau jų veiksmingumas ribotas dėl to paties 
savanoriško pobūdžio ir dėl priverstinių priemonių trūkumo, siekiant užtikrinti tinkamą jų 
partnerių elgesį (išskyrus išsiuntimo deklaraciją), todėl būtinas kuo aktyvesnis atstovaujančių 
organizacijų dalyvavimas ir tarpininkavimo bei arbitražo skatinimas, siekiant kuo greičiau 
surasti nebrangias išeitis.

Pakeitimas 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Būtina užtikrinti, kad su pavėluotu 
mokėjimu komerciniuose sandoriuose 
susijusių neginčijamų reikalavimų 
išieškojimo procedūra būtų baigta per 
trumpą laiką;

(22) Būtina užtikrinti, kad su pavėluotu 
mokėjimu komerciniuose sandoriuose 
susijusių neginčijamų reikalavimų 
išieškojimo procedūra būtų baigta per 
trumpą laiką, su galimybe pateikti 
reikalavimą internetu;

Or. es

Pagrindimas

Palaiko supaprastintą paraiškų pateikimą internetu, tačiau bet kuriuo atveju, atsakovui turi 
būti apie tai pranešta, atsižvelgiant į gynybos teisę.

Pakeitimas 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamojis dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Būtina užtikrinti, kad su pavėluotu 
mokėjimu komerciniuose sandoriuose 

(22) Būtina užtikrinti, kad su pavėluotu 
mokėjimu komerciniuose sandoriuose 
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susijusių neginčijamų reikalavimų 
išieškojimo procedūra būtų baigta per 
trumpą laiką; 

susijusių neginčijamų reikalavimų 
išieškojimo procedūra būtų baigta per 
trumpą laiką, atsižvelgiant į nacionalinius 
įstatymus, reglamentus ar administracines 
nuostatas; 

Or. es

Pagrindimas

Įtrauktas sakinys yra būtinas, siekiant teisingai suprasti pasiūlymą ir, svarbiausia, siekiant 
apginti principą valdžios institucijų ir viešųjų paslaugų srityje, visuomeninio turto 
konfiskavimą; Ispanijoje tai įtraukta į Konstituciją.

Pakeitimas 54
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skolos dėl vėlavimo yra mažesnės nei 
5 EUR.

Or. cs

Pagrindimas
Būtų tinkama, jei direktyva ir baudos nebūtų siejamos su minimalaus dydžio skolomis.

Pakeitimas 55
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) komerciniai sandoriai – sandoriai tarp 
įmonių arba įmonių ir valstybės institucijų, 
kurių pagrindu už atlygį turi būti perduotos 
prekės arba suteiktos paslaugos;

(1) komerciniai sandoriai – sandoriai tarp 
įmonių, įmonių ir valstybės institucijų arba 
įmonių ir privačių asmenų, kurių pagrindu 
už atlygį turi būti perduotos prekės arba 
suteiktos paslaugos;

Or. nl
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Pagrindimas

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Pakeitimas 56
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) komerciniai sandoriai – sandoriai tarp 
įmonių arba įmonių ir valstybės institucijų, 
kurių pagrindu už atlygį turi būti perduotos 
prekės ar suteiktos paslaugos;

(1) komerciniai sandoriai – sandoriai tarp 
įmonių arba įmonių ir valstybės institucijų, 
kurių pagrindu už atlygį turi būti perduotos 
prekės ar suteiktos paslaugos arba kurie 
vykdomi siekiant valstybės institucijų 
veiklos tikslų; 

Or. ro

Pagrindimas

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.
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Pakeitimas 57
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „komerciniai sandoriai“ – tai sandoriai 
tarp įmonių arba įmonių ir valstybės 
institucijų, kurių pagrindu už atlygį turi 
būti perduotos prekės ar suteiktos 
paslaugos; 

1. „komerciniai sandoriai“ – tai sandoriai 
tarp įmonių arba įmonių ir valstybės 
institucijų, įskaitant ir kolektyvinių 
sutarčių reglamentuojamus sandorius, 
kurių pagrindu už atlygį turi būti perduotos 
prekės ar suteiktos paslaugos; 

Or. it

Pakeitimas 58
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) „komerciniai sandoriai“ – tai sandoriai 
tarp įmonių arba įmonių ir valstybės 
institucijų, kurių pagrindu už atlygį turi 
būti perduotos prekės ar suteiktos 
paslaugos;

(1) „komerciniai sandoriai“ – tai sandoriai 
tarp įmonių arba įmonių ir valstybės 
institucijų, įskaitant ir kolektyvinių 
sutarčių reglamentuojamus sandorius, 
kurių pagrindu už atlygį turi būti perduotos 
prekės ar suteiktos paslaugos;

Or. it

Pagrindimas

Nauja formuluotė apima komercinius sandorius, nustatytus kolektyvinėse sutartyse tarp 
vaistinių ar jų asociacijų ir valdymo institucijų. Įtraukia tokias situacijas kaip Italijos, kuriose 
Vietos sveikatos priežiūros įstaigų mokėjimai reguliuojami pagal Nacionalinės farmacijos 
konvenciją, patvirtintą Nacionalinės viešų ir privačių vaistinių asociacijos ir valstybinio 
atstovo.
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Pakeitimas 59
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) „komerciniai sandoriai“ – tai sandoriai 
tarp įmonių arba įmonių ir valstybės 
institucijų, kurių pagrindu už atlygį turi 
būti perduotos prekės ar suteiktos 
paslaugos;

(1) „komerciniai sandoriai“ – tai sandoriai 
tarp įmonių arba įmonių ir valstybės 
institucijų, įskaitant ir kolektyvinių 
sutarčių reglamentuojamus sandorius, 
kurių pagrindu už atlygį turi būti perduotos 
prekės ar suteiktos paslaugos;

Or. it

Pagrindimas

Nauja formuluotė apima komercinius sandorius, nustatytus kolektyvinėse sutartyse tarp 
vaistinių ar jų asociacijų ir valdymo institucijų. Įtraukia tokias situacijas kaip Italijos, kuriose 
Vietos sveikatos priežiūros įstaigų mokėjimai reguliuojami pagal Nacionalinės farmacijos 
konvenciją, patvirtintą Nacionalinės viešų ir privačių vaistinių asociacijos ir valstybinio 
atstovo.

Pakeitimas 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje
2004/18/EB;

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 1 
dalies a) punkte dėl subjektų, vykdančių 
veiklą vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų 
pirkimų tvarkos gerinimo1, ir Direktyvos
2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje;
--------------------
1 OJ L 134, 30.4.2004.

Or. es
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Pagrindimas

Dėl sąvokos viešoji valdžia, direktyvos taikymo sritis turėtų apsiriboti valstybės institucijomis. 
Nereikia dar labiau išplėsti taikymo srities, kad direktyva nebūtų be reikalo apsunkinta. Taigi 
reikėtų nurodyti direktyvos 2004/17/EB  2.1(a) straipsnį ir direktyvos 2004/18/EB 1.9 
straipsnį.

Pakeitimas 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/18/EB; 

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/18/EB, ir bet kuri Europos Sąjungos 
institucija, paminėta Europos Sąjungos 
sutarties 13 straipsnyje; 

Or. en

Pagrindimas

Pavėluoti mokėjimai susiję ne tik su valstybės institucijomis, bet ir su ES institucijomis. ES 
institucijos negali būti neįtrauktos į nuostatas, taikomas kitoms valstybės institucijoms. 

Pakeitimas 62
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/18/EB; 

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 
9 dalyje ir Direktyvos 2004/17/EB 
2 straipsnio 1 dalies a) punkte; 

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės įmonės ir įmonės, kurios teikia visuotinės svarbos paslaugas, yra konkurentės ir 
todėl joms netaikytinos nuostatos, taikomos valstybės institucijoms, kurioms negalioja rinkos 
taisyklės. Tik taip galima išvengti nepalankių konkurencinių  sąlygų šioms įmonėms. 

Pakeitimas 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.„valstybės institucija“ – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/18/EB

2.„valstybės institucija“ – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/18/EB ir Direktyvos 2004/17/EB 2 
straipsnio 1 dalies a) punkte;

Or. it

Pagrindimas

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Pakeitimas 64
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „valstybės institucija“ – perkančioji (2) „valstybės institucija“ – perkančioji 
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organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje
2004/18/EB;

organizacija ar įmonė, kaip apibrėžta
direktyvoje 2004/18/EB ir direktyvoje 
2004/17/EB;

Or. it

Pakeitimas 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/18/EB;

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija ar įmonė, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/18/EB ir Direktyvos 
2004/17/EB 2 straipsnio 1 dalies a) 
punkte;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtyje turėtų būti pateikta aiški nuoroda į Direktyvą 2004/17/EB, kuri taikoma tam 
tikriems paslaugų sektoriams, pvz., vandens, energetikos, transporto ir pašto, tačiau pagal 
kurią į „perkančiąsias institucijas“ neįtraukiamos „valstybės įmonės“, kaip nurodyta 
2 straipsnio 1 dalies b punkte. 

Pakeitimas 66
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) „viešojo valdymo organas“ yra bet kuris 
sutartinis organas, apibrėžtas direktyvoje 
2004/18/ES.

2) „viešojo valdymo organas“ yra bet kuris 
sutartinis organas, apibrėžtas Europos 
Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d.
direktyvoje 2004/18/ES dėl veiksmų, 
teikiant viešuosius užsakymus statybos 
darbams, pristatymams ir paslaugoms, 
koorodinavimo¹; 
¹OL L 134, 2004 4 30, p. 114.
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Or. cs

Pagrindimas

Kad geriau suprastumėme, būtų tinkama, kad apibrėžimas referuotų į visą naudojamos 
direktyvos pavadinimą bei paskelbimą Oficialiajame leidinyje. Taip pat būtų tinkama, jei 
viešojo valdymo organų, kuriems taikoma ši direktyva, nedetalizuotume.

Pakeitimas 67
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) privatus asmuo – fizinis asmuo, 
vykdantis privačią individualią ekonominę 
veiklą;

Or. nl

Pagrindimas

Sutartimis grindžiami mokėjimo įsipareigojimai komerciniuose sandoriuose turėtų galioti 
kiekvienam – valstybės institucijoms, įmonėms ir privatiems asmenims. Tik tada bus galima 
kalbėti apie vienodas galimybes Europoje, kurioje galioja mokėjimo įsipareigojimai. Tad 
išsamumo dėlei į pasiūlymą turi būti įtrauktas privataus asmens apibrėžimas.

Pakeitimas 68
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) „pavėluotas mokėjimas“ – 3 straipsnio 
2 dalyje ar 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
mokėjimo terminų nesilaikymas;

(4) „pavėluotas mokėjimas“ – 5 straipsnio 
2 dalyje nustatytų mokėjimo terminų 
nesilaikymas;

Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su siūlymu išbraukti 3 straipsnį ir siūlymu vienodai traktuoti privačias 
įmones ir valstybės institucijas.
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Pakeitimas 69
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pavėluotas mokėjimas – 3 straipsnio 2 
dalyje ar 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
mokėjimo terminų nesilaikymas,

(4) pavėluotas mokėjimas – sutartyje
nustatyto mokėjimo termino arba 3 
straipsnio 2 dalies b punkte ar 5 straipsnio 
2 dalies b punkte nustatytų mokėjimo 
terminų nesilaikymas;

Or. es

Pagrindimas

Tai labai svarbu, nes reikia leisti, kad sutartyje numatytas mokėjimo laikotarpis galėtų būti 
trumpesnis, nei nustatyta 3 straipsnio 2 dalyje ar 5 straipsnio 2 dalyje, ir tuomet jos 
nevykdymas turėtų apimti skolininko pavėluotą mokėjimą.

Pakeitimas 70
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos arba 
palūkanos, nustatytos įmonėms susitarus; 

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos arba 
palūkanos, nustatytos įmonėms susitarus,
kurių dydis negali būti mažesnis, nei 
nustatyta šioje direktyvoje; 

Or. en
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Pakeitimas 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos arba 
palūkanos, nustatytos įmonėms susitarus; 

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos arba 
palūkanos, nustatytos šalims susitarus; 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka požiūrį, kad, neturėtų būti daroma skirtumų tarp viešojo ir privataus 
sektorių nustatant privalomų mokėjimo laikotarpių išimtis. Todėl jis padeda sukurti 
vienodesnes taisykles, kurios užtikrins, kad su visais skolininkais bus elgiamasi teisingai ir 
jiems bus taikomos proporcingos priemonės bei sankcijos. 

Pakeitimas 72
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos arba 
palūkanos, nustatytos įmonėms susitarus; 

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos arba 
palūkanos, nustatytos šalims susitarus; 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka požiūrį, kad, neturėtų būti daroma skirtumų tarp viešojo ir privataus 
sektorių nustatant privalomų mokėjimo laikotarpių išimtis. Todėl jis padeda sukurti 
vienodesnes taisykles, kurios užtikrins, kad su visais skolininkais bus elgiamasi teisingai ir 
jiems bus taikomos proporcingos priemonės bei sankcijos.
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Pakeitimas 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos arba 
palūkanos, nustatytos įmonėms susitarus;

(5) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą –
teisės aktuose numatytos palūkanos; 

Or. es

Pakeitimas 74
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) patikrinama sąskaita faktūra – aiški, 
išsami sąskaita faktūra, kurioje pozicijos 
nurodytos eilės tvarka ir vartojamos tokios 
pačios sąvokos kaip sutartyje. Prie jos 
pridedami sutartyje numatyti įrodomieji 
dokumentai, kad būtų matyti paslaugų 
pobūdis ir apimtis; 

Or. de

Pagrindimas

Kad sąskaitą faktūrą būtų privalu apmokėti, ji turi atitikti patikrinamumo reikalavimą, kad 
būtų galima patikrinti, ar ji išsami, tinkamai išrašyta ir galutinė. Galutinės sąskaitos faktūros, 
neatitinkančios šių kriterijų, iš esmės apmokėti neprivalu.
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Pakeitimas 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) teisės aktuose numatytos palūkanos –
delspinigiai, skaičiuojami pagal paprastųjų 
palūkanų normą, sudarytą iš orientacinės 
palūkanų normos ir ne mažiau kaip 
septynių procentinių punktų;

(6) teisės aktuose numatytos palūkanos –
delspinigiai, skaičiuojami pagal paprastųjų 
palūkanų normą, sudarytą iš orientacinės 
palūkanų normos ir ne mažiau kaip 
devynių procentinių punktų;

Or. de

Pagrindimas

Išbraukus siūlytą nustatytą kompensaciją, reikia padidinti įstatymais numatytą palūkanų 
normą, kad kreditoriams būtų tinkamai atlyginamos dėl vėlavimo patirtos refinansavimo 
išlaidos.

Pakeitimas 76
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. teisės aktuose numatytos palūkanos –
delspinigiai, skaičiuojami pagal paprastųjų 
palūkanų normą, sudarytą iš orientacinės 
palūkanų normos ir ne mažiau kaip 
septynių procentinių punktų;

6. teisės aktuose numatytos palūkanos –
delspinigiai, skaičiuojami pagal paprastųjų 
palūkanų normą, sudarytą iš orientacinės 
palūkanų normos ir ne mažiau kaip 
devynių procentinių punktų; 

Or. en

Pagrindimas

Vienodesnės taisykles, taikomos visiems sektoriams ir numatančios už pavėluotus mokėjimus 
šiek tiek didesnę privalomą palūkanų normą, o ne nustatyto dydžio kompensaciją, užtikrintų, 
kad su visais skolininkais būtų elgiamasi teisingai ir jiems būtų taikomos proporcingos 
atgrasančios sankcijos. Šis pakeitimas bus galimas, jei bus išbraukta Komisijos pasiūlymo 
5 straipsnio 5 dalis. 
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Pakeitimas 77
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. teisės aktuose numatytos palūkanos –
delspinigiai, skaičiuojami pagal paprastųjų 
palūkanų normą, sudarytą iš orientacinės 
palūkanų normos ir ne mažiau kaip 
septynių procentinių punktų; 

6. teisės aktuose numatytos palūkanos –
delspinigiai, skaičiuojami pagal paprastųjų 
palūkanų normą, sudarytą iš orientacinės 
palūkanų normos ir ne mažiau kaip 
devynių procentinių punktų; 

Or. en

Pagrindimas

Vienodesnės taisykles, taikomos visiems sektoriams ir numatančios už pavėluotus mokėjimus 
šiek tiek didesnę privalomą palūkanų normą, o ne nustatyto dydžio kompensaciją, užtikrintų, 
kad su visais skolininkais būtų elgiamasi teisingai ir jiems būtų taikomos proporcingos 
atgrasančios sankcijos. Šis pakeitimas bus galimas, jei bus išbraukta Komisijos pasiūlymo 
5 straipsnio 5 dalis. 

Pakeitimas 78
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) patikrinama sąskaita faktūra – aiški, 
išsami galutinė sąskaita faktūra, kurioje 
pozicijos nurodytos eilės tvarka ir 
vartojamos tokios pačios sąvokos kaip 
sutartyje. Prie jos pridedami reikalingi 
kiekio apskaičiavimo dokumentai, 
brėžiniai ir kiti įrodomieji dokumentai, 
kad būtų matyti paslaugų pobūdis ir 
apimtis;

Or. de

Pagrindimas

Kad sąskaitoje faktūroje nurodytas mokėjimo terminas apskritai galiotų ir kad sąskaitą būtų 
privalu apmokėti, ji turi atitikti patikrinamumo reikalavimą, tai yra, be kita ko, turi būti 
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tinkamai nurodytos apskaičiuotinų sumų pozicijos, atitinkamai priskirtos sumokėtų sumų 
pozicijos, pridėti atitinkami įrodomieji dokumentai. Kad sąskaita faktūra būtų išsami ir 
tinkamai išrašyta, jos turinyje turi atsispindėti sutartiniai sutarties šalių įsipareigojimai.

Pakeitimas 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) patikrinama sąskaita faktūra – aiški, 
išsami galutinė sąskaita faktūra, kurioje 
pozicijos nurodytos eilės tvarka ir 
vartojamos tokios pačios sąvokos kaip 
sutartyje. Prie jos pridedami reikalingi 
kiekio apskaičiavimo dokumentai, 
brėžiniai ir kiti įrodomieji dokumentai, 
kad būtų matyti paslaugų pobūdis ir 
apimtis; 

Or. de

Pagrindimas

Kad galutinę sąskaitą faktūrą būtų privalu apmokėti, ji turi atitikti patikrinamumo 
reikalavimą, kad būtų galima patikrinti, ar ji išsami, tinkamai išrašyta ir galutinė. Galutinės 
sąskaitos faktūros, neatitinkančios šių kriterijų, iš esmės apmokėti neprivalu.

Pakeitimas 80
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) MVĮ: mažos ir vidutinės įmonės 
pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendaciją 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių; 

Or. it
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Pakeitimas 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis

Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą

Išbraukta.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje sudarant komercinius 
sandorius kreditorius turi teisę į 
delspinigius nereikalaujant priminimo jei 
įvykdomi šie reikalavimai: 

(a) kreditorius įvykdė savo sutartines ir 
teisines prievoles; 

(b) kreditorius laiku negavo jam 
priklausančios sumos, jei pavėluota dėl 
skolininko kaltės.

2. Jei įvykdomi 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai, valstybės narės užtikrina, 
kad: 

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;

(b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai,per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų: 

(i) per 30 dienų nuo dienos, kai 
skolininkas gauna sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti;

(ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
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dienų po prekių ar paslaugų gavimo; 

(iii) jei priėmimo ar patikrinimo 
procedūra, taikoma nustatant prekių ar 
paslaugų atitiktį sutarčiai, yra numatyta 
įstatymu ar sutartyje ir jei skolininkas 
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau 
arba prekių ar paslaugų priėmimo arba 
tikrinimo dieną, per 30 dienų po tos 
dienos.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomos šios orientacinės palūkanų 
normos:

(a) už pirmąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų sausio 1 d. galiojanti 
palūkanų norma;

(b) už antrąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų liepos 1 d. galiojanti 
palūkanų norma. 

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. Todėl 3 
ir 5 straipsniai turėtų būti sujungti. Įmonių ir valstybės institucijų komerciniai santykiai 
daugeliu atžvilgių panašūs į įmonių komercinius santykius. Siekiant išvengti nepalankių 
mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, delspinigiai turėtų būti mokami 
bet kokiu atveju ne vėliau negu 60 dienų po sąskaitos faktūros gavimo. 

Pakeitimas 82
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis
Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą

Išbraukta.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
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tarpusavyje sudarant komercinius 
sandorius kreditorius turi teisę į 
delspinigius nereikalaujant priminimo, jei 
įvykdomi šie reikalavimai: 
a) kreditorius įvykdė savo sutartines ir 
teisines prievoles; 
b) kreditorius laiku negavo jam 
priklausančios sumos, jei pavėluota dėl 
skolininko kaltės.
2. Jei įvykdomi 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai, valstybės narės užtikrina, 
kad:
a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;
b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai, per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų:
i) per 30 dienų nuo dienos, kai 
skolininkas gauna sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti; 
ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo; 
iii) jei priėmimo ar patikrinimo 
procedūra, taikoma nustatant prekių ar 
paslaugų atitiktį sutarčiai, yra numatyta 
įstatymu ar sutartyje ir jei skolininkas 
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau 
arba prekių ar paslaugų priėmimo arba 
tikrinimo dieną, per 30 dienų po tos 
dienos.
3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomos šios orientacinės palūkanų 
normos:
a) už pirmąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų sausio 1 d. galiojanti 
palūkanų norma;
b) už antrąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų liepos 1 d. galiojanti 
palūkanų norma.

Or. fr
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Pagrindimas

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Pakeitimas 83
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 
komercinius sandorius tarp įmonių 

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnis aiškiai skirtas vien komerciniams sandoriams tarp įmonių. Taigi aiškumo 
sumetimais tą reikėtų nurodyti straipsnio antraštėje ir jo 1 dalyje, kaip tai padaryta Komisijos 
pasiūlyme. 

Pakeitimas 84
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą už 
komercinius sandorius tarp įmonių
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Or. de

Pagrindimas

Apribojus sutartyse numatomą mokėjimo terminą iki ne daugiau kaip 60 dienų, sukuriamos 
vienodos bendrosios sąlygos įmonėms ir valstybės institucijoms. Per šias 60 dienų išlieka 
įmonių sutarčių sudarymo laisvė. Ši nuostata ypač padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
kurios dažnai priverstos sutikti su didelių pirkėjų siūlomais joms nepalankiais ilgais 
mokėjimo terminais. Be to, sąskaita faktūra turi būti tokia, kad būtų galima patikrinti, ar joje 
nurodytos prekės ar paslaugos sutampa su nurodytomis sutartyje. Žr. 10 konstatuojamoje 
dalyje (naujoje) pateiktą apibrėžtį.

Pakeitimas 85
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą tarp 
įmonių

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais straipsnio antraštėje reikėtų nurodyti, kad 3 straipsnio nuostatos 
taikomos tik tais atvejais, kai vėluojama mokėti tarp įmonių.

Pakeitimas 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje sudarant komercinius 
sandorius kreditorius turi teisę į 
delspinigius nereikalaujant priminimo, jei 
įvykdomi šie reikalavimai:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačioms įmonėms tarpusavyje sudarant 
komercinius sandorius arba sandorius, 
pagal kuriuos už atlygį valstybės 
institucijoms perduodamos prekės ar 
teikiamos paslaugos, kreditorius turi teisę 
nereikalaujant priminimo gauti delspinigius 
už pavėluotą mokėjimą, atitinkančius 
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teisės aktuose nustatytas palūkanas, jei 
įvykdomi šie reikalavimai:

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi privatiems ir valstybės subjektams turi būti taikomos vienodos taisyklės, panaikinus 
5 straipsnį, dėl teksto nuoseklumo tai būtina nurodyti šiame straipsnyje. Taip pat reikia 
pritaikyti suderintą nukrypti leidžiančią nuostatą ir ligoninėms suteikti 60 dienų mokėjimo 
laikotarpį, atsižvelgiant į sveikatos sistemų struktūrą ir į skirtingą valstybių narių nustatytą 
tvarką.

Pakeitimas 87
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje sudarant komercinius 
sandorius kreditorius turi teisę į 
delspinigius nereikalaujant priminimo, jei 
įvykdomi šie reikalavimai:

Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje arba įmonėms ir privatiems 
asmenims sudarant komercinius sandorius 
kreditorius, 30 dienų po to, kai skolininkas 
gavo sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti, išsiuntęs šiam 
skolininkui raginimą su gavimo kvitu, turi 
teisę į delspinigius, jei įvykdomi šie 
reikalavimai:

Or. nl

Pagrindimas

Jeigu skolininkas tik praėjus 30 dienų po sąskaitos faktūros arba analogiško reikalavimo 
apmokėti gavimo paraginamas apmokėti, jam dar suteikiama galimybė užginčyti reikalavimą. 
Dėl to Europoje gali sumažėti inkasavimo pavedimų. Galimas bylų dėl pavėluotų mokėjimų, 
kurie vis dar vykdomi, svarstymas teisme tėra administracinė veikla. Teisėjui paskelbus 
sprendimą, kreditorius gali tiesiogiai pareikšti savo reikalavimą.
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Pakeitimas 88
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje sudarant komercinius 
sandorius kreditorius turi teisę į 
delspinigius nereikalaujant priminimo jei 
įvykdomi šie reikalavimai: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje ir įmonėms bei valstybės 
institucijoms sudarant komercinius 
sandorius kreditorius turi teisę į 
delspinigius nereikalaujant priminimo jei 
įvykdomi šie reikalavimai: 

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą pavėluoto mokėjimo atveju viešajam sektoriui nesuteikiama 
galimybė padidinti teisės aktuose numatytą palūkanų normą arba išieškojimo išlaidas ir taip 
privačiajam sektoriui leidžiama suprasti, kad esant tam tikroms aplinkybėms taikstomasi su 
pavėluotais mokėjimais, o tai neproduktyvu. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad su abiem 
sektoriais būtų elgiamasi sąžiningai ir kad jiems taikomos sankcijos būtų proporcingos. 

Pakeitimas89
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje sudarant komercinius 
sandorius kreditorius turi teisę į 
delspinigius nereikalaujant priminimo jei 
įvykdomi šie reikalavimai:

(1) Valstybės narės užtikrina, kad sudarant 
komercinius sandorius kreditorius turi teisę 
į delspinigius nereikalaujant priminimo, jei 
įvykdomi šie reikalavimai:

Or. de

Pagrindimas

Komercinius sandorius sudarančioms šalims, neatsižvelgiant į tai, ar jos valstybės ar privatūs 
subjektai, turi būti taikomos tos pačios taisyklės, nes, sudarant komercinius sandorius, joms 
taikomos ir tos pačios privatinės teisės taisyklės.
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Pakeitimas 90
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;

a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos ir imamas taikyti 
progresinis tarifas, kuris gali siekti iki 5 
proc. nuo mokėtinos sumos, lygios vienam 
milijonui EUR ir mažėjantis daugiausiai 
iki 2 proc. nuo mokėtinos sumos, didesnės 
nei vienas milijonas EUR, ir sumažintas 
iki daugiausiai 1 proc. likusiai daliai 
skolininko mokėtinų mokėjimų; 

Or. it

Pagrindimas

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo’ costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l’importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L’incremento dell’aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell’aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Pakeitimas 91
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje, o šis 
terminas negali būti ilgesnis kaip 60 
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dienų po dienos, kurią buvo gautos prekės 
arba suteiktos paslaugos, nurodytos 
sutartyje; 

Or. en

Pakeitimas 92
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje; 

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje, o šis 
terminas negali būti ilgesnis kaip 60 
dienų po dienos, kurią buvo gautos prekės 
arba suteiktos paslaugos, nurodytos 
sutartyje; 

Or. en

Pagrindimas

60 dienų turėtų būti didžiausias galimas mokėjimo atidėjimas. 

Pakeitimas 93
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;

a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje, kuris 
neturėtų viršyti 60 dienų nuo prekių 
pristatymo arba paslaugų suteikimo datos, 
kas aptariama sutartyje;

Or. it
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Pakeitimas 94
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje; 

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje, o šis 
terminas negali būti ilgesnis ilgesnis nei 
30 dienų, išskyrus tuos atvejus, jei 
skolininkas ir kreditorius susitaria dėl 
konkretaus mokėjimo laikotarpio, kuris 
yra objektyviai pagrįstas atsižvelgiant į 
išimtines aplinkybes; tokiu atveju šis 
laikotarpis gali būti pratęstas iki 60 dienų;

Or. en

Pagrindimas

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Pakeitimas 95
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai per bet kurį iš toliau nurodytų 
terminų:

b) jeigu sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai per bet kurį iš toliau nurodytų 
terminų:

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti;

i) per 60 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti; 

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes arba paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes arba paslaugas, per 60 
dienų po prekių arba paslaugų gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po tos dienos.

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 60 
dienų po tos dienos.

Or. nl

Pagrindimas

Sutartimis grindžiami mokėjimo įsipareigojimai komerciniuose sandoriuose turėtų galioti 
kiekvienam – valstybės institucijoms, įmonėms ir privatiems asmenims. Tik tada bus galima 
kalbėti apie vienodas galimybes Europoje, kurioje galioja mokėjimo įsipareigojimai. 
Geriausia būtų, jeigu pavėluotas mokėjimas įsigaliotų ir atitinkamai delspinigiai bei 5 % 
kompensacija būtų suaktyvinti po 60 dienų. Tada po pirmojo raginimo praėjus 30 dienų, 
skolininkui dar suteikiamas 30 dienų terminas savo skolai likviduoti.
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Pakeitimas 96
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai, per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų:

(b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai, per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų:

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti;

i) ne vėliau kaip per 60 kalendorinių 
dienų nuo dienos, kai skolininkas gauna 
patikrinamą sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti ir sueina 
jų apmokėjimo terminas;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

ii) jei skolininkas patikrinamą sąskaitą 
faktūrą ar kitą lygiavertį reikalavimą 
apmokėti gauna anksčiau nei prekes ar 
paslaugas, ne vėliau kaip per 60 
kalendorinių dienų po prekių ar paslaugų 
gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po tos dienos.

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas patikrinamą
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau arba 
prekių ar paslaugų priėmimo arba tikrinimo 
dieną, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių 
dienų po tos dienos.

Or. de

Pagrindimas

Kad sąskaitoje faktūroje nurodytas mokėjimo terminas apskritai galiotų ir kad sąskaitą būtų 
privalu apmokėti, ji turi atitikti patikrinamumo reikalavimą, tai yra, be kita ko, turi būti 
tinkamai nurodytos apskaičiuotinų sumų pozicijos, atitinkamai priskirtos sumokėtų sumų 
pozicijos, pridėti atitinkami įrodomieji dokumentai. Kad sąskaita faktūra būtų išsami ir 
tinkamai išrašyta, jos turinyje turi atsispindėti sutartiniai sutarties šalių įsipareigojimai.
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Pakeitimas97
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai, per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų:

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai, per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų:

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti; 

i) per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, 
kai skolininkas gauna patikrinamą sąskaitą 
faktūrą ar kitą lygiavertį reikalavimą 
apmokėti;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

ii) jei skolininkas patikrinamą sąskaitą 
faktūrą ar kitą lygiavertį reikalavimą 
apmokėti gauna anksčiau nei prekes ar 
paslaugas, per 30 kalendorinių dienų po 
prekių ar paslaugų gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po tos dienos.

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas patikrinamą
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau arba 
prekių ar paslaugų priėmimo arba tikrinimo 
dieną, per 30 kalendorinių dienų
po tos dienos.

Or. de

Pagrindimas

Apribojus sutartyse numatomą mokėjimo terminą iki ne daugiau kaip 60 dienų, sukuriamos 
vienodos bendrosios sąlygos įmonėms ir valstybės institucijoms. Per šias 60 dienų išlieka 
įmonių sutarčių sudarymo laisvė. Ši nuostata ypač padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
kurios dažnai priverstos sutikti su didelių pirkėjų siūlomais joms nepalankiais ilgais 
mokėjimo terminais. Be to, sąskaita faktūra turi būti tokia, kad būtų galima patikrinti, ar joje 
nurodytos prekės ar paslaugos sutampa su nurodytomis sutartyje. Žr. 10 konstatuojamoje 
dalyje (naujoje) pateiktą apibrėžtį.
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Pakeitimas 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvykdomi 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai, valstybės narės užtikrina, 
kad:

2. Jei įvykdomi 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai, valstybės narės užtikrina, kad:

a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;

(a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai, 
per bet kurį iš toliau nurodytų terminų:

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai, 
per bet kurį iš toliau nurodytų terminų:

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti; 

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo; 

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po tos dienos.

(iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų atitiktį 
sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar sutartyje 
ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau arba prekių ar paslaugų priėmimo 
arba tikrinimo dieną, per 30 dienų po tos 
dienos.

Tačiau i), ii) ir iii) papunkčiuose 
nurodytais atvejais ligoninėms taikomas 
60 dienų laikotarpis.
2a. Valstybės narės prižiūri, kad 2 dalies b
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir (arba) sutartyje būtų 
nurodyta kitaip ir tinkamai pagrįsta.
2b. Valstybės narės užtikrina, kad 
sutartyse nustatytas mokėjimo laikotarpis 
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nebūtų ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b 
punkte, išskyrus tuos atvejus, jei 
skolininkas ir kreditorius susitaria dėl 
konkretaus mokėjimo laikotarpio ir jį 
tinkamai pagrindžia konkrečiomis 
aplinkybėmis, kaip antai objektyviu 
poreikiu atidėti mokėjimą ilgesniam 
laikotarpiui.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi privatiems ir valstybės subjektams turi būti taikomos vienodos taisyklės, panaikinus 
5 straipsnį, dėl teksto nuoseklumo tai būtina nurodyti šiame straipsnyje. Taip pat reikia 
pritaikyti suderintą nukrypti leidžiančią nuostatą ir ligoninėms suteikti 60 dienų mokėjimo 
laikotarpį, atsižvelgiant į sveikatos sistemų struktūrą ir į skirtingą valstybių narių nustatytą 
tvarką.

Pakeitimas 99
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Valstybės narės gali nustatyti 
trumpesnius nuo 30 iki 60 dienų 
terminus. 

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybę reikėtų teikti minimaliam, o ne visiškam derinimui.Pageidautina, kad minimalus 
suderinimo, o ne visiškai suderinti. 
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Pakeitimas 100
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomos šios orientacinės palūkanų 
normos:

3.Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
jokiu atveju nebus numatomas ilgesnis 
kaip 60 kalendorinių dienų mokėjimo 
terminas.

a) už pirmąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų sausio 1 d. galiojanti 
palūkanų norma; 
b) už antrąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų liepos 1 d. galiojanti 
palūkanų norma.

Or. de

Pagrindimas

Apribojus sutartyse numatomą mokėjimo terminą iki ne daugiau kaip 60 dienų, sukuriamos 
vienodos bendrosios sąlygos įmonėms ir valstybės institucijoms. Per šias 60 dienų išlieka 
įmonių sutarčių sudarymo laisvė. Ši nuostata ypač padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
kurios dažnai priverstos sutikti su didelių pirkėjų siūlomais joms nepalankiais ilgais 
mokėjimo terminais. Be to, sąskaita faktūra turi būti tokia, kad būtų galima patikrinti, ar joje 
nurodytos prekės ar paslaugos sutampa su nurodytomis sutartyje. Žr. 10 konstatuojamoje 
dalyje (naujoje) pateiktą apibrėžtį.

Pakeitimas 101
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad kai 
priklauso delspinigiai ir tuo atveju, kai 
kreditorius yra MVĮ, kreditorius turi teisę 
į nustatyto dydžio kompensaciją, lygią 5 
proc. mokėtinos sumos. Ši kompensacija 
pridedama prie delspinigių.

Or. it
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Pakeitimas 102
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius turi teisę į kompensaciją, 
sudarančią 5 % mokėtinos sumos, kai 
nesumokėti delspinigiai už pavėluotą
mokėjimą. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. nl

Pagrindimas

Sutartimis grindžiami mokėjimo įsipareigojimai komerciniuose sandoriuose turėtų galioti 
kiekvienam – valstybės institucijoms, įmonėms ir privatiems asmenims. Kompensacija taip pat 
turėtų galioti, kai komercinius sandorius tarpusavyje sudaro įmonės ir įmonės bei privatūs 
asmenys. Tik tada bus galima kalbėti apie vienodas galimybes Europoje, kurioje galioja 
mokėjimo įsipareigojimai. Tad išsamumo dėlei į pasiūlymą turi būti įtrauktas privataus 
asmens apibrėžimas.

Pakeitimas 103
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išieškojimo išlaidų kompensavimas Papildoma kompensacija

Or. en

Pagrindimas

Žr. pakeitimą dėl naujos 4a straipsnio 1 dalies. 
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Pakeitimas 104
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, mokėti pagal 3 straipsnio 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, mokėti pagal 3 straipsnio 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų, kurios peržiūrimos kas dvejus 
metus:

Or. it

Pakeitimas 105
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, mokėti pagal 3 straipsnio 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, mokėti pagal 3 straipsnio 
nuostatas, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko automatiškai, tai yra 
kiekvienam atskiram kreditoriui 
neteikiant prašymo imtis veiksmų, bet 
kurią iš toliau nurodytų minimalių sumų:

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnyje „sąlyga, pagal kurią negalima nustatyti delspinigių už 
pavėluotą mokėjimą, visada laikoma labai neteisinga“. Konkretus nurodymas sutartyje, kitoks 
nei 3 straipsnyje pasiūlytas elementas, pakenktų kreditoriaus apsaugos sutarties garantijoms. 
Svarbu užtikrinti automatišką proceso veiksmingumą, kad būtų išvengta galimų atsakomųjų 
priemonių iš užsakovo pusės. Išieškojimo išlaidų kompensavimo mokėtinų sumų lentelė 
laikytina nurodanti minimalias vertes.
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Pakeitimas 106
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, tampa mokėtini pagal 3 ir 5 
straipsnių nuostatas ir jeigu sutartyje 
nenurodyta kitaip, kreditorius turi teisę 
gauti iš skolininko bet kurią iš toliau 
nurodytų sumų:

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, tampa mokėtini pagal 5 straipsnio 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

Or. fr

Pagrindimas

Suderinta su pateiktais 3 ir 5 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 107
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė 
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė 
sandorį, mokėti pagal 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su siūlymu išbraukti 3 straipsnį, o į 5 straipsnį įtraukti valstybės 
institucijas ir privačias įmones.
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Pakeitimas 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, mokėtini pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bent bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų: 

Or. es

Pagrindimas

Išbraukdamas dalį „jeigu sutartyje nenurodyta kitaip“, pranešėjas siekia, kad kreditoriai 
nebūtų priversti pasirašyti šių išmokų išieškojimo atsisakymo sąlygų.

Pakeitimas 109
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;

a) jei skola mažesnė nei 10 000 EUR –
40 EUR;

b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė –
70 EUR; 

b) jei skola didesnė negu 10 000 EUR –
100 EUR.

c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. pl

Pagrindimas

Nefiksuotas 1 proc. kompensavimo tarifas, taikomas kai skola didesnė nei 10 000 EUR ar 
daugiau, gali būti susijęs su ženkliomis ir neproporcingomis išlaidomis didesnės vertės 
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sandorių atvejais. Be to, reikėtų supaprastinti EK pasiūlytą sistemą, dėl to siūloma pakeisti 
delspinigių struktūrą ir taikyti dvi pastovias sumas.  

Pakeitimas 110
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;

a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR ir papildomai iki 3 proc. visos 
skolos, siekiant padengti galimas išlaidas, 
kurias kreditorius patirs jos 
reikalaudamos;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas didesnis papildomas procentas, kad kreditorius, norintis reikalauti to, kas jam 
priklauso, nebijotų didesnių papildomų išlaidų. Reikia turėti mintyje, kad vien tik tokių dviejų 
pagrįstų prašymų kaip bureaufax siuntimas kainuoja daugiau nei 50 EUR. Jeigu dar 
pridėtume telefono, kelionių ir kt. išlaidas, kurias patiria kreditorius, siekdamas išieškoti 
skolą už pavėluotą mokėjimą, suma būtų daug didesnė.

Pakeitimas 111
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė, bet 
mažesnė nei 10 000 EUR – 70 EUR;

b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė, bet 
mažesnė nei 10 000 EUR – 70 EUR ir 
papildomai iki 3 proc. visos skolos, 
siekiant padengti galimas išlaidas, kurias 
kreditorius patirs jos reikalaudamos;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas didesnis papildomas procentas, kad kreditorius, norintis reikalauti to, kas jam 
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priklauso, nebijotų didesnių papildomų išlaidų. Be to, kas buvo paminėta anksčiau, kai skola 
viršija 1000 EUR, įmonės paprastai ieško teisinės konsultacijos. Advokatui už vieną teisinę 
konsultaciją ir teisinę ataskaitą reikia sumokėti ne mažiau 60 EUR.

Pakeitimas 112
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
3 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas didesnis papildomas procentas, kad kreditorius, norintis reikalauti to, kas jam 
priklauso, nebijotų didesnių papildomų išlaidų. Be to, kas jau buvo paminėta ankstesniuose 
dvejuose punktuose, kai skola viršija 10 000 EUR, įmonės siekia, kad advokatai pateiktų 
pretenziją, kuri yra naudinga. Advokatų honoraras už tyrimą ir neteisminį bet kokios skolos 
reikalavimą paprastai siekia ne mažiau 300 EUR.

Pakeitimas 113
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kompensaciją, sudarančią 1 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
60 dienų nuo dienos, kai delspinigiai 
tampa mokėtini.

Or. en
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Pakeitimas 114
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė 
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų: 

Išbraukta.

(a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR – 40 
EUR;
(b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė – 70 
EUR; 
(c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 proc. nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 115
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo metu, 
kai bauda už vėlavimą tampa mokėtina 
prekybinėse tranzakcijose pagal 3 ir 5 
straipsnius ir jei sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko kai kurias iš šių sumų: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo metu, 
kai bauda už vėlavimą tampa mokėtina 
prekybinėse tranzakcijose pagal 3 ir 5 
straipsnius ir jei sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko kai kurias iš šių sumų:

a) skolos, kuri sudaro mažiau nei 1 000 
EUR, atveju  40 EUR sumą;

a) skolos, kuri sudaro mažiau nei 50 EUR, 
atveju,  10 EUR sumą;

b) skolos, kuri sudaro daugiau nei 1 000 
EUR, bet mažiau nei 10 000 EUR, atveju  
70 EUR sumą;

b) skolos, kuri sudaro daugiau nei 50 EUR, 
bet mažiau nei 200 EUR, atveju 20 EUR 
sumą
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ba) skolos, kuri sudaro daugiau nei  200 
EUR, bet mažiau nei  800 EUR, atveju  40 
EUR sumą;
bb) skolos, kuri sudaro daugiau 800 EUR, 
bet mažiau nei  8 000 EUR, atveju 80 
EUR sumą;

c) skolos, kuri sudaro  10 000 EUR  ir 
daugiau, atveju atitinkamą  1 %  sumos, 
kuriai palūkanos už delsimą apmokėti 
tampa mokėtinos.

c) skolos, kuri sudaro 8 000 EUR arba 
daugiau, atveju atitinkamą  1 %  sumos, 
kuriai palūkanos už delsimą apmokėti 
tampa mokėtinos. 

Or. cs

Pagrindimas

Nauja išskaidyta apmokėjimų sistema geriau atspindi esamas išlaidas ir geriau atitinka 
tikslus.

Pakeitimas 116
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko nustatytą 40 EUR sumą.

a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;
b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė –
70 EUR;
c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta vienoda išieškojimo išlaidų kompensacijos suma, nes taip lengviau 
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atlyginti patirtas administravimo išlaidas. Siūlomame pakopinių mokėjimų modelyje 
neatspindimos tikrosios išlaidos, kurios yra vienodos ir mažoms, ir didelėms sumoms. Į 
nustatytą 40 EUR sumą įskaičiuotos visos patiriamos administravimo išlaidos. Šią sumą 
viršijančių kitų išlaidų, pavyzdžiui, teismo išlaidų, kurias reikia įrodyti atskirai, atlyginimas 
reglamentuojamas 3 dalyje.

Pakeitimas 117
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko 20 EUR sumą.

a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;
b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė –
70 EUR;
c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Nustatytų išieškojimo išlaidų suskirstyti lygiais netikslinga, nes dažniausiai grynosios 
kreditoriaus išieškojimo išlaidos nepriklauso nuo mokestinio reikalavimo dydžio. 20 EUR 
suma grindžiama Komisijos svarstymais, plg. 2009 m. balandžio 8 d. svarstymus dėl poveikio 
vertinimo SEK (2009) 315, p. 38), kuriuose daroma prielaida, kad vidutinės  išieškojimo 
išlaidos  – 20 EUR.
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Pakeitimas 118
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, mokėti pagal 3 straipsnio 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, mokėti pagal 3 straipsnio 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko sumą, lygią 1,5 proc. 
mokėtinos sumos.

a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;
b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė –
70 EUR;
c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. it

Pakeitimas 119
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius turi 
teisę papildomai su delspinigiais už 
pavėluotą mokėjimą gauti iš skolininko 
kompensaciją, sudarančią 1 proc. 
mokėtinos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Šis sprendimas, atrodo, būtų teisingesnis už nuostatą dėl nustatyto dydžio kompensacijos. 
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Jame atsižvelgiama į argumentą, kad žalos atlyginimas turėtų didėti ilgėjant mokėjimo 
vėlavimo trukmei, kadangi šiuo atveju nesukuriamos dirbtinės ribos tarp tam tikrų datų: 
pranešėjo pasiūlymu skolininkas, mokantis praėjus 44 dienoms nuo datos, kai delspinigiai 
tampa mokėtini, turi mokėti 2 proc. kompensaciją nuo atitinkamos sumos, o skolininkas, 
mokantis šios datos praėjus 45 dienoms, turi mokėti 4 proc. kompensaciją. Tai vis dar 
ginčytinas dalykas. 

Pakeitimas 120
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Apmokėjimo suma, nurodyta 1 dalyje, 
neviršija 1 000 EUR.

Or. cs

Pagrindimas

Viena vertus, su išieškojimu susijusių išlaidų suma turėtų apimti ir dideles skolas. Kita vertus, 
būtų gerai nustatyti atitinkamas lubas išlaidų apmokėjimui.

Pakeitimas 121
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Valstybės narės užtikrina, kad esant 
daugiau to paties skolininko skolų, 
išlaidas, susijusių su skolų išieškojimu 
pagal 1 dalį, mokėtų nuo skolų sumos, o 
ne už atskiras skolas.

Or. cs

Pagrindimas

Nebūtų teisinga, taip pat neatitiktų praktikos padengti tiems patiems tiekėjams ir klientams 
išlaidas, susijusias su atskirų skolų išieškojimu, tačiau reikėtų apmokėti išlaidas pagal 1 
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pastraipą, atitinkančias bendrą visų paskaičiuotų skolų už delsimą mokėti sumą. Tai ypač 
aktualu medicinos srityje, kur ligoninės negali sumokėti vienam skirtingų vaistų tiekėjui už 
atskirus pristatymus dėl medicinos draudimo vėluojančių mokėjimų.

Pakeitimas 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

(1) Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, mokėti pagal 5 straipsnio
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko nustatytą 40 EUR sumą.

a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;
b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė –
70 EUR;
c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.
(2) Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytos sumos tampa mokėtinos 
nereikalaujant priminimo, kompensuojant 
kreditoriaus išieškojimo išlaidas.

Or. de

Pagrindimas

Išieškojimo išlaidų kompensacija turėtų būti nustatyta 40 eurų suma, nes patiriamos 
išieškojimo išlaidos nėra didelės, be to, kreditorius turi teisę į likusių išieškojimo išlaidų 
kompensaciją,  kaip numatyta 4 straipsnio 3 dalyje. Kompensacija negalima piktnaudžiauti 
kaip atgrasomąja priemone – tam užtenka delspinigių už pavėluotą mokėjimą. Sujungus 3 ir 
5 straipsnius, tekste pirmasis išbraukiamas. 
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Pakeitimas 123
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytos sumos tampa mokėtinos 
nereikalaujant priminimo, kompensuojant 
kreditoriaus išieškojimo išlaidas. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytos sumos tampa mokėtinos 
nereikalaujant priminimo, kompensuojant 
kreditoriaus išieškojimo išlaidas.

2. Išskyrus atvejus, kai skolininkas nėra 
atsakingas už vėlavimus, be sumų, 
nustatytų 1 dalyje, kreditorius turi teisę 
gauti iš skolininko pagrįstą kompensaciją 
už visas kitas išieškojimo išlaidas dėl 
pavėluoto mokėjimo. Valstybės narės
nustato mažiausią pagrįstą kompensaciją, 
kuri negali būti mažesnė kaip 5% skolos. 
Neskaitant pretenzijos, kurią kreditorius 
gali pateikti dėl žalos dėl pavėluoto 
mokėjimo.

Or. es

Pagrindimas

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
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procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Pakeitimas 125
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytos sumos tampa mokėtinos
nereikalaujant priminimo, kompensuojant 
kreditoriaus išieškojimo išlaidas. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodyta suma tampa mokėtina
nereikalaujant priminimo, kompensuojant 
kreditoriaus išieškojimo išlaidas.

Or. it

Pakeitimas 126
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kompensacija, nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies ca punkte, taikoma iki 
12-ojo mėnesio, praėjusio nuo pavėluoto 
mokėjimo, pabaigos. 

Or. en
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Pakeitimas 127
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 1 dalyje nurodytos kompensacijos 
suma neviršija 50 000 EUR. 

Or. en

Pakeitimas 128
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei dėl mokėjimo termino praleidimo 
yra kaltas skolininkas, be 1 dalyje 
nurodytų sumų kreditorius turi teisę 
reikalauti iš skolininko pagrįstos 
kompensacijos už visas likusias 
išieškojimo išlaidas, susijusias su jo 
pavėluotu mokėjimu.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 129
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei dėl mokėjimo termino praleidimo 
yra kaltas skolininkas, be 1 dalyje 
nurodytų sumų kreditorius turi teisę 
reikalauti iš skolininko pagrįstos 
kompensacijos už visas likusias  
išieškojimo išlaidas, susijusias su jo 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 2 
dalyse nurodytos sumos tampa mokėtinos 
nereikalaujant priminimo, kompensuojant 
kreditoriaus išieškojimo išlaidas.



PE439.270v02-00 76/129 AM\810451LT.doc

LT

pavėluotu mokėjimu.

Or. es

Pagrindimas

Jeigu kreditorius negali gauti tinkamos kompensacijos be priminimo, skolininkai vengs 
visomis įmanomomis priemonėmis priimti šiuos priminimus, kad nereikėtų mokėti 
kompensacijos. Teks pradėti deklaratyvią teismo procedūrą, kad teisėjas nustatytų, ar 
patvirtintas priminimas buvo, ar ne, ir ar reikia mokėti kompensaciją, ir jei taip, 
kompensacija nebebus atgrasanti nemokėjimo priemonė.

Pakeitimas 130
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei dėl mokėjimo termino praleidimo yra 
kaltas skolininkas, be 1 dalyje nurodytų 
sumų kreditorius turi teisę reikalauti iš 
skolininko pagrįstos kompensacijos už 
visas likusias išieškojimo išlaidas, 
susijusias su jo pavėluotu mokėjimu. 

3. Jei dėl mokėjimo termino praleidimo yra 
kaltas skolininkas, kreditorius turi teisę 
reikalauti iš skolininko pagrįstos 
kompensacijos už visas likusias 
išieškojimo išlaidas, susijusias su jo 
pavėluotu mokėjimu.

Or. en

Pakeitimas 131
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Jei dėl mokėjimo termino praleidimo 
yra kaltas skolininkas, be 1 dalyje nurodytų 
sumų kreditorius turi teisę reikalauti iš 
skolininko pagrįstos kompensacijos už 
visas likusias išieškojimo išlaidas, 
susijusias su jo pavėluotu mokėjimu.

(3) Jei dėl mokėjimo termino praleidimo 
yra kaltas skolininkas, be 1 dalyje nurodytų 
sumų kreditorius turi teisę reikalauti iš 
skolininko pagrįstos kompensacijos už 
visas likusias išieškojimo išlaidas, 
susijusias su jo pavėluotu mokėjimu. Į 
likusias išlaidas įskaičiuojamos ypač 
išlaidos, kurias kreditorius patyrė dėl 
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pavėluoto mokėjimo samdydamas 
advokatą arba skolų išieškojimo įmonę 
arba dėl sąskaitos likučio perviršio 
panaudojimo.

Or. de

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kokios išlaidų pozicijos priskirtinos prie likusių, dėl skolininko pavėluoto 
mokėjimo patirtų išlaidų.

Pakeitimas 132
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis  4a

Didelės sumos  apmokėjimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
momentu, kai palūkanos už delsimą 
mokėti tampa mokėtinomis, kreditorius 
turi teisę gauti iš skolininko šias sumos 
dalis:
a) baudos mokestį, kurį sudaro 1 % sumos 
nuo skolingos sumos, sumokamos iki 
palūkanų apmokėjimo datos;
b) baudos mokestį , kurį sudaro 2 % 
sumos, mokamos per 45 dienas nuo 
palūkanų apmokėjimo datos;
c)baudos mokestį, kurį sudaro 3 % nuo 
sumos, sumokamos per 60 dienų nuo 
palūkanų apmokėjimo datos.
2. Suma, nurodyta 1 pastraipoje, mokama 
palūkanoms už delsimą apmokėti ir 
dengiant išlaidas, susijusias su skolų 
išieškojimu. 
3. Bendras baudos apmokėjiams, 
nurodytas 1 pastraipoje, neviršyja  3 000 
EUR.
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Or. cs

Pagrindimas

Siūloma išskaidyti baudos mokėjimo už uždelstą mokėjimą sumą pagal vėlavimo apmokėti 
terminą. Taip pat nustatomos viršutinės tokio baudos apmokėjimo ribos, taip, kad būtų 
suteikta apsauga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Prielaida priimti šį pakeistą pasiūlymą yra 
pakeisto pasiūlymo nr. 11 priėjimas iš naujienų ataskaitos, kuriuo ištrinama direktyvos 
pasiūlymo 5 str. 5 pastraipa.

Pakeitimas 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Nustatytos sumos kompensacija

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę iš skolininko gauti vienos iš 
toliau nurodytų sumų apmokėjimą:
a) kompensaciją, lygią 3 proc. mokėtinos 
sumos – praėjus 60 dienų nuo delspinigių 
skaičiavimo pradžios datos;
b) kompensaciją, lygią 5 proc. mokėtinos 
sumos – praėjus 90 dienų nuo delspinigių 
skaičiavimo pradžios datos;
2. 1 dalyje nurodyta kompensacija papildo 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą ir 
išieškojimo išlaidų kompensaciją. 
3. 1 dalyje nurodytos kompensacijos suma 
negali viršyti 50 000 EUR.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu vėluojama nuo 30 iki 60 dienų, nebūtina reikalauti mokėti ne tik delspinigius už 
pavėluotą mokėjimą bei išieškojimo išlaidų kompensaciją, bet ir nustatytos sumos 
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kompensaciją.

Pakeitimas 134
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
automatiškai (be teismo sprendimų ir be 
būtinybės kreditoriui pateikti ieškinį) turi 
teisę gauti iš skolininko bet kurią iš toliau 
nurodytų sumų: 
a) kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą nuo 
dienos, kai delspinigiai tampa mokėtini;
b) kompensaciją, sudarančią 6 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
45 dienoms nuo dienos, kai delspinigiai 
tampa mokėtini;
c) kompensaciją, sudarančią 7 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
60 dienų nuo dienos, kai delspinigiai 
tampa mokėtini.
2. 1 dalyje nurodyta kompensacija yra 
priedas prie delspinigių už pavėluotą 
mokėjimą bei išieškojimo išlaidų 
kompensacijos. 
3. 1 dalyje nurodytos kompensacijos suma 
neviršija 50 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Pavėluotų mokėjimų atveju MVĮ labai dažnai būna silpnesnioji komercinių sandorių šalis, 
todėl jos, baimindamosi prarasti būsimas sutartis ir klientus, nenoromis reikalauja iš 
skolininko delspinigių.
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Pakeitimas 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis
Valstybės institucijų mokėjimas

Išbraukta.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, kreditorius turėtų teisę, 
nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinka delspinigius, jei įvykdomi šie 
reikalavimai:
a) kreditorius įvykdė savo sutartines ir 
teisines prievoles;
b) kreditorius laiku negavo jam 
priklausančios sumos, jei pavėluota dėl 
skolininko kaltės.
2. Jei įvykdomi 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai, valstybės narės užtikrina, 
kad:
a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;
b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai per bet kurį iš šių 
laikotarpių:
i) per 30 dienų nuo dienos, kai 
skolininkas gauna sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti;
ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;
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iii) jei priėmimo ar patikrinimo 
procedūra, taikoma nustatant prekių ar 
paslaugų atitiktį sutarčiai, yra numatyta 
įstatymu ar sutartyje ir jei skolininkas 
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau 
arba prekių ar paslaugų priėmimo arba 
tikrinimo dieną, per 30 dienų po šios 
dienos.
3. Valstybės narės prižiūri, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.
4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.
5. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.
6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
valstybės institucijoms už atlygį 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios 
orientacinės palūkanų normos:
a) už pirmąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų sausio 1 d. galiojanti 
palūkanų norma;
b) už antrąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų liepos 1 d. galiojanti 
palūkanų norma.

Or. fr
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Pagrindimas

Kadangi privatiems ir valstybės subjektams turi būti taikomos vienodos taisyklės, neverta 
išsaugoti specialaus straipsnio, skirto valstybės institucijų mokėjimui.

Pakeitimas 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės institucijų mokėjimas Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. Todėl 3 
ir 5 straipsniai turėtų būti sujungti. Įmonių ir valstybės institucijų komerciniai santykiai 
daugeliu atžvilgių panašūs į įmonių komercinius santykius. Siekiant išvengti nepalankių 
mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, delspinigiai turėtų būti mokami 
bet kokiu atveju ne vėliau negu 60 dienų po sąskaitos faktūros gavimo. 

Pakeitimas 137
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
 5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės institucijų mokėjimas Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 
komercinius sandorius

Or. fr

Pagrindimas

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
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entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Pakeitimas 138
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius 
turėtų teisę, nereikalaujant priminimo, 
gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms, ar per jas 
trečiosioms šalims, perduodamos prekės ar 
teikiamos paslaugos, kreditorius turėtų 
teisę, nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

Or. it

Pakeitimas 139
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius 
turėtų teisę, nereikalaujant priminimo, 
gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos arba kurie 
skirti pasiekti valdžios institucijų tikslams, 
kreditorius turėtų teisę, nereikalaujant 
priminimo, gauti delspinigius už pavėluotą 
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palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai: mokėjimą, atitinkančius teisės aktuose 
numatytas palūkanas, jei įvykdomi šie 
reikalavimai: 

Or. ro

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalį. Daugelis paslaugų, 
kurias perka valstybės institucijos, teikiamos ne pačioms valdžios institucijoms, bet 
trečiosioms šalims, susijusioms su įvairiomis socialinėmis grupėmis, kurių vardu valdžios 
institucijos sudaro sutartis dėl prekių ar paslaugų teikimo. Tokių prekių ar paslaugų 
užsakymas, siekiant patenkinti tam tikros grupės poreikius, sudaro dalį viešosios valdžios 
institucijos veiklos tikslų, net jeigu šios institucijos ir nėra galutinis prekių ar paslaugų 
gavėjas.

Pakeitimas 140
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius 
turėtų teisę, nereikalaujant priminimo, 
gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, kreditorius turėtų teisę, 
nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

Or. de

Pagrindimas

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Pakeitimas 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, kreditorius turėtų teisę, 
nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, kreditorius turėtų 
teisę, nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai: 

Or. de

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. Todėl 3 
ir 5 straipsniai turėtų būti sujungti. Įmonių ir valstybės institucijų komerciniai santykiai 
daugeliu atžvilgių panašūs į įmonių komercinius santykius. Siekiant išvengti nepalankių 
mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, delspinigiai turėtų būti mokami 
bet kokiu atveju ne vėliau negu 60 dienų po sąskaitos faktūros gavimo. 

Pakeitimas 142
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius 
turėtų teisę, nereikalaujant priminimo, 
gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius, 
praėjus 30 dienų po to, kai valstybės 
institucija gauna sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti, išsiuntęs 
šiai valstybės institucijai raginimą su 
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gavimo kvitu, turėtų teisę gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

Or. nl

Pagrindimas

Jeigu skolininkas tik praėjus 30 dienų po sąskaitos faktūros arba analogiško reikalavimo 
apmokėti gavimo paraginamas apmokėti, jam dar suteikiama galimybė užginčyti reikalavimą. 
Dėl to Europoje gali sumažėti inkasavimo pavedimų. Galimas bylų dėl pavėluotų mokėjimų, 
kurie vis dar vykdomi, svarstymas teisme tėra administracinė veikla. Teisėjui paskelbus 
sprendimą, kreditorius gali tiesiogiai pareikšti savo reikalavimą.

Pakeitimas 143
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius 
turėtų teisę, nereikalaujant priminimo, 
gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje vykdant komercinius sandorius 
arba vykdant komercinius sandorius, 
pagal kuriuos už atlygį valstybės 
institucijoms perduodamos prekės ar 
teikiamos paslaugos, kreditorius turėtų 
teisę, nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

Or. fr

Pagrindimas

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
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publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Pakeitimas 144
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius 
turėtų teisę, nereikalaujant priminimo, 
gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms, ar per jas 
trečiosioms šalims, perduodamos prekės ar 
teikiamos paslaugos, kreditorius turėtų 
teisę, nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai: 

Or. it

Pagrindimas

Nauja formuluotė apima komercinius sandorius, nustatytus kolektyvinėse sutartyse tarp 
vaistinių ar jų asociacijų ir valdymo institucijų. Įtraukia tokias situacijas kaip Italijos, kuriose 
Vietos sveikatos priežiūros įstaigų mokėjimai reguliuojami pagal Nacionalinės farmacijos 
konvenciją, patvirtintą Nacionalinės viešų ir privačių vaistinių asociacijos ir valstybinio 
atstovo.

Pakeitimas 145
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kreditorius 

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
komercinius sandorius, pagal kuriuos už 
atlygį valstybės institucijoms, ar per jas 
trečiosioms šalims, perduodamos prekės ar 
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turėtų teisę, nereikalaujant priminimo, 
gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai: 

teikiamos paslaugos, kreditorius turėtų 
teisę, nereikalaujant priminimo, gauti 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą, 
atitinkančius teisės aktuose numatytas 
palūkanas, jei įvykdomi šie reikalavimai:

Or. it

Pagrindimas
Nauja formuluotė apima situacijas, kuriose paslaugos ar prekės nėra teikiamos tiesiogiai 
valstybės institucijoms, bet per jas trečiosioms šalims. Toks yra vaistinių paslaugų atvejis, kai 
vaistai išduodami pacientams valstybės vardu, tai tokia paslauga, už kurią vaistinės gauna 
mokėjimą tik vėlesniame etape.

Pakeitimas 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai per 
bet kurį iš šių laikotarpių:

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai per 
bet kurį iš šių laikotarpių:

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti;

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna patikrinamą sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

ii) jei skolininkas patikrinamą sąskaitą 
faktūrą ar kitą lygiavertį reikalavimą 
apmokėti gauna anksčiau nei prekes ar 
paslaugas, per 30 dienų po prekių ar 
paslaugų gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po šios dienos.

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas patikrinamą
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau arba 
prekių ar paslaugų priėmimo arba tikrinimo 
dieną, per 30 dienų po šios dienos.

Or. de

Pagrindimas
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Sąskaitos faktūros  patikrinamumas yra būtina sąlyga, kad ją būtų privalu apmokėti. Kad 
sąskaitą faktūrą būtų privalu apmokėti, ji turi atitikti patikrinamumo reikalavimą, kad būtų 
galima patikrinti, ar ji išsami, tinkamai išrašyta ir galutinė. Galutinės sąskaitos faktūros, 
neatitinkančios šių kriterijų, iš esmės apmokėti neprivalu.

Pakeitimas 147
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai, per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų:

(b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai, per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų:

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti;

i) ne vėliau kaip per 60 kalendorinių 
dienų nuo dienos, kai skolininkas gauna 
patikrinamą sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti ir sueina 
jų apmokėjimo terminas;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

ii) jei skolininkas patikrinamą sąskaitą 
faktūrą ar kitą lygiavertį reikalavimą 
apmokėti gauna anksčiau nei prekes ar 
paslaugas, ne vėliau kaip per 60 
kalendorinių dienų po prekių ar paslaugų 
gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po tos dienos.

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas patikrinamą
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau arba 
prekių ar paslaugų priėmimo arba tikrinimo 
dieną, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių 
dienų po tos dienos.

Or. de

Pagrindimas

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
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geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Pakeitimas 148
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai per 
bet kurį iš šių laikotarpių:

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai per 
bet kurį iš šių laikotarpių:

i) per 30 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti;

i) per 90 dienų nuo dienos, kai skolininkas 
gauna sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 90 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po šios dienos

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 90 
dienų po šios dienos

Or. it
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Pakeitimas 149
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai per 
bet kurį iš šių laikotarpių:

b) jei sutartyje mokėjimo diena ar terminas 
yra nenustatyti, delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini automatiškai per 
bet kurį iš šių laikotarpių:

i) per 30 dienų nuo tos dienos, kai 
skolininkas gauna sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti; 

i) per 60 dienų nuo tos dienos, kai 
skolininkas gauna sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti;

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo; 

ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 60 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba patikrinimo dieną, per 30 
dienų po šios dienos.

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba patikrinimo dieną, per 60 
dienų po šios dienos.

Or. nl

Pagrindimas

Sutartimis grindžiami mokėjimo įsipareigojimai komerciniuose sandoriuose turėtų galioti 
kiekvienam – valstybės institucijoms, įmonėms ir privatiems asmenims. Tik tada bus galima 
kalbėti apie vienodas galimybes Europoje, kurioje galioja mokėjimo įsipareigojimai. 
Geriausia būtų, jeigu pavėluotas mokėjimas įsigaliotų ir atitinkamai delspinigiai bei 5 % 
kompensacija būtų suaktyvinti po 60 dienų. Tada po pirmojo raginimo praėjus 30 dienų, 
skolininkui dar suteikiamas 30 dienų terminas savo skolai likviduoti.
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Pakeitimas 150
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) jei sąskaitos faktūros ar kito 
lygiaverčio reikalavimo apmokėti gavimo 
diena yra nenustatyta, per 30 dienų po 
prekių ar paslaugų gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, jei sutartyje nėra mokėjimo termino, 5 straipsnio 2b dalyje nustatoma teisė 
automatiškai gauti delspinigius po 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Vis dėlto 
kreditorius retai gali įrodyti, kad skolininkas gavo sąskaitą faktūrą. Ši nuostata turėtų 
numatyti atvejį, kai sąskaitos faktūros ar kito lygiaverčio reikalavimo apmokėti gavimo diena 
yra nenustatyta. 

Pakeitimas 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 5 straipsnio 2 dalies b punkto i, ii ir iii 
papunkčiuose nurodytais atvejais 
valstybinėms sveikatos įstaigoms ir 
valstybinėms medicininėms socialinėms 
įstaigoms taikomi 60 dienų mokėjimo 
laikotarpiai.

Or. fr

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 152
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

This Pakeitimas helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Pakeitimas 153
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų.
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Or. de

Pagrindimas

Valstybės institucijos turi rodyti pavyzdį ir jos, skirtingai negu privačios įmonės, turi 
užtikrintą galimybę gauti lėšų. Todėl valstybės institucijoms, kaip perkančiosioms 
organizacijoms, tik išimties tvarka turėtų būti leidžiama susitarti dėl ilgesnio kaip 30 dienų 
mokėjimo termino. Nustatyta 5 % kompensacija yra aiški paskata sumokėti laiku. Tačiau 
viršutinė šios kompensacijos riba turi būti ribojama, siekiant išvengti labai didelės naštos 
valstybės biudžetui ir korupcijos.

Pakeitimas 154
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo ar 
patikrinimo procedūra netruktų ilgiau kaip 
30 dienų, nebent konkurso dokumentuose 
ir sutartyje būtų nurodyta kitaip ir 
tinkamai pagrįsta.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies 
b punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 60 dienų

Or. de

Pagrindimas

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Pakeitimas 155
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Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 60 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

Or. it

Pakeitimas 156
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 90 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

Or. it

Pakeitimas 157
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės prižiūri, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 

Valstybės narės prižiūri, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent sutartyje dėl įmonių 
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dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

komercinių sandorių arba konkurso 
dokumentuose ir sutartyje dėl komercinių 
sandorių, pagal kuriuos už atlygį 
valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, būtų 
nurodyta kitaip ir tinkamai pagrįsta.

Or. fr

Pagrindimas

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
Philippe Juvin à l’article 3 et à l’article 5 paragraphe 1). Le champ d’application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Pakeitimas 158
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų, nebent konkurso 
dokumentuose ir sutartyje būtų nurodyta 
kitaip ir tinkamai pagrįsta.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra netruktų ilgiau 
kaip 30 dienų nuo prekių ar paslaugų 
gavimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Nuo nuostatos dėl patikrinimo procedūrai skirto 30 dienų laikotarpio leidžianti nukrypti 
nuostata sudaro galimybę įvairioms interpretacijoms, todėl ji turėtų būti išbraukta. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad dažnai „viešiesiems pirkėjams“ ir privatiems teikėjams nėra sudarytos 
vienodos sąlygos, ji palieka galimybę valdžios institucijoms įvesti skirtingus patikrinimo 
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procedūros laikotarpus. Be to, siūlomu pakeitimu nustatoma pradinė data 30 dienų 
laikotarpiui skaičiuoti (nuo prekių ar paslaugų gavimo dienos).

Pakeitimas 159
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
 5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui. Jokiu 
būdu negalima susitarti dėl ilgesnio kaip 
60 kalendorinių dienų mokėjimo termino.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės institucijos turi rodyti pavyzdį ir jos, skirtingai negu privačios įmonės, turi 
užtikrintą galimybę gauti lėšų. Todėl valstybės institucijoms, kaip perkančiosioms 
organizacijoms, tik išimties tvarka turėtų būti leidžiama susitarti dėl ilgesnio kaip 30 dienų 
mokėjimo termino. Nustatyta 5 % kompensacija yra aiški paskata sumokėti laiku. Tačiau 
viršutinė šios kompensacijos riba turi būti ribojama, siekiant išvengti labai didelės naštos 
valstybės biudžetui ir korupcijos.

Pakeitimas 160
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
nebent force majeure atveju atsiranda  
objektyvus poreikis atidėti mokėjimą 
ilgesniam laikotarpiui.
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kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

Or. es

Pagrindimas

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: ‘salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago’ sería un absoluto ‘coladero’. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la ‘necesidad objetiva’ de ampliar el plazo de pago. Si este artículo 
se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista quedaría, al 
menos en España, vacío.

Pakeitimas 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
viešąjį pirkimą, išskyrus tuos, kurie 
priskirti Direktyvos 2004/18/EB II 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnyje 
nustatytoms išimtims, sutartyse nustatytas 
mokėjimo laikotarpis nebūtų ilgesnis nei 
nurodyta 2 dalies b punkte, išskyrus tuos 
atvejus, jei skolininkas ir kreditorius 
susitaria dėl konkretaus mokėjimo 
laikotarpio ir jį tinkamai pagrindžia 
konkrečiomis aplinkybėmis, kaip antai 
objektyviu poreikiu atidėti mokėjimą 
ilgesniam laikotarpiui.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant apibrėžti terminą „valstybės institucijos“, direktyvos pasiūlyme nurodoma sąvoka 
„perkančiosios organizacijos“ Direktyvos 2004/18/EB prasme. Todėl reikėtų nuosekliai 
suderinti tekstą su visa Direktyva 2004/18/EB ir perimti jos taikymo sritį. Tai padeda ir 
atsižvelgti į Direktyvoje 2004/18/EB nurodytas išimtis bei spręsti konkurencijos  iškraipymo 
problemas, kurių gali kilti direktyvos pasiūlymą taikant šiems išimtimi laikomiems 
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subjektams.

Pakeitimas 162
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad: 

a) sutartyse nustatytas mokėjimo 
laikotarpis nebūtų ilgesnis nei nurodyta 2 
dalies b punkte, išskyrus tuos atvejus, jei
jis tinkamai ir objektyviai pagrįstas 
vadovaujantis būtinumo principu arba 
specialiomis nacionalinėje teisėje 
numatytomis nuostatomis ir jei 
skolininkas ir kreditorius susitaria dėl 
konkretaus mokėjimo laikotarpio.
Prireikus valstybės narės gali nukrypti 
nuo a punkte nustatytų reikalavimų tais 
atvejais, kai susitarimuose dėl mokėjimų, 
dėl kurių susitarė skolininkas ir 
kreditorius, numatyti mokėjimai dalimis 
arba pakopiniai mokėjimai. 
b) sąskaitos faktūros gavimo diena nebūtų 
skolininko ir kreditoriaus sutartinių 
sąlygų objektas. 

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. 
Siekiant išvengti nepalankių mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
delspinigiai turėtų būti mokami bet kokiu atveju ne vėliau negu 30 dienų po sąskaitos faktūros 
gavimo. Mokėjimams dalimis arba pakopiniams mokėjimams gali būti taikomi skirtingi 
reikalavimai. Be to, nuostatos dėl mokėjimų laikotarpių neturėtų būti ignoruojamos nustatant 
sutarties sąlygas dėl atidėtų sąskaitų faktūrų.
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Pakeitimas 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad: 

a) sutartyse nustatytas mokėjimo 
laikotarpis nebūtų ilgesnis nei nurodyta 2 
dalies b punkte, išskyrus tuos atvejus, jei
jis tinkamai pagrįstas vadovaujantis 
būtinumo principu arba specialiomis
nacionalinėje teisėje numatytomis 
nuostatomis ir jei skolininkas ir kreditorius 
susitaria dėl konkretaus mokėjimo 
laikotarpio. Bet kokiu atveju šis 
laikotarpis neturi būti ilgesnis negu 60 
dienų. 
b)prireikus valstybės narės gali nukrypti 
nuo a punkte nustatytų reikalavimų tais 
atvejais, kai susitarimuose dėl mokėjimų, 
dėl kurių susitarė skolininkas ir 
kreditorius, numatyti mokėjimai dalimis 
arba pakopiniai mokėjimai. 
c) sąskaitos faktūros gavimo diena nebūtų 
skolininko ir kreditoriaus sutartinių 
sąlygų objektas. 

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. 
Siekiant išvengti nepalankių mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
delspinigiai turėtų būti mokami bet kokiu atveju ne vėliau negu 60 dienų po sąskaitos faktūros 
gavimo. Mokėjimams dalimis (vok. Ratenzahlungen) arba pakopiniams mokėjimams (vok. 
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Abschlagszahlungen) gali būti taikomi skirtingi reikalavimai. Be to, nuostatos dėl mokėjimų 
laikotarpių neturėtų būti ignoruojamos nustatant sutarties sąlygas dėl atidėtų sąskaitų 
faktūrų.

Pakeitimas 164
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte.

Or. en

Pagrindimas

Nėra reikalo nustatyti išimties valstybės institucijoms: esama kai kurių valstybių narių (pvz., 
UK, NL) praktika rodo, kad ir visų lygių valdžios institucijoms įmanoma sumokėti per 30 
dienų. Komisijos pasiūlymo 17 konstatuojamoje dalyje išsamiai paaiškinama, kodėl valdžios 
institucijų finansiniai suvaržymai tikrai mažesni, nei bendrovių. Be to, jos turėtų rodyti gerą 
pavyzdį visai rinkai.

Pakeitimas 165
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomame tekste numatyta nuo nuostatos dėl 30 dienų laikotarpio leidžianti 
nukrypti nuostata sudaro galimybę įvairioms interpretacijoms ir palieka galimybę sutarčių 
sąlygose nustatyti ilgesnius mokėjimo terminus nei pageidaujama pagal šią direktyvą, pvz., 
naudojantis tuo kaip būdu įveikti biudžeto apribojimus. Siekiant užtikrinti, kad valdžios 
institucijos atsiskaitytų laiku, to turėtų būti vengiama. 

Pakeitimas 166
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad
apmokėjimo terminas, nurodytas sutartyje, 
neviršytų termino, nurodyto 2 pastraipos b) 
punkte, jei skolininkas ir kreditorius 
nesusitaria kitaip ir kol tai nėra tinkamai 
pagrįsta, atsižvelgiant į ypatingas 
aplinkybes, pavyzdžiui esant objektyviam 
poreikiui paskirstyti mokėjimus ilgesniam 
laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad
apmokėjimo terminas, nurodytas sutartyje, 
neviršytų termino, nurodyto 2 pastraipos b) 
punkte, jei skolininkas ir kreditorius 
nesusitaria kitaip.

Or. cs

Pagrindimas

Ir viešojo valdymo organai turi turėti sutartinę laisvę reguliuoti santykius su tiekėjais pagal 
savo poreikius.

Pakeitimas 167
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 

Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 



AM\810451LT.doc 103/129 PE439.270v02-00

LT

kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui. 
Mokėjimo laikotarpis bet kokiu atveju 
negali būti ilgesnis nei 60 dienų.

Or. fr

Pagrindimas

Ir įmonėms, ir valstybės institucijoms nesilaikyti trisdešimties dienų laikotarpio gali būti 
leidžiama tik išimtinėmis aplinkybėmis, kurios turi būti deramai pagrįstos. Svarbu nustatyti 
maksimalų laikotarpį, kad leidimas nukrypti būtų ribojamas ir kad būtų išvengta 
piktnaudžiavimo.

Pakeitimas 168
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte.

Or. de
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Pagrindimas

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Pakeitimas 169
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 170
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį objektyviai
pagrindžia atsižvelgdamas į konkretų 
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kaip antai objektyviu poreikiu atidėti 
mokėjimą ilgesniam laikotarpiui.

sutarties pobūdį arba jos ypatybes.

Išskyrus pakopinių mokėjimų susitarimo 
atveju mokėjimo terminas niekada 
nebūna ilgesnis kaip 60 dienų.
Skolininkams taip pat neturėtų būti 
leidžiama taikyti pakopinių mokėjimų 
susitarimų kaip priemonės, pažeidžiančios 
šioje direktyvoje nustatytas taisykles ir 
principus.

Or. en

Pakeitimas 171
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės gali nustatyti 
trumpesnius nuo 30 iki 60 dienų 
terminus. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų teikti pirmenybę minimaliam, o ne visiškam derinimui.</Amend>

Pakeitimas 172
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai ir viešasis, ir privatusis 
sektoriai teikia viešąsias paslaugas, šio 
straipsnio nuostatos taikomos abiems. 

Or. en
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Pagrindimas

Teikiant šį pakeitimą atsižvelgiama į įvairias viešųjų paslaugų teikimo formas valstybėse 
narėse, ypač sveikatos priežiūros srityje. Jau yra nemažai privačių ligoninių, kuriose 
siūlomos sveikatos priežiūros paslaugos, ir ši tendencija plinta. Dėl šios priežasties svarbu 
užtikrinti vienodą požiūrį ir vengti, kad viešųjų paslaugų teikėjai atsidurtų nepalankioje 
padėtyje.

Pakeitimas 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nustatyti kreditoriui mokėtiną baudą nėra normalu, nes jos gavėjai yra nukentėję asmenys, o 
ne valdžios institucija. Tinkamiausia būtų kompensuoti kreditoriui delspinigiais už pavėluotus 
mokėjimus.

Pakeitimas 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Neaiškus šios papildomos nustatyto dydžio kompensacijos tikslas, juolab kad ji papildo dvi 
nuobaudas (išieškojimo išlaidų kompensaciją ir delspinigius), kurios, kiekviena savaip, 
atitinka aiškiai nustatytą tikslą. Be to, neaišku, kodėl nustatyta 5 proc. suma, nes Komisijos 
atliktame poveikio tyrime tai tiksliai nenurodyta. Tokiomis sąlygomis nustatyto dydžio 
kompensacijos įdiegimas galėtų virsti nepagrįstu kreditoriaus praturtėjimu, o jis akivaizdžiai 
nėra šio direktyvos pasiūlymo objektas.

Pakeitimas 175
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Pakeitimas 176
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 

Išbraukta.
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mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą

Or. de

Pagrindimas

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Pakeitimas 177
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
metu, kai palūkanos už delsimą apmokėti 
tampa apmokamomis, kreditorius turi 
teisę gauti 5  % baudos apmokėjimą nuo 
skolingos sumos. Suma mokama už 
palūkanas ir vėluojamos sumokėti sumos 
atveju.

ištrinama

Or. cs

Pagrindimas

Atsižvelgiant į subjektų lygumą sutartiniuose santykiuose, negalima viešojo valdymo 
organams paskirti vienapusiškai aukštų baudų.

Pakeitimas 178



AM\810451LT.doc 109/129 PE439.270v02-00

LT

Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
 5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
valstybės institucijos atžvilgiu turėtų teisę į 
nustatyto dydžio kompensaciją, sudarančią 
5 % mokėtinos sumos. Šia kompensacija 
papildomi delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės institucijos turi rodyti pavyzdį ir jos, skirtingai negu privačios įmonės, turi 
užtikrintą galimybę gauti lėšų. Todėl valstybės institucijoms, kaip perkančiosioms 
organizacijoms, tik išimties tvarka turėtų būti leidžiama susitarti dėl ilgesnio kaip 30 dienų 
mokėjimo termino. Nustatyta 5 % kompensacija yra aiški paskata sumokėti laiku. Tačiau 
viršutinė šios kompensacijos riba turi būti ribojama, siekiant išvengti labai didelės naštos 
valstybės biudžetui ir korupcijos.

Pakeitimas 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos. Šia kompensacija 
papildomi delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą.

Kai mokėjimas nustatytą dieną priklauso 
nuo nuo išankstinio centrinės 
administracijos valstybės lėšų pervedimo, 
kuris nebuvo atliktas, ir kai centrinei 
administracijai nepriklausančios valdžios 
institucijos nėra atsakingos už vėlavimą, 
kreditorius neturi teisės į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią tam tikrą 
procentinę mokėtinos sumos dalį. 

Or. el



PE439.270v02-00 110/129 AM\810451LT.doc

LT

Pagrindimas

A lump sum compensation equal to 5% of the amount due, from the first day, is 
disproportionate and has a dissuasive effect on payment of the debt since the same percentage 
applies irrespective of the duration of the delay. Moreover, in many cases, payments by public 
authorities not subject to the central administration (e.g. municipalities, communities, 
prefectures, etc.) are dependent on the prior transfer of State funds from the central 
administration. When there is a delay in transferring those funds, the scheduled payment by 
the public authorities concerned is also correspondingly delayed, which results in a direct 
financial burden on those authorities even though they are not responsible for the delay.

Pakeitimas 180
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 2 % mokėtinos 
sumos. 

Or. de

Pagrindimas

Sankcijų už pavėluotą mokėjimą klausimu pranešėja pasisako už tai, kad įmones ir valstybės 
institucijas reikėtų traktuoti vienodai, ir siūlo nustatytą 2 % kompensaciją, atsižvelgiant į 
įprastą skonto vertę.

Pakeitimas 181
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 

Valstybės narės užtikrina, kad tokiu atveju, 
kai delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini, kreditorius turėtų teisę į 
nustatyto dydžio kompensaciją, sudarančią 
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kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

3 % mokėtinos sumos. Šia kompensacija 
papildomi delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą.

Or. it

Pakeitimas 182
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, viešoji 
institucija per penkias darbo dienas 
sudaro privalomą sutartį dėl finansinio 
produkto ar paslaugos, siekiant iš karto  
100 proc. skolos apmokėjimo. Jeigu 
viešajai institucijai nepavyksta įvykdyti 
sutarties dėl skolos apmokėjimo paslaugų 
teikėjui, gali būti taikomos sankcijos 
atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir 
atskirų valstybių narių kriterijus.  

Or. es

Pagrindimas

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones
con terceros.
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Pakeitimas 183
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą. Tuo 
atveju, kai turintis teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją kreditorius turėjo tiekėjų, 
nustatyto dydžio kompensacija 
proporcionaliai padalijama ir jiems.

Or. it

Pakeitimas 184
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos. Šia kompensacija 
papildomi delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. Vis 
dėlto tam, kad MVĮ nebūtų kuriamos biurokratinės kliūtys, privačioms įmonėms arba 
valdžioms institucijoms neturėtų būti taikoma nuostata dėl nustatyto dydžio kompensacijos. 
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Teisės aktuose jau yra nustatytos mažesnės palūkanos, tuo užtikrinant, kad trumpesni ir 
ilgesni mokėjimų vėlavimai būtų vertinami skirtingai. Labai svarbu nekurti dar daugiau 
biurokratijos.

Pakeitimas 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ein “Strafschadensersatz” widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht.

Pakeitimas 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos. Šia kompensacija 
papildomi delspinigiai už pavėluotą 

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į mokėjimus, atitinkančius:
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mokėjimą.
a) kompensaciją, sudarančią 2 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą nuo 
dienos, kai delspinigiai tampa mokėtini; 
b) kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
30 dienų nuo dienos, kai delspinigiai 
tampa mokėtini.

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. 
Mokėjimų kompensacijos atveju mažesni terminų pratęsimai turėtų būti vertinami skirtingai 
negu ilgesni mokėjimų vėlavimai.

Pakeitimas 187
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į nustatyto dydžio 
kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos. Šia kompensacija 
papildomi delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius 
turėtų teisę į bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų: 

a) kompensaciją, sudarančią 2 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą nuo 
dienos, kai delspinigiai tampa mokėtini;
b) kompensaciją, sudarančią 4 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
45 dienoms nuo dienos, kai delspinigiai 
tampa mokėtini;
c) kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
60 dienų nuo dienos, kai delspinigiai 
tampa mokėtini.
5a. 5 dalyje nurodyta kompensacija yra 
priedas prie delspinigių už pavėluotą 
mokėjimą bei išieškojimo išlaidų 
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kompensacijos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės institucijų sankcijos už pavėluotą mokėjimą, priklausomai nuo mokėjimų vėlavimo
trukmės, turėtų būti pakopinės ir laipsniškos, siekiant išlaikyti paskatą kuo greičiau grąžinti 
sumą, kurią sumokėti jau vėluojama.

Pakeitimas 188Malgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Or. pl

Pagrindimas

Turi būti iš anksto nustatytas delspinigių, mokėtinų sutarties šaliai, laiku negavusiai 
mokėjimo, limitas.

Pakeitimas 189

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Delspinigių suma, paminėta 5 
straipsnyje, negali būti didesnė kaip 50 000 
EUR. 
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Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Or. de

Pagrindimas

Valstybės institucijos turi rodyti pavyzdį ir jos, skirtingai negu privačios įmonės, turi 
užtikrintą galimybę gauti lėšų. Todėl valstybės institucijoms, kaip perkančiosioms 
organizacijoms, tik išimties tvarka turėtų būti leidžiama susitarti dėl ilgesnio kaip 30 dienų 
mokėjimo termino. Nustatyta 5 % kompensacija yra aiški paskata sumokėti laiku. Tačiau 
viršutinė šios kompensacijos riba turi būti ribojama, siekiant išvengti labai didelės naštos 
valstybės biudžetui ir korupcijos.

Pakeitimas 190
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
 5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
valstybės institucijoms už atlygį 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios orientacinės 
palūkanų normos:

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams tarp įmonių ir 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
valstybės institucijoms už atlygį 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios orientacinės 
palūkanų normos:

Or. fr

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
valstybės institucijoms už atlygį 
perduodamos prekės ar teikiamos paslaugos, 
būtų taikomos šios orientacinės palūkanų 
normos:

6. 5 dalyje nurodytos nustatytos 
kompensacijos suma negali būti didesnė 
kaip 2 000 EUR.

a) už pirmąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų sausio 1 d. galiojanti palūkanų 
norma;
b) už antrąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų liepos 1 d. galiojanti palūkanų
norma.
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Pagrindimas

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3).Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Pakeitimas 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
valstybės institucijoms už atlygį 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios orientacinės 
palūkanų normos: 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
už atlygį perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios orientacinės 
palūkanų normos:

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamo poveikio valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui. Todėl 3 
ir 5 straipsniai turėtų būti sujungti. Įmonių ir valstybės institucijų komerciniai santykiai 
daugeliu atžvilgių panašūs į įmonių komercinius santykius.

Pakeitimas 192
Heide Rühle 

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
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valstybės institucijoms už atlygį 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios orientacinės 
palūkanų normos:

už atlygį perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios orientacinės 
palūkanų normos:

Or. en

Pagrindimas

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Pakeitimas 193
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali numatyti, kad 
kreditorius galėtų prašyti valstybės 
institucijų, per tam tikrą terminą nuo 
tokio prašymo pateikimo, patvirtinti, kad 1 
dalyje nurodytas kreditas yra likvidus, 
tikras ir mokėtinas, kad jam būtų leista 
suteikti kreditą su atgręžtinio reikalavimo 
teise pripažįstamų pagal galiojančius 
įstatymus bankų ar finansų tarpininkų 
naudai. Toks kredito suteikimas galioja 
skolininko, kuriam suteiktas, atžvilgiu 
nuo minėto patvirtinimo. Patvirtinant 
nutraukiamas delspinigių už pavėluotą 
mokėjimą mokėtinumas ir nemokama 5 
dalyje nurodyta nustatyto dydžio 
kompensacija.

Or. it

Pagrindimas
Manoma, kad būtina leisti įmonėms, kartu įvedant griežtesnius mokėjimo terminus valstybės 
institucijoms, suteikti kreditą skolingų valstybės institucijų atžvilgiu bankams ir finansų 
tarpininkams. Tokia priemonė įmonėms užtikrintų komercinei veiklai reikalingą likvidumą, be 
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to, apsaugotų valstybės institucijas nuo vykdymo procedūrų ir nuo 5 proc. nustatyto dydžio 
kompensacijos mokėjimo.

Pakeitimas 194

Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
 5 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Or. de

Pagrindimas

Valstybės institucijos turi rodyti pavyzdį ir jos, skirtingai negu privačios įmonės, turi 
užtikrintą galimybę gauti lėšų. Todėl valstybės institucijoms, kaip perkančiosioms 
organizacijoms, tik išimties tvarka turėtų būti leidžiama susitarti dėl ilgesnio kaip 30 dienų 
mokėjimo termino. Nustatyta 5 % kompensacija yra aiški paskata sumokėti laiku. Tačiau 
viršutinė šios kompensacijos riba turi būti ribojama, siekiant išvengti labai didelės naštos 
valstybės biudžetui ir korupcijos.

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius turi teisę atsisakyti pristatyti 
prekes ar suteikti paslaugas, jei laikomasi 
1 dalyje nustatytų sąlygų ir valstybės 
institucija vėluoja sumokėti ilgiau kaip tris 
mėnesius.  
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Pakeitimas 195
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. vykdant komercinius sandorius, pagal 
kuriuos už atlygį valstybės institucijoms 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, valstybės narės gali, 
nukrypdamos nuo 4a dalies, numatyti 
progresyviąją nuolaidų sistemą (pranc. 
bonus malus), pagal kurią skolininkas ir 
kreditorius gali arba susitarti dėl 
pakopinių mokėjimų, arba kreditorius turi 
teisę gauti nustatyto dydžio kompensaciją, 
sudarančią 2 proc. mokėtinos sumos. Bet 
kokiu atveju sutartyje nustatytas 
mokėjimo laikotarpis neturi būti ilgesnis 
negu 60 dienų.

Or. en

Pakeitimas 196
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Nustatyto dydžio kompensacija už 

pavėluotą mokėjimą pagal komercinius 
sandorius

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonėms 
tarpusavyje vykdant komercinius 
sandorius arba vykdant komercinius 
sandorius, pagal kuriuos už atlygį 
valstybės institucijoms perduodamos 
prekės ar teikiamos paslaugos, kai 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą tampa 
mokėtini, kreditorius turėtų teisę gauti 
nustatyto dydžio kompensaciją:
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a) 2% mokėtinos sumos, skaičiuojant nuo 
dienos, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini;
b) 3% mokėtinos sumos, jei nuo dienos, 
kai delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tapo mokėtini, praėjo trisdešimt dienų;
c) 4% mokėtinos sumos, jei nuo dienos, 
kai delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tapo mokėtini, praėjo keturiasdešimt 
penkios dienos;
d) 5% mokėtinos sumos, jei nuo dienos, 
kai delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tapo mokėtini, praėjo šešiasdešimt dienų;
2. 1 dalyje nurodyta kompensacija papildo 
delspinigius už pavėluotą mokėjimą ir 
išieškojimo išlaidų kompensaciją.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyto dydžio kompensacija, lygi 5% mokėtinos sumos, kurią valstybės institucijoms 
numatyta taikyti nuo dienos, kai delspinigiai už pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini, yra 
neproporcinga – taigi sunkiai pritaikoma - ir diskriminuojanti. Nuobauda skiriant tokią 
nustatyto dydžio kompensaciją turi būti taikoma laipsniškai, atsižvelgiant į mokėjimo 
vėlavimo dienų skaičių, ir įmonėms, ir valstybės institucijoms. Kad ji būtų iš tiesų 
veiksminga, reikia nenustatyti jokios maksimalios sumos.

Pakeitimas 197
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis

Taikoma orientacinė palūkanų norma 

Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams, pagal kuriuos 
valstybės institucijoms už atlygį 
perduodamos prekės ar teikiamos 
paslaugos, būtų taikomos šios 
orientacinės palūkanų normos:
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a) už pirmąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų sausio 1 d. galiojanti 
palūkanų norma;
b) už antrąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų liepos 1 d. galiojanti 
palūkanų norma.

Or. de

Pagrindimas

Dėl delspinigių už pavėluotą mokėjimą įmonėms ir valstybės institucijoms turėtų būti 
taikomos tokios pačios sąlygos. Todėl sandoriams tarp įmonių ir sandoriams tarp įmonių ir 
valstybės institucijų turėtų būti taikoma ta pati orientacinė palūkanų norma.

Pakeitimas 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės numato, kad sutarties 
sąlyga susijusi su mokėjimo diena, 
delspinigių už pavėluotą mokėjimą 
palūkanų norma ar išieškojimo išlaidomis
yra nevykdytina arba iš jos kyla  
reikalavimas kompensuoti nuostolius, jei
yra labai neteisinga kreditoriaus atžvilgiu. 
Nustatant, ar sąlyga yra labai neteisinga 
kreditoriaus atžvilgiu, atsižvelgiama į visas 
konkretaus atvejo aplinkybes, taip pat 
gerąją komercinę praktiką ir produkto arba 
paslaugos pobūdį. Be to, atsižvelgiama į 
tai, ar skolininkas turi objektyvią priežastį 
nukrypti nuo teisės aktuose numatytų 
palūkanų ar 3 straipsnio 2 dalies b 
punkto, 4 straipsnio 1 dalies ar 5 
straipsnio 2 dalies b punkto;

1. Valstybės narės numato, kad sutarties 
sąlyga, prieštaraujanti šios direktyvos 
nuostatoms dėl mokėjimo dienos,
delspinigių už pavėluotą mokėjimą 
palūkanų normos ar išieškojimo išlaidų yra 
labai neteisinga kreditoriaus atžvilgiu, ir 
todėl gali būti pareikalauta žalos 
atlyginimo. Jeigu nustatoma, kad sąlyga 
labai neteisinga, ji tampa niekine ir 
taikomos teisinės nuostatos, kurios turi 
būti vykdomos, nebent nacionaliniai 
teismai nustato kitas teisingas sąlygas.
Nustatant, ar sąlyga yra labai neteisinga 
kreditoriaus atžvilgiu, atsižvelgiama į visas 
konkretaus atvejo aplinkybes, taip pat 
gerąją komercinę praktiką ir produkto arba 
paslaugos pobūdį. Labai neteisingos 
sąlygos yra tos, kuriomos:

Taikant pirmąją pastraipą, sąlyga, pagal 
kurią negalima nustatyti delspinigių už 
pavėluotą mokėjimą, visada laikomas 
labai neteisinga. 

a) atmetami delspinigiai už pavėluotus 
mokėjimus arba jie nustatomi mažesni nei 
numatyta 2 straipsnio 5 dalyje,

b) be jokio objektyvaus poreikio nustatomi 
ilgesni mokėjimo laikotarpiai nei 
numatyta 3 straipsnio 2 dalies b punkte, 
c) be jokių force majeure nustatomi 
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ilgesni mokėjimo laikotarpiai nei 
numatyta 5 straipsnio 2 dalies b punkte,  
d) atmetamos kompensacijos už 
išieškojimo išlaidas, nustatytos 4 
straipsnyje, 
e) nevykdoma 5 straipsnio 5 dalis,
f) nepaisoma kreditoriaus teisės nutraukti 
sutartį nemokėjimo atveju, 
g) paslaugų tiekimo sutartyse nepaisoma 
kreditoriaus teisės susigrąžinti jam 
priklausantį turtą, naudotą paslaugų 
tiekimui nemokėjimo atveju, 

Or. es

Pagrindimas

Svarbu išaiškinti, kurios sąlygos gali būti suprantamos kaip piktnaudžiavimas, ir kokie gali 
būti tokių sutarties sąlygų padariniai. Pranešėjas mano, kad jų įvedimas sustiprina direktyvos 
dvasią.

Pakeitimas 199
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės numato, kad sutarties 
sąlyga, susijusi su mokėjimo diena, 
delspinigių už pavėluotą mokėjimą 
palūkanų norma ar išieškojimo išlaidomis 
yra nevykdytina arba iš jos kyla 
reikalavimas kompensuoti nuostolius, jei ji
yra labai neteisinga kreditoriaus atžvilgiu. 
Nustatant, ar sąlyga yra labai neteisinga 
kreditoriaus atžvilgiu, atsižvelgiama į visas 
konkretaus atvejo aplinkybes, taip pat 
gerąją komercinę praktiką ir produkto arba 
paslaugos pobūdį. Be to, atsižvelgiama į 
tai, ar skolininkas turi objektyvią priežastį 
nukrypti nuo teisės aktuose numatytų 
palūkanų ar 3 straipsnio 2 dalies b punkto, 
4 straipsnio 1 dalies ar 5 straipsnio 2 dalies 
b punkto. 

1. Valstybės narės numato, kad sutarties 
sąlyga, susijusi su mokėjimo diena, 
delspinigių už pavėluotą mokėjimą 
palūkanų norma ar išieškojimo išlaidomis 
yra nevykdytina arba iš jos kyla 
reikalavimas kompensuoti nuostolius, jei ji
yra labai neteisinga kreditoriaus atžvilgiu. 
Nustatant, ar sąlyga yra labai neteisinga 
kreditoriaus atžvilgiu, atsižvelgiama į visas 
konkretaus atvejo aplinkybes, taip pat 
gerąją komercinę praktiką, produkto arba 
paslaugos pobūdį ir įmonių dydį. Be to, 
atsižvelgiama į tai, ar skolininkas turi 
objektyvią priežastį nukrypti nuo teisės 
aktuose numatytų palūkanų ar 3 straipsnio 
2 dalies b punkto, 4 straipsnio 1 dalies ar 5 
straipsnio 2 dalies b punkto.

Taikant pirmąją pastraipą, sąlyga, pagal 
kurią negalima nustatyti delspinigių už 

Taikant pirmąją pastraipą, sąlyga, pagal 
kurią negalima nustatyti delspinigių už 
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pavėluotą mokėjimą, visada laikomas labai 
neteisinga. 

pavėluotą mokėjimą, visada laikomas labai 
neteisinga. 

Or. it

Pakeitimas 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmąją pastraipą, sąlyga, pagal 
kurią negalima nustatyti delspinigių už 
pavėluotą mokėjimą, visada laikomas
labai neteisinga.

Taikant 1 pastraipą, sąlyga ar komercinė 
praktika, pagal kurią negalima nustatyti
teisėtų delspinigių, remiantis atskaitos 
norma padidintų ne mažiau septyniais 
procentiniais punktais, ar kompensacijos 
už išieškojimo išlaidas, arba jų abiejų, 
visada laikoma neteisinga.

Or. es

Pagrindimas

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia.

Pakeitimas 201
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos nuostatas 
sąlyga, pagal kurią viršijamas 5 straipsnio 
2 dalies b punkte nurodytas laikotarpis, 
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visada laikoma labai neteisinga.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje sektorių daug kas perkama skelbiant viešuosius konkursus. Kyla pavojus, kad 
valstybės institucijos gali imti piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi. MVĮ ir kitoms 
įmonėms kyla vienodas pavojus, kad pateikdamos ieškinį jos pakenks būsimiems verslo 
santykiams. Todėl Direktyvoje turėtų būti numatytos griežtos priemonės, skirtos sustiprinti 
tiekėjų pozicijoms.

Pakeitimas 202
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos nuostatas 
sąlyga, pagal kurią viršijamas 5 straipsnio 
2 dalies b punkte nurodytas laikotarpis, 
visada laikoma labai neteisinga. 

Or. en

Pakeitimas 203
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės institucijų piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi turėtų būti 
laikomas labai neteisinga praktika. 

Or. en
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Pakeitimas 204
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje minimose priemonėse   
numatomos nuostatos, pagal kurias  
atstovaujamosios organizacijos gali pagal 
nacionalinę teisę kreiptis į teismą ar 
kompetentingą administracinę instituciją 
dėl to, kad sąlygos yra labai neteisingos , 
kad jie galėtų taikyti tinkamas ir 
veiksmingas priemones, kurios neleistų 
toliau jų taikyti.

3. 2 dalyje minimose priemonėse   
numatomos  nuostatos, pagal kurias 
įmonės gali pagal nacionalinę teisę kreiptis 
į teismą ar kompetentingą administracinę 
instituciją dėl to, kad  sąlygos yra labai 
neteisingos , kad jie galėtų taikyti tinkamas 
ir veiksmingas priemones, kurios neleistų 
toliau jų taikyti, nepažeidžiant 1 dalies 
antros pastraipos nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Šiu pasiūlymu tiesiog siekiama pernelyg neapkrauti teismų. Pranešėjas supranta, jog tam, kad 
šio straipsnio 1 dalies sąraše išdėstytos  sąlygos būtų laikomos piktnaudžiavimu, teismo 
procedūra neturėtų būti būtina. Kitas atvejis – kitų sąlygų, kurios kuriai nors šaliai gali 
pasirodyti kaip piktnaudžiavimas, vykdymas, tokiu atveju reikėtų pradėti deklaratyvų teismo 
procesą.

Pakeitimas 205
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje minimose priemonėse 
numatomos nuostatos, pagal kurias 
atstovaujamosios organizacijos gali pagal 
nacionalinę teisę kreiptis į teismą arba 
kompetentingą administracinę instituciją 
dėl to, kad sąlygos yra labai neteisingos, 
kad jie galėtų taikyti tinkamas ir 
veiksmingas priemones, kurios neleistų 
toliau taikyti tokių sąlygų.

3. 2 dalyje minimose priemonėse 
numatomos nuostatos, pagal kurias 
oficialiai mažoms ir vidutinėms įmonėms 
atstovaujančios organizacijos gali pagal 
nacionalinę teisę kreiptis į teismą arba 
kompetentingą administracinę instituciją 
dėl to, kad sąlygos yra labai neteisingos, 
kad jie galėtų taikyti tinkamas ir 
veiksmingas priemones, kurios neleistų 
toliau taikyti tokių sąlygų.

Or. nl
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Pagrindimas

Senojoje direktyvos redakcijoje teisė suteikta tik organizacijoms, kurios oficialiai atstovauja 
MVĮ. Siekiant išvengti MVĮ netikrumo, ši nuostata turi išlikti.

Pakeitimas 206
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina visišką šia 
direktyva grindžiamų teisių ir prievolių 
skaidrumą, visų pirma skelbdamos 
taikytinas teisės aktuose numatytas 
palūkanų normas.

Valstybės narės užtikrina visišką šia 
direktyva grindžiamų teisių ir prievolių 
skaidrumą, visų pirma skelbdamos 
taikytinas teisės aktuose numatytas 
palūkanų normas ir valstybės institucijų 
mokėjimų situaciją, pagal konkrečią 
būsimos tiekėjų grandinės garantiją.

Or. it

Pakeitimas 207
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a paragrafas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina informacijos 
apie kreditorių ir skolininkų teises 
komerciniuose sandoriuose sklaidos 
skatinimą bei greitai atsiskaitančių 
subjektų sąrašo skelbimą siekiant 
paskatinti gerosios patirties sklaidą.

Or. fr

Pagrindimas

Kovos su pavėluotais mokėjimais priemonės neturi būti vien represinio pobūdžio. Svarbu ir 
tai, kad kreditoriai būtų gerai informuoti bei žinotų savo teises. „Tinkamai atsiskaitančių“ 
subjektų, kurie laikosi mokėjimo terminų, sąrašo skelbimas galėtų paskatinti atsiskaityti 
greičiau (būtų paliesta skolininkų reputacija).
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Pakeitimas 208
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Komisija savo oficialiuosiuose 
leidiniuose ir interneto tinklalapiuose turi 
skelbti informaciją apie tai, kokio dydžio 
yra delspinigiai, mokėtini pavėluotų 
komercinių mokėjimų atveju, nustatyti 
visų valstybių narių įstatymuose.

Or. pl

Pagrindimas

Tai užtikrins didesnį skaidrumą ir prieinamumą teismams ir kreditoriams nustatant 
delspinigius, numatytus atskirų valstybių narių įstatymuose, o tai turi ypatingą reikšmę 
pirmiausia tarpvalstybiniams sandoriams.  

Pakeitimas 209
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės 
aktais visiems Bendrijoje įsisteigusiems 
kreditoriams taikomos vienodos sąlygos.

2. Nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės 
aktais visiems Sąjungoje įsisteigusiems 
kreditoriams taikomos vienodos sąlygos, 
pagal jų dydį.

Or. it
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Pakeitimas 210
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne 
vėliau kaip [paskutinę dieną 12-ojo 
mėnesio nuo šios direktyvos paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
dienos], įgyvendinami 1–7 ir 9 straipsniai. 
Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikties lentelę jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne 
vėliau kaip [paskutinę dieną 12-ojo 
mėnesio nuo šios direktyvos paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
dienos], įgyvendinami 1–7 ir 9 straipsniai. 
Kiekviena valstybė narė gali nustatyti 
skirtingą datą įgyvendinti 5 straipsnį, 
tačiau ne vėliau nei po trisdešimt šešių 
mėnesių nuo minėto straipsnio dėl su
konkrečiomis sritimis susijusių mokėjimų 
įsigaliojimo. Šias sritis išskiria atskiros 
valstybės narės ir apie tai praneša 
Komisijai, kuri jas turi patvirtinti. Priimtų 
nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios 
direktyvos atitikties lentelę jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai.

Or. it


