
AM\810451LV.doc PE439.270v02-00

LV                                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 – 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2009/0054(COD)

10.3.2010

GROZĪJUMI Nr.
16 – 210

Ziņojuma projekts
Barbara Weiler
(PE438.475v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu 
kavējumu novēršanu komercdarījumos (pārstrādāta redakcija)

Priekšlikums direktīvai
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))



PE439.270v02-00 2/130 AM\810451LV.doc

LV                                         Ārējais tulkojums

AM_Com_LegReport



AM\810451LV.doc 3/130 PE439.270v02-00

                                         Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 16
Tiziano Motti

Priekšlikums direktīvai
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Viena no Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāna prioritārajām darbības 
jomām ir administratīvā sloga 
samazināšana un uzņēmējdarbības 
veicināšana, inter alia, likviditātes 
apsvērumu dēļ nodrošinot to, ka publiskās 
iestādes rēķinus, tai skaitā no MVU, par 
piegādēm un pakalpojumiem apmaksā 
viena mēneša laikā.

(7) Viena no Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāna prioritārajām darbības 
jomām ir administratīvā sloga 
samazināšana un uzņēmējdarbības 
veicināšana, inter alia, likviditātes 
apsvērumu dēļ nodrošinot to, ka publiskās 
iestādes rēķinus, tai skaitā no MVU, par 
piegādēm un pakalpojumiem apmaksā 
šādos laikos: 90 dienu laikā publiskām 
iestādēm; 30 dienu laikā privātiem 
uzņēmumiem, ja vien starp pusēm nav 
panākta citāda vienošanās saskaņā ar 
principu, kas nosaka brīvību slēgt 
līgumus;

Or. it

Pamatojums

Priekšlikumā direktīvai nav nošķirtas publiskas iestādes no uzņēmumiem, piešķirot tiem 
vienādu laiku maksājumu veikšanai. Šie divi gadījumi, faktiski, ir ļoti atšķirīgi to iekšējo 
grāmatvedības sistēmu un budžeta vajadzību dēļ, jo uzņēmumi saskaras ar lielāku spriedzi, 
savukārt publiskām iestādēm ir nodrošināta lielāka elastība. Tādēļ būtu piemēroti noteikt 
laikus, kas atbilst šīm divām nesalīdzināmajām sistēmām.

Grozījums Nr. 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Priekšlikums direktīvai
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Viena no Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāna prioritārajām darbības 
jomām ir administratīvā sloga 
samazināšana un uzņēmējdarbības 

(7) Viena no Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāna prioritārajām darbības 
jomām ir administratīvā sloga 
samazināšana un uzņēmējdarbības 
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veicināšana, inter alia, likviditātes 
apsvērumu dēļ nodrošinot to, ka publiskās 
iestādes rēķinus, tai skaitā no MVU, par 
piegādēm un pakalpojumiem apmaksā 
viena mēneša laikā.

veicināšana, inter alia, likviditātes 
apsvērumu dēļ nodrošinot to, ka principā 
rēķinus, tai skaitā no MVU, par piegādēm 
un pakalpojumiem apmaksā viena mēneša 
laikā.

Or. de

Pamatojums

Publiskām un privātām līgumslēdzējām pusēm principā būtu jāapmaksā rēķini 30 dienu laikā. 
Tomēr būtu jāsaglabā iespēja atkāpties no šī noteikuma, kā paredzēts direktīvā. Celtniecības 
nozarē, piemēram, paveiktajam darbam un tādēļ arī dokumentiem, kas pamato iesniegtos 
faktūrrēķinus, var būt tāda sarežģītības pakāpe, ka var būt nepieciešams ilgāks laiks par 
noteikto, lai tos pārbaudītu. Lai kompensētu šo problēmu, var izmantot daļēju maksājumu 
noteikumus.

Grozījums Nr. 18
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Dažās dalībvalstīs līgumos noteiktie 
maksājumu laiki būtiski atšķiras no 
Eiropas Savienības vidējā rādītāja.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Atšķirības starp maksājumu 
noteikumiem un praksi dalībvalstīs ir 
šķērslis iekšējā tirgus pareizai darbībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šai direktīvai būtu jāreglamentē visi 
komercdarījumi neatkarīgi no tā, vai tos 
veic starp privātiem vai publiskiem 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
valsts iestādēm, ņemot vērā faktu, ka valsts 
iestādes rīkojas ar ievērojamu maksājumu 
apjomu. Tādēļ būtu arī jāreglamentē visi 
komercdarījumi starp galvenajiem 
līgumslēdzējiem un viņu piegādātājiem un 
apakšuzņēmējiem.

(10) Šai direktīvai būtu jāreglamentē visi 
komercdarījumi neatkarīgi no tā, vai tos 
veic starp privātiem vai publiskiem 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
valsts iestādēm, ņemot vērā faktu, ka valsts 
iestādes rīkojas ar ievērojamu maksājumu 
apjomu. Tādēļ būtu arī jāreglamentē visi 
komercdarījumi starp galvenajiem 
līgumslēdzējiem un viņu piegādātājiem un 
apakšuzņēmējiem, kā arī koplīgumi par 
komercdarījumiem, tostarp nepārtraukti 
vai atkārtoti līgumi starp uzņēmumiem vai 
biedrībām, kas pārstāv uzņēmumus un 
valsts iestādes.

Or. it

Pamatojums

Jaunā redakcija ietver komercdarījumus, kas noteikti koplīgumos starp aptiekām vai 
farmācijas iestādēm un valsts iestādēm. Tas ietver situācijas, kādas pastāv, piemēram, Itālijā, 
kur vietējo veselības aprūpes iestāžu maksājumus reglamentē valsts farmācijas nolīgums 
starp valsts publisko un privāto aptieku biedrībām un attiecīgajām valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 21
Paolo Bartolozzi

Priekšlikums direktīvai
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šai direktīvai būtu jāreglamentē visi 
komercdarījumi neatkarīgi no tā, vai tos 
veic starp privātiem vai publiskiem 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
valsts iestādēm, ņemot vērā faktu, ka valsts 
iestādes rīkojas ar ievērojamu maksājumu 
apjomu. Tādēļ būtu arī jāreglamentē visi 

(10) Šai direktīvai būtu jāreglamentē visi 
komercdarījumi neatkarīgi no tā, vai tos 
veic starp privātiem vai publiskiem 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
valsts iestādēm, ņemot vērā faktu, ka valsts 
iestādes rīkojas ar ievērojamu maksājumu 
apjomu. Tādēļ būtu arī jāreglamentē visi 
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komercdarījumi starp galvenajiem 
līgumslēdzējiem un viņu piegādātājiem un 
apakšuzņēmējiem.

komercdarījumi starp galvenajiem 
līgumslēdzējiem un viņu piegādātājiem un 
apakšuzņēmējiem, kā arī koplīgumi par 
komercdarījumiem, tostarp nepārtraukti 
vai atkārtoti līgumi starp uzņēmumiem vai 
biedrībām, kas pārstāv uzņēmumus un 
valsts iestādes.

Or. it

Pamatojums

Jaunā redakcija ietver komercdarījumus, kas noteikti koplīgumos starp aptiekām vai 
farmācijas iestādēm un valsts iestādēm. Tas ietver situācijas, kādas pastāv, piemēram, Itālijā, 
kur vietējo veselības aprūpes iestāžu maksājumus reglamentē valsts farmācijas nolīgums 
starp valsts publisko un privāto aptieku biedrībām un attiecīgajām valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 22
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šai direktīvai būtu jāreglamentē visi 
komercdarījumi neatkarīgi no tā, vai tos 
veic starp privātiem vai publiskiem 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
valsts iestādēm, ņemot vērā faktu, ka valsts 
iestādes rīkojas ar ievērojamu maksājumu 
apjomu. Tādēļ būtu arī jāreglamentē visi 
komercdarījumi starp galvenajiem 
līgumslēdzējiem un viņu piegādātājiem un 
apakšuzņēmējiem.

(10) Šai direktīvai būtu jāreglamentē visi 
komercdarījumi neatkarīgi no tā, vai tos 
veic starp privātiem vai publiskiem 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
valsts iestādēm, ņemot vērā faktu, ka valsts 
iestādes rīkojas ar ievērojamu maksājumu 
apjomu. Tādēļ būtu arī jāreglamentē visi 
komercdarījumi starp galvenajiem 
līgumslēdzējiem un viņu piegādātājiem un 
apakšuzņēmējiem, kā arī koplīgumi par 
komercdarījumiem, tostarp nepārtraukti 
vai atkārtoti līgumi starp uzņēmumiem vai 
biedrībām, kas pārstāv uzņēmumus un 
valsts iestādes.

Or. it
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Grozījums Nr. 23
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Maksājuma kavējums ir līguma 
pārkāpums, kas zemās vai nulles 
kavējuma procentu likmes un/vai 
atlīdzināšanas procedūras ilguma dēļ 
debitoriem vairumā dalībvalstu ir kļuvis 
finansiāli izdevīgs. Lai šo tendenci 
pavērstu pretējā virzienā un nodrošinātu 
to, ka nelabvēlīgo seku dēļ maksājumu
kavēšana nav izdevīga, ir nepieciešams 
izšķirīgs risinājums, piemēram, padarot 
procentu piedzīšanas aizliegumu par 
negodīgu līguma klauzulu un nodrošinot
kompensācijas kreditoriem par radītajiem 
zaudējumiem.

(12) Maksājuma kavējums ir līguma 
pārkāpums, ko negodīgi izmanto debitori. 
Lai nodrošinātu to, ka nelabvēlīgo seku dēļ 
maksājumu kavēšana nav izdevīga, ir 
nepieciešams nodrošināt kompensācijas 
kreditoriem par radītajiem zaudējumiem. 
Īpaša uzmanība jāpievērš MVU, tādēļ ir 
ļoti svarīgi neierosināt darbības, kas rada 
nevajadzīgu laika kavēšanu un 
birokrātiju.

Or. en

Pamatojums

Maksājumu kavējumi ir līguma pārkāpums un ir būtiski vērst uzmanību uz ar to saistīto 
negodīgumu, it sevišķi gadījumos, kad ar to saskaras MVU, kuriem trūkst likviditātes 
salīdzinājumā ar lieliem operatoriem. Tomēr ir ļoti būtiski neierosināt darbības, kas rada 
nevajadzīgu laika kavēšanu un birokrātiju.

Grozījums Nr. 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Maksājuma kavējums ir līguma 
pārkāpums, kas zemās vai nulles kavējuma 
procentu likmes un/vai atlīdzināšanas 
procedūras ilguma dēļ debitoriem vairumā 
dalībvalstu ir kļuvis finansiāli izdevīgs. Lai 
šo tendenci pavērstu pretējā virzienā un 
nodrošinātu to, ka nelabvēlīgo seku dēļ 

(12) Maksājuma kavējums ir līguma 
pārkāpums, kas zemās vai nulles kavējuma 
procentu likmes un/vai atlīdzināšanas 
procedūras ilguma dēļ debitoriem vairumā 
dalībvalstu ir kļuvis finansiāli izdevīgs. Lai 
šo tendenci pavērstu pretējā, proti, laikus 
veiktu maksājumu, virzienā un 
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maksājumu kavēšana nav izdevīga, ir
nepieciešams izšķirīgs risinājums, 
piemēram, padarot procentu piedzīšanas 
aizliegumu par negodīgu līguma klauzulu 
un nodrošinot kompensācijas kreditoriem 
par radītajiem zaudējumiem.

nodrošinātu to, ka nelabvēlīgo seku dēļ 
maksājumu kavēšana nav izdevīga, ir
nepieciešams izšķirīgs risinājums. Šim 
pavērsienam būtu jāietver kompensācija 
kreditoriem par parādu piedzīšanas 
izmaksām. Tāpat par netaisnām līguma 
klauzulām un negodīgām komercpraksēm 
būtu jāuzskata klauzulas, kas paredz 
maksājumu kavējumu procentu likmes vai 
parādu piedzīšanas kompensācijas, kuras 
ir zemākas par likumā noteiktajām.

Or. es

Pamatojums

Nešķiet, ka būtu vēlams aizstāt „klauzulas” ar „nosacījumiem”: termins „klauzula” 
uzņēmējdarbības un pilsoniskajā vidē ir integrēts ar nozīmi „konkrēts, līgumā ietverts 
noteikums”, savukārt terminu „nosacījums” izmanto daudz šaurākā nozīmē. Terminam 
„klauzula” būtu jādod priekšroka attiecībā pret terminu „nosacījums”, turklāt tas ir termins, 
kas izmantots pašreizējā Direktīvā 2000/35/EK. Kreditoru lielākas aizsardzības nolūkos 
maksājumu kavējumu procentu likmei būtu jābūt par vismaz 7 procentpunktiem augstākai par 
pamatlikmi.

Grozījums Nr. 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Priekšlikums direktīvai
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Principā dalībvalstīm būtu 
jānodrošina pozitīvi stimuli līgumslēdzēju 
iestāžu tūlītēju maksājumu stimulēšanai. 
Ņemot vērā šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
jāparedz noteikumi, kas reglamentē tādus 
pasākumus kā cenas samazinājumus 
maksājumiem, kuri veikti konkrētā laikā 
vai skaidrā naudā (atlaides), kā arī kas 
reglamentē avansa maksājumus, 
maksājumus daļās, strīdīgus norēķinus un 
ombuda iesaistīšanu.

Or. de
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Pamatojums

Principā, nodrošinot stimulus, līgumslēdzējas iestādes būtu jāmudina apmaksāt rēķinus 
nekavējoties. Ņemot vērā šo mērķi, dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi, kas reglamentē 
tādus pasākumus kā atlaides, avansa maksājumus un maksājumus daļās, kā arī strīdīgus 
norēķinus un ombuda iesaistīšanu. 

Grozījums Nr. 26
Hans-Peter Mayer

Priekšlikums direktīvai
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kopienas tiesību aktu konsekvences 
dēļ jēdziena „līgumslēdzēja iestāde” 
definīcija Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
būtu jāpiemēro arī attiecībā uz šo direktīvu.

(13) Kopienas tiesību aktu konsekvences 
dēļ jēdziena „līgumslēdzēja iestāde” 
definīcija Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs1, būtu jāpiemēro arī 
attiecībā uz šo direktīvu. Tomēr definīcijā 
„līgumslēdzēja iestāde” nebūtu jāietver 
publiski uzņēmumi, kā noteikts 
Direktīvā 2004/17/EK. 
_____
1 OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Ietverot publiskus uzņēmumus direktīvas piemērošanas jomā, kā noteikts 
Direktīvā 2004/17/EK, attiecīgajās nozarēs rastos konkurences izkropļojumi. Konsekvence 
saistībā ar 2. panta 2. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kopienas tiesību aktu konsekvences 
dēļ jēdziena „līgumslēdzēja iestāde” 
definīcija Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
būtu jāpiemēro arī attiecībā uz šo direktīvu.

(13) Kopienas tiesību aktu konsekvences 
dēļ jēdziena „līgumslēdzēja iestāde” 
definīcija Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
kā arī definīcija „līgumslēdzēja iestāde”, 
kā noteikts 2. pantā Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, būtu jāpiemēro arī 
attiecībā uz šo direktīvu.

Or. it

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 28
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Publiskas un privātas 
līgumslēdzējas iestādes, kurām ir 
dominējoša pozīcija tirgū, ar MVU 
noslēgtos līgumos nereti paredz 
maksājumu laikus, kas pārsniedz 
60 kalendārās dienas. Attiecīgajam MVU 
nereti nav citas izvēles, kā vien pieņemt šo 
neizdevīgo nosacījumu, jo šādi uzņēmumi 
ir atkarīgi no attiecīgajiem līgumiem. 
Dominējošas tirgus pozīcijas ļaunprātīga 
izmantošana ir jāaptur gan uzņēmumu 
savstarpējos darījumos, gan darījumos 
starp uzņēmumiem un publiskām 
iestādēm. Ņemot vērā šo mērķi, līgumos 
būtu jānosaka maksājumu laiks, kas 
nepārsniedz 60 dienas.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums būtu jāapsver saistībā ar 3. panta grozījumu, kur paredzēts 60 dienu 
ierobežojums, kas piemērojams maksājumu laikiem līgumos. Sk. 3. panta grozījuma 
pamatojumu.

Grozījums Nr. 29
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Nepieciešama taisnīga kompensācija 
kreditoriem par maksājumu kavējumu 
piedziņas izmaksām, lai nodrošinātu, ka 
nelabvēlīgo seku dēļ maksājumu kavējumi 
nav izdevīgi. Piedziņas izmaksās būtu 

(15) Nepieciešama taisnīga kompensācija 
kreditoriem par maksājumu kavējumu 
piedziņas izmaksām, lai nodrošinātu, ka 
nelabvēlīgo seku dēļ maksājumu kavējumi 
nav izdevīgi. Piedziņas izmaksās būtu 
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jāiekļauj arī saistītās administratīvās 
izmaksas un kompensācija par iekšējām 
izmaksām, kas radušās maksājuma 
kavējuma dēļ, un tām šajā direktīvā 
jāparedz minimāla vienotas likmes 
summa, ar ko var papildināt kavējuma 
procentus. Būtu jāapsver piedziņas 
izmaksu kompensācija, neskarot valstu 
noteikumus, saskaņā ar kuriem valsts 
tiesnesis var piešķirt kreditoram papildu 
atlīdzinājumu par zaudējumiem, kas saistīti 
ar debitora maksājuma kavējumu.

jāiekļauj arī saistītās administratīvās 
izmaksas un kompensācija par iekšējām 
izmaksām, kas radušās maksājuma 
kavējuma dēļ. Būtu jāapsver piedziņas 
izmaksu kompensācija, neskarot valstu 
noteikumus, saskaņā ar kuriem valsts 
tiesnesis var piešķirt kreditoram papildu 
atlīdzinājumu par zaudējumiem, kas saistīti 
ar debitora maksājuma kavējumu.

Or. en

Pamatojums

Lai neradītu birokrātiju privātiem uzņēmumiem vai publiskām iestādēm, debitoram būtu 
jāatlīdzina kreditoriem. Tā kā jau tiek piemēroti likumiskie procenti, debitoram nav jāpiemēro 
papildu vienota likme.

Grozījums Nr. 30
Hans-Peter Mayer

Priekšlikums direktīvai
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Papildus tiesībām saņemt 
nemainīgu summu, lai segtu iekšējās 
piedziņas izmaksas, kreditoriem būtu arī 
jānodrošina tiesības uz kompensāciju par 
citām piedziņas izmaksām, ar kurām viņi 
saskaras saistībā ar debitora maksājuma 
kavējumu un kurās it sevišķi būtu jāietver 
tādas kreditoru izmaksas kā advokāta vai 
parādu piedzīšanas aģentūras nolīgšanas 
izmaksas. Kreditoriem būtu arī 
jānodrošina iespēja pieprasīt izmaksas, ar 
kurām tie saskārušies, izmantojot konta 
pārtēriņa iespēju.

Or. de
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Pamatojums

Ir precīzi jānorāda, kuras izmaksas uzskatāmas par piedziņas izmaksām, ar ko kreditors 
saskaras saistībā ar debitoru maksājumu kavējumiem. Grozījumā ietvertais saraksts nav 
pilnīgs.

Grozījums Nr. 31
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami 
pārsniedz 30 dienas. Tādēļ publisko 
iestāžu noslēgtajos iepirkuma līgumos
būtu vispārīgi jānosaka, ka maksājuma 
laiks nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

(16) Pieredze liecina, ka komercdarījumu 
līgumos maksājumu laiks bieži ievērojami 
pārsniedz 30 dienas. Tādēļ būtu vispārīgi 
jānosaka, ka maksājuma laiks nedrīkst 
pārsniegt 30 dienas. Tomēr būtu jāsaglabā 
iespēja piemērot garākus maksājumu 
grafikus, tostarp maksājumu pa daļām 
gadījumā, ja tas ir objektīvi pamatoti, 
ņemot vērā līguma konkrēto veidu vai 
iezīmes.

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. 
Tirdzniecības sakari starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm daudzējādā ziņā ir līdzīgi 
tirdzniecības sakariem starp uzņēmumiem. Lai izvairītos no neizdevīgiem maksājumu laikiem 
it sevišķi saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, procentus apmaksā ne vēlāk kā 
30 dienu laikā, ja nav panākta citāda vienošanās. 
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Grozījums Nr. 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami 
pārsniedz 30 dienas. Tādēļ publisko 
iestāžu noslēgtajos iepirkuma līgumos
būtu vispārīgi jānosaka, ka maksājuma 
laiks nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

(16) Pieredze liecina, ka komercdarījumu 
līgumos maksājumu laiks bieži ievērojami 
pārsniedz 30 dienas. Tādēļ būtu vispārīgi 
jānosaka, ka komercdarījumu maksājuma 
laiks nedrīkst pārsniegt 30 dienas; 
gadījumos, kad garāki maksājumu 
laikiem pienācīgs pamatojums saskaņā ar 
nepieciešamības principu vai valsts tiesību 
aktu īpašiem noteikumiem un kad starp
debitoru un kreditoru ir panākta 
nepārprotama vienošanās, maksājuma 
laiku varētu pagarināt līdz ne vairāk kā 
60 dienām.

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. 
Tirdzniecības sakari starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm daudzējādā ziņā ir līdzīgi 
tirdzniecības sakariem starp uzņēmumiem. Lai izvairītos no neizdevīgiem maksājumu laikiem 
it sevišķi saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, visos gadījumos procentus apmaksā ne 
vēlāk 60 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

Grozījums Nr. 33
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 dienas. Tādēļ publisko iestāžu 
noslēgtajos iepirkuma līgumos būtu 

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 kalendārās dienas. Tomēr publiskām 
iestādēm būtu jārāda piemērs, un, 
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vispārīgi jānosaka, ka maksājuma laiks 
nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

pateicoties to apstiprinātajiem budžetiem, 
tās spēj izpildīt savas maksājumu saistības 
jebkurā laikā. Tādēļ publisko iestāžu 
noslēgtajos iepirkuma līgumos būtu 
vispārīgi jānosaka, ka maksājuma laiks 
nedrīkst pārsniegt 30 kalendārās dienas.
Atkāpes no šī principa būtu jādara 
iespējamas tikai gadījumos, kad pastāv 
patiesa vajadzība ieviest garāku 
maksājuma laiku. Tomēr nekādā 
gadījumā maksājuma laikam nebūtu 
jāpārsniedz 60 kalendārās dienas. 

Or. de

Pamatojums

Grozījums būtu jāapsver saistībā ar autora grozījumu 5. panta 4. punktam. Sk. pamatojumu 
5. punkta grozījumam. Skaidrības labad visā direktīvas tekstā vārds „dienas” būtu jāaizstāj 
ar vārdiem „kalendārās dienas”.

Grozījums Nr. 34
Edvard Kožušník

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 dienas. Tādēļ publisko iestāžu 
noslēgtajos iepirkuma līgumos būtu 
vispārīgi jānosaka, ka maksājuma laiks 
nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 dienas. Tādēļ publisko iestāžu 
noslēgtajos iepirkuma līgumos būtu 
vispārīgi jānosaka, ka maksājuma laiks 
nedrīkst pārsniegt 30 dienas. 
Būtu jāpieļauj maksājumi pa daļām, ja tas 
ir objektīvi pamatoti, ņemot vērā līguma 
konkrēto veidu vai iezīmes, piemēram, 
lielu celtniecības projektu gadījumā, taču 
tos nebūtu jāļauj izmantot publiskām 
iestādēm, tādējādi apdraudot šajā 
direktīvā noteiktos principus vai 
noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 dienas. Tādēļ publisko iestāžu 
noslēgtajos iepirkuma līgumos būtu 
vispārīgi jānosaka, ka maksājuma laiks 
nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 dienas. 

Or. it

Grozījums Nr. 36
Cornelis de Jong

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 dienas. Tādēļ publisko iestāžu 
noslēgtajos iepirkuma līgumos būtu 
vispārīgi jānosaka, ka maksājuma laiks 
nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

(16) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
komercdarījumu līgumos bieži nosaka 
maksājumu laiku, kas ievērojami pārsniedz 
30 dienas. Tādēļ publisko iestāžu 
noslēgtajos iepirkuma līgumos būtu 
jānosaka, ka maksājuma laiks nedrīkst 
pārsniegt 30 dienas.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest apiešanas iespēju publiskajām iestādēm: dažās 
dalībvalstīs(piemēram, AK, Nīderlandē) pastāvošā prakse liecina, ka visu līmeņu publiskajām 
iestādēm ir iespējams veikt apmaksu 30 dienu laikā. Komisijas priekšlikuma 17. apsvērumā ir 
sīki paskaidrots, kāpēc publiskām iestādēm patiesi ir mazāk finansiāla rakstura ierobežojumu 
nekā uzņēmumiem. Turklāt iestādēm būtu jārāda pareizais paraugs tirgum kopumā. 
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Grozījums Nr. 37
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. (17) Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks 
stimuls maksāt laikā. Turklāt daudzas 
publiskās iestādes finansējumu var iegūt ar 
daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā 
privātie uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu 
pieļauti maksājumu kavējumi ne tikai
rada nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
rēķinus bieži apmaksā, ievērojami kavējot 
piemērojamo maksājuma laiku. To nosaka 
dažādi faktori. Lai gan, no vienas puses, 
publiskām iestādēm ir pieejamas drošākas, 
uzticamākas un nepārtrauktākas ienākumu 
plūsmas un tās finansējumu var iegūt ar 
daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā 
privātie uzņēmumi, no otras puses, to 
iekšējai organizācijai nav tādas elastības, 
kāda ir raksturīga privātajam sektoram.

Or. it
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Grozījums Nr. 38
Małgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks 
stimuls maksāt laikā. Turklāt daudzas 
publiskās iestādes finansējumu var iegūt ar 
daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā 
privātie uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu 
pieļauti maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs, neatkarīgi no tā, vai 
debitors ir publiska iestāde vai privāts 
uzņēmums. Pētījumi liecina, ka publiskās 
iestādes rēķinus bieži apmaksā, ievērojami 
kavējot piemērojamo maksājuma laiku, lai 
gan šīs iestādes retāk saskaras ar 
finansējuma grūtībām, jo tām var būt 
pieejamas drošākas, uzticamākas un 
nepārtrauktākas ienākumu plūsmas nekā 
privātajiem uzņēmumiem. Turklāt daudzas 
publiskās iestādes finansējumu var iegūt ar 
daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā 
privātie uzņēmumi. Publisku iestāžu 
pieļauti maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tomēr būtiska 
komercdarījumu daļa, it sevišķi 
komercdarījumi, kuros iesaistīti mazi un 
vidēji uzņēmumi, notiek uzņēmumu 
starpā. Attiecīgi būtu jāievieš pasākumi, 
lai novērstu maksājumu kavējumus gan 
no publisko iestāžu puses, gan no privātu 
uzņēmumu puses, tādējādi uzlabojot 
pašreizējo situāciju.

Or. pl

Pamatojums

Maksājumu kavējumi tiek pieļauti gan darījumos ar publiskām iestādēm, gan darījumos starp 
uzņēmumiem. Lai uzlabotu šo situāciju, ir nepieciešami pasākumi, kas attiecas uz abiem 
darījumu veidiem. Tādēļ pasākumi maksājumu kavējumu novēršanai būtu jāpiemēro visiem 
darījumiem.
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Grozījums Nr. 39
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks stimuls 
maksāt laikā. Turklāt daudzas publiskās 
iestādes finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks stimuls 
maksāt laikā. Turklāt daudzas publiskās 
iestādes finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. 

Or. fr

Pamatojums

(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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Grozījums Nr. 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks stimuls 
maksāt laikā. Turklāt daudzas publiskās 
iestādes finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks stimuls 
maksāt laikā. Turklāt daudzas publiskās 
iestādes finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

Or. es

Pamatojums

Soda naudas piemērošana publiskām iestādēm būtu neproporcionāls un diskriminējošs 
pasākums un sistēmā ieviestu neproduktīvus stimulus, radot ļaunprātīgas izmantošanas un 
korupcijas iespēju. Savukārt publiskas iestādes, lai nodrošinātos pret soda naudu radītajām 
papildu izmaksām, mēģinātu izveidot ārējas organizācijas, kuras, funkcionējot kā publiski 
uzņēmumi, darbotos kā publisko iestāžu preču un pakalpojumu iepirkumu kanāls. Rezultātā 
tiktu izveidota papildu organizācija, kuras pastāvēšanai nebūtu ar ekonomisko efektivitāti 
saistīta pamatojuma.
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Grozījums Nr. 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un 
nepārtrauktākas ienākumu plūsmas nekā 
privātajiem uzņēmumiem. Vienlaikus to 
darbības mērķu sasniegšanu mazākā 
mērā nekā privātos uzņēmumus ietekmē 
stabilu tirdzniecības sakaru veidošana. 
Turklāt daudzas publiskās iestādes 
finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs, neatkarīgi no tā, vai 
debitors ir publiskā sektora vai privātā 
sektora pārstāvis. Tādēļ soda naudas un 
citi pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu 
maksājumu kavējumus, būtu vispārīgi 
jāpiemēro abiem sektoriem vienlīdzīgi. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos gan publiskais, gan privātais sektors saskaras ar 
konkrētu finansiāla rakstura spriedzi. Piemēram, no publiskā sektora sagaida aizvien 
ilgtspējīgākus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par mazāku samaksu. Maksājumu 
kavējumu negatīvās sekas ir vienādas neatkarīgi no tā, vai debitors ir publiskā vai privātā 
sektora pārstāvis.
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Grozījums Nr. 42
Catherine Stihler

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un 
nepārtrauktākas ienākumu plūsmas nekā 
privātajiem uzņēmumiem. Vienlaikus to 
darbības mērķu sasniegšanu mazākā 
mērā nekā privātos uzņēmumus ietekmē 
stabilu tirdzniecības sakaru veidošana. 
Turklāt daudzas publiskās iestādes 
finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs, neatkarīgi no tā, vai 
debitors ir publiskā sektora vai privātā 
sektora pārstāvis. Tādēļ soda naudas un 
citi pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu 
maksājumu kavējumus, būtu vispārīgi 
jāpiemēro abiem sektoriem vienlīdzīgi. 

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājuma kavējums ir jo īpaši nevēlams 
gadījumā, ja debitors ir maksātspējīgs. 
Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
rēķinus bieži apmaksā, ievērojami kavējot 
piemērojamo maksājuma laiku. Publiskās 
iestādes, iespējams, retāk saskaras ar 
finansējuma grūtībām, jo tām var būt 
pieejamas drošākas, uzticamākas un 
nepārtrauktākas ienākumu plūsmas nekā 
privātajiem uzņēmumiem. Vienlaikus to 
darbības mērķu sasniegšanu mazākā mērā 
nekā privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks stimuls 
maksāt laikā. Turklāt daudzas publiskās 
iestādes finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

Maksājuma kavējums ir jo īpaši nevēlams 
gadījumā, ja debitors ir maksātspējīgs. 
Pētījumi liecina, ka publiskās iestādes 
rēķinus bieži apmaksā, ievērojami kavējot 
piemērojamo maksājuma laiku. Publiskās 
iestādes, iespējams, retāk saskaras ar 
finansējuma grūtībām, jo tām var būt 
pieejamas drošākas, uzticamākas un 
nepārtrauktākas ienākumu plūsmas nekā 
privātajiem uzņēmumiem. Vienlaikus to 
darbības mērķu sasniegšanu mazākā mērā 
nekā privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
dažām publiskām iestādēm var būt mazāks 
stimuls maksāt laikā. Turklāt daudzas 
publiskās iestādes finansējumu var iegūt ar 
daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā 
privātie uzņēmumi. Tomēr daudzos 
gadījumos maksājumi, ko veic publiskās 
iestādes, kas nav pakļautas centrālajai 
pārvaldei, it sevišķi pašvaldību iestādes, ir 
atkarīgi no iepriekšējas valsts līdzekļu 
pārvietošanas no centrālās pārvaldes. 
Tādēļ publisku iestāžu pieļauti maksājumu 
kavējumi var radīt nepamatotas izmaksas 
privātiem uzņēmumiem un arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju. Ja maksājums 
noteiktajā laikā ir atkarīgs no iepriekšējas 
valsts līdzekļu pārvietošanas no centrālās 
pārvaldes un ja šī pārvietošana nav veikta, 
kā arī ja centrālā pārvalde nav atbildīga 
par kavējumu, kreditoram nav tiesību uz 
iepriekš minēto vienreizējo kompensāciju.

Or. el
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Pamatojums

Daudzos gadījumos maksājumi, ko veic publiskās iestādes, kas nav pakļautas centrālajai 
pārvaldei (piemēram, pašvaldību iestādes, kopienas, prefektūras utt.), ir atkarīgi no 
iepriekšējas valsts līdzekļu pārvietošanas no centrālās pārvaldes. Ja šo līdzekļu pārvietošana 
tiek kavēta, attiecīgi tiek kavēti arī paredzētie publisko iestāžu maksājumi, kas rada tiešu 
finansiālu slogu šīm iestādēm, pat ja tās nav atbildīgas par kavējumu.

Grozījums Nr. 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana.
Tātad publiskām iestādēm var būt mazāks 
stimuls maksāt laikā. Turklāt daudzas 
publiskās iestādes finansējumu var iegūt ar 
daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā 
privātie uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu 
pieļauti maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka dažās 
dalībvalstīs publiskās iestādes rēķinus bieži 
apmaksā, ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Turklāt 
daudzas publiskās iestādes finansējumu var 
iegūt ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem 
nekā privātie uzņēmumi. Tādēļ publisku 
iestāžu pieļauti maksājumu kavējumi ne 
tikai rada nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti.

Or. de
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Pamatojums

Ne jau visās dalībvalstīs publiskās iestādes kavē maksājumus. Publiskām līgumslēdzējām 
iestādēm nebūtu jāsaņem citāda attieksme salīdzinājumā ar privātām līgumslēdzējām 
iestādēm, jo tām piemēro tos pašus privāttiesību noteikumus, kas reglamentē 
komercdarījumus. Turklāt nav acīmredzama iemesla, kādēļ būtu jāizstrādā īpaša privāttiesību 
klauzula attiecībā uz publiskām iestādēm.

Grozījums Nr. 45
Hans-Peter Mayer

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Tātad 
publiskām iestādēm var būt mazāks stimuls 
maksāt laikā. Turklāt daudzas publiskās 
iestādes finansējumu var iegūt ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā privātie 
uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu pieļauti 
maksājumu kavējumi ne tikai rada 
nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka dažās 
dalībvalstīs publiskās iestādes rēķinus bieži 
apmaksā, ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Vienlaikus to darbības 
mērķu sasniegšanu mazākā mērā nekā 
privātos uzņēmumus ietekmē stabilu 
tirdzniecības sakaru veidošana. Turklāt 
daudzas publiskās iestādes finansējumu var 
iegūt ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem 
nekā privātie uzņēmumi. Tādēļ publisku 
iestāžu pieļauti maksājumu kavējumi ne 
tikai rada nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas pētījumi liecina, ka ne jau visās dalībvalstīs publiskās iestādes kavē maksājumus.

Grozījums Nr. 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku. Publiskās iestādes, 
iespējams, retāk saskaras ar finansējuma 
grūtībām, jo tām var būt pieejamas 
drošākas, uzticamākas un nepārtrauktākas 
ienākumu plūsmas nekā privātajiem 
uzņēmumiem. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Maksājuma kavējums ir jo īpaši 
nevēlams gadījumā, ja debitors ir 
maksātspējīgs. Pētījumi liecina, ka 
publiskās iestādes rēķinus bieži apmaksā, 
ievērojami kavējot piemērojamo 
maksājuma laiku, lai gan tās, iespējams,
retāk saskaras ar finansējuma grūtībām un
var būt pieejamas drošākas, uzticamākas 
un nepārtrauktākas ienākumu plūsmas nekā 
privātajiem uzņēmumiem. Tomēr atšķirībā 
no privātiem uzņēmumiem, ko motivē 
peļņa, publiskas iestādes cenšas sasniegt 
vispārējas nozīmes mērķus. Tādēļ neliekas 
vēlami noteikt augstāku atturošu 
kompensāciju attiecībā uz publiskām 
iestādēm nekā uz privātiem uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Małgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Īpašas bažas rada situācija saistībā 
ar maksājumu kavējumiem veselības 
aprūpes pakalpojumu jomā daudzās 
dalībvalstīs. Tomēr veselības aprūpes 
nozares problēmas nevar atrisināt 
diennakts laikā, jo grūtību, ar kurām 
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saskaras veselības aprūpes uzņēmumi, 
cēlonis ir pārmantotie parādu slogi. Tādēļ 
veselības aprūpes uzņēmumiem būtu 
jānodrošina lielāka elastība attiecībā uz to 
saistību izpildi. Tomēr dalībvalstīm būtu 
jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka 
maksājumi veselības aprūpes nozarē tiek 
veikti saskaņā ar līgumos noteiktajiem 
maksājumu laikiem.

Or. pl

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji saskaras ar grūtībām saistībā 
ar maksājumu veikšanu laikā. Daudzos gadījumos šādas maksājumu problēmas ir radījušas 
„pagātnes kļūdas” un strukturālas problēmas. Dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt, lai 
šajā direktīvā paredzētie noteikumi attiecas arī uz maksājumiem, ko veic veselības aprūpes 
uzņēmumi. Tomēr šādiem uzņēmumiem būtu jānodrošina lielāka elastība saistībā ar 
maksājumu veikšanu. 

Grozījums Nr. 48
Edvard Kožušník

Priekšlikums direktīvai
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Eiropas Savienības iestādes 
nonākušas situācijā, kas salīdzināma ar 
situāciju, kādā atrodas dalībvalstu 
publiskās iestādes attiecībā uz to 
finansējumu, subsīdiju un dotāciju 
maksājumiem, kā arī tirdzniecības 
sakariem. Maksājumu laiki, kas direktīvā 
noteikti attiecībā uz publiskām iestādēm, 
attiecīgi piemērojami Eiropas Savienības 
iestādēm.

Or. cs

Pamatojums

Jaunais režīms, ko direktīvā paredz attiecībā uz dalībvalstu publiskām iestādēm, būtu 
jāpiemēro arī Eiropas Savienības iestādēm. Šis režīms būtu jāpiemēro ES iestādēm ne tikai 
attiecībā uz tirdzniecības sakariem, bet arī uz subsīdiju un dotāciju maksājumiem saistībā ar 
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programmu finansējumu, jo maksājumu kavējumi šajā jomā ļoti negatīvi ietekmē sekundāro 
maksātnespēju dalībvalstīs. 

Grozījums Nr. 49
Cornelis de Jong

Priekšlikums direktīvai
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Ar šo direktīvu vispārīgi arī ievieš 
nosacījumu, ka uzņēmumu savstarpējos 
līgumos noteikto maksājumu laiki 
nedrīkst pārsniegt 30 dienas. Tomēr dažos 
gadījumos var pastāvēt objektīvs 
pamatojums uzņēmumiem pieprasīt 
garākus maksājumu laikus, piemēram, ja 
tirdzniecība notiek konkrētā sezonā, 
savukārt iepirkumi jāveic cauru gadu. 
Šādos gadījumos maksājuma laiku var 
pagarināt līdz ne vairāk kā 60 dienām.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 50
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šai direktīvai būtu jāaizliedz iespēja 
ļaunprātīgi izmantot brīvību slēgt līgumus 
par ļaunu kreditoram. Ja līgums 
galvenokārt kalpo tam, lai nodrošinātu 
debitoram papildu likviditāti uz kreditora 
rēķina, piemēram, liedzot kreditoram 
iespēju par maksājumu kavējumiem 
piedzīt procentus vai maksājumu 
kavējumiem piemērot procentu likmi, kas 
ir ievērojami zemāka nekā direktīvā 
noteiktā likumiskā procentu likme, vai ja 
galvenais līgumslēdzējs uzliek saviem 
piegādātājiem un apakšuzņēmējiem 
maksājumu noteikumus, kas nav 
attaisnojami, pamatojoties uz viņam 
pašam piešķirtajiem noteikumiem, tos var 
uzskatīt par faktoriem, kas veido šādu 
ļaunprātīgu izmantošanu. Šī direktīva 
nedrīkstētu ietekmēt valstu noteikumus, 
kas attiecas uz līgumu slēgšanas veidu vai 
kas regulē līgumu tādu noteikumu spēkā 
esamību, kas kaitē debitoram.

(18) Šī direktīva nedrīkstētu ietekmēt 
valstu noteikumus, kas attiecas uz līgumu 
slēgšanas veidu vai kas regulē līgumu tādu 
noteikumu spēkā esamību, kas kaitē 
debitoram.

Or. en

Pamatojums

Eiropas līgumtiesību modeļa pamatā ir brīvība slēgt līgumus kā pamatprincips attiecībās 
starp tirdzniecības operatoriem un publiskām iestādēm. Lai gan dažās dalībvalstīs tiek 
pieļautas novirzes attiecībā uz konkrētām situācijām konkrētos līgumu veidos, tas tomēr ir 
pamatprincips.
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Grozījums Nr. 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

. (18.a) Saistībā ar plašākiem centieniem 
novērst to, ka brīvība slēgt līgumus tiek 
ļaunprātīgi izmantota pret kreditoru 
interesēm, dalībvalstīm, oficiāli atzītām 
iestādēm un iestādēm, kuru likumīgās 
interesēs ir šis jautājums, ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsekmē rīcības kodeksu 
izstrāde un publicēšana, kā arī konfliktu 
risināšanas sistēmu pieņemšana, 
pamatojoties uz starpniecību un arbitrāžu, 
kam būtu jābūt brīvprātīgai, jānodrošina 
piemērotas sūdzību procedūras un kas 
būtu jāapsver valsts vai Eiropas 
Savienības līmenī, kā arī jāizstrādā tā, lai 
nodrošinātu šajā direktīvā noteikto tiesību 
pilnīgu ievērošanu.

Or. es

Pamatojums

Jebkurā gadījumā ir vēlams, lai rīcības kodeksos tiktu iekļautas efektīvas sūdzību procedūras, 
ko var piemērot personām, kuras nepilda savas līgumsaistības. Tomēr šādu noteikumu 
efektivitāte var būt ierobežota, ja pasākums ir brīvprātīgs, turklāt ņemot vērā, ka trūkst 
saistošu pasākumu, ar ko nodrošināt attiecīgo partneru pareizu rīcību (ja tā nav izslēgšana). 
Tādēļ ir būtiski nodrošināt maksimālu pārstāvošu iestāžu iesaisti un veicināt starpniecību un 
arbitrāžu, lai nodrošinātu, ka rastie risinājumi ir rentablākie un ātrākie.

Grozījums Nr. 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jānodrošina, lai bezstrīdus prasību 
piedziņas procedūras attiecībā uz 
maksājumu kavējumiem komercdarījumos 

(22) Jānodrošina, lai bezstrīdus prasību 
piedziņas procedūras attiecībā uz 
maksājumu kavējumiem komercdarījumos 
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būtu iespējams pabeigt īsā laikā. būtu iespējams pabeigt īsā laikā, 
nodrošinot iespēju prasības iesniegt 
tiešsaistē.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāvienkāršo iespēja iesniegt prasības tiešsaistē, taču jebkurā gadījumā ir pienācīgi 
jāinformē persona, pret kuru prasība tiek iesniegta, ņemot vērā tiesības uz godīgu aizstāvību.

Grozījums Nr. 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jānodrošina, lai bezstrīdus prasību 
piedziņas procedūras attiecībā uz 
maksājumu kavējumiem komercdarījumos 
būtu iespējams pabeigt īsā laikā.

(22) Jānodrošina, lai bezstrīdus prasību 
piedziņas procedūras attiecībā uz 
maksājumu kavējumiem komercdarījumos 
būtu iespējams pabeigt īsā laikā saskaņā ar 
attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Pievienotie vārdi ir būtiski, lai priekšlikums tiktu pienācīgi izprasts, kā arī lai aizsargātu ar 
valsts pārvaldi un pakalpojumiem saistīto principu, proti, valsts īpašuma neatsavināmība, kā 
noteikts Spānijas konstitūcijā.

Grozījums Nr. 54
Zuzana Roithová

Priekšlikums direktīvai
1. pants – 2. punkts – b.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b.a) prasības par procentiem, kuru 
vērtība ir mazāka par EUR 5.

Or. cs
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Pamatojums
Ir piemēroti, ka direktīva un tajā paredzētās soda naudas neattiecas uz ļoti maziem parādiem.

Grozījums Nr. 55
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, kuri izraisa preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību;

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm vai starp 
uzņēmumiem un privātpersonām, kuri 
izraisa preču piegādi vai pakalpojumu 
sniegšanu par atlīdzību;

Or. nl

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 56
Cristian Silviu Buşoi

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, kuri izraisa preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību;

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, kuri izraisa preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību vai kuri tiek veikti, lai sasniegtu 
publisko iestāžu darbību mērķus;
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Or. ro

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 57
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, kuri izraisa preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību;

1. „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, tostarp darījumi 
saskaņā ar koplīgumiem, kuri izraisa 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu 
par atlīdzību;

Or. it
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Grozījums Nr. 58
Paolo Bartolozzi

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, kuri izraisa preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību;

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, tostarp darījumi 
saskaņā ar koplīgumiem, kuri izraisa 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu 
par atlīdzību;

Or. it

Pamatojums

Jaunā redakcija ietver komercdarījumus, kas noteikti koplīgumos starp aptiekām vai 
farmācijas iestādēm un valsts iestādēm. Tas ietver situācijas, kādas pastāv, piemēram, Itālijā, 
kur vietējo veselības aprūpes iestāžu maksājumus reglamentē valsts farmācijas nolīgums 
starp valsts publisko un privāto aptieku biedrībām un attiecīgajām valsts iestādēm. 

Grozījums Nr. 59
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, kuri izraisa preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību;

(1) „komercdarījumi” ir darījumi starp 
uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un 
publiskām iestādēm, tostarp darījumi 
saskaņā ar koplīgumiem, kuri izraisa 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu 
par atlīdzību;

Or. it

Pamatojums

Jaunā redakcija ietver komercdarījumus, kas noteikti koplīgumos starp aptiekām vai 
farmācijas iestādēm un valsts iestādēm. Tas ietver situācijas, kādas pastāv, piemēram, Itālijā, 
kur vietējo veselības aprūpes iestāžu maksājumus reglamentē valsts farmācijas nolīgums 
starp valsts publisko un privāto aptieku biedrībām un attiecīgajām valsts iestādēm. 
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Grozījums Nr. 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK;

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 2. panta 1. punkts 
a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs1, un 1. panta 
9. punktā Direktīvā 2004/18/EK;
--------------------
1 OV L 134, 30.4.2004.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāierobežo direktīvas piemērošanas joma attiecībā uz to, ko saistībā ar sabiedrisko 
pakalpojumu definīciju uzskata par valsts pārvaldes darbības jomu. Direktīvas piemērošanas 
joma nebūtu jāpaplašina, lai izvairītos no tās pārmērīgas piesātināšanas. Tādēļ jānosaka 
atsauces definīcijas, sasaistot tās ar 2. panta 1. punkts a) apakšpunktu Direktīvā 2004/17/EK 
un 1. panta 9. punktu Direktīvā 2004/18/EK.

Grozījums Nr. 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK;

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK, kā arī jebkura 
Eiropas Savienības iestāde, kā minēts 
Līguma par Eiropas Savienību 13. pantā;
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Or. en

Pamatojums

Maksājumu kavējumi attiecas arī uz ES iestādēm, ne tikai dalībvalstu iestādēm. ES iestādes 
nevar sevi neietvert noteikumos, ko tās piemēro citām publiskām iestādēm.

Grozījums Nr. 62
Hans-Peter Mayer

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK; 

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 1. panta 9. punktā 
Direktīvā 2004/18/EK un 2. panta 
1.punktā Direktīvā 2004/17/EK; 

Or. de

Pamatojums

Publiski uzņēmumi un uzņēmumi, kas iesaistīti pamata pakalpojumu sniegšanā, konkurē cits 
ar citu, tādēļ tos nedrīkst ietvert to noteikumu piemērošanas jomā, kuri reglamentē publiskas 
iestādes, kam nepiemēro tirgus noteikumus. Tas ir vienīgais veids, kā var nodrošināt, ka šādi 
uzņēmumi netiek nostādīti nelabvēlīgos konkurences apstākļos. 

Grozījums Nr. 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK;

2. „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta Direktīvā 2004/18/EK 
un 2. panta 1.punkta a) apakšpunktā 
Direktīvā 2004/17/EK; 

Or. it
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 64
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK;

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta Direktīvā 2004/18/EK
un Direktīvā 2004/17/EK;

Or. it

Grozījums Nr. 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK;

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta Direktīvā 2004/18/EK 
un 2. panta 1.punkta a) apakšpunktā 
Direktīvā 2004/17/EK;

Or. en
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Pamatojums

Definīcijai būtu jāattiecas tieši uz Direktīvu 2004/17/EK, kas piemērojama dažām tādām
„īpašām nozarēm” kā ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozares, 
neietverot definīcijā „līgumslēdzēja iestāde” publiskus uzņēmumus saskaņā ar 2. panta 
1. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 66
Zuzana Roithová

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK;

(2) „publiska iestāde” ir līgumslēdzēja 
iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru¹; 
¹ OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

Or. cs

Pamatojums

Skaidrības labad būtu piemēroti, ja definīcija attiektos uz spēkā esošu direktīvu ar pilnu tās 
nosaukumu, norādot tās publicēšanas datumu Oficiālajā Vēstnesī. Tāpat ir piemēroti 
nepapildināt publisko iestāžu veidus, uz kuriem attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 67
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) „privātpersona” ir jebkura fiziska 
persona, kas veic privātu, neatkarīgu 
saimniecisko darbību;

Or. nl
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Pamatojums

Maksājumu saistībām, kas izriet no komercdarījumu līgumiem, būtu jāattiecas uz visiem: 
publiskām iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām. Tikai tādā gadījumā tiks nodrošināti 
godīgas konkurences nosacījumi attiecībā uz maksājumu saistībām Eiropā.  Tādēļ, lai 
nodrošinātu pabeigtību, būtu jāietver „privātpersonas” definīcija.

Grozījums Nr. 68
Małgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „maksājuma kavējums” ir maksājuma 
neveikšana 3. panta 2. punktā vai 5. panta 
2. punktā noteiktajā maksājumu laikā;

(4) „maksājuma kavējums” ir maksājuma 
neveikšana 5. panta 2. punktā noteiktajā 
maksājumu laikā;

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 3. panta svītrojuma, kā arī no priekšlikuma pret privātiem 
uzņēmumiem nodrošināt tādu pašu attieksmi, kā pret publiskām iestādēm. 

Grozījums Nr. 69
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „maksājuma kavējums” ir maksājuma 
neveikšana 3. panta 2. punktā vai 5. panta 
2. punktā noteiktajā maksājumu laikā;

(4) „maksājuma kavējums” ir maksājuma 
neveikšana līgumā noteiktajā maksājumu 
laikā vai, ja nav šāda noteikuma, 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā vai 5. panta 
2. punkta b) apakšpunktā noteiktajā 
maksājumu laikā;

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir svarīgs, jo būtu jāļauj līgumā noteikt maksājuma termiņu, kas ir īsāks par 
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3. panta 2. punktā un 5. panta 2. punktā noteiktajiem, un šādā gadījumā debitoram būtu 
attiecīgi jāpiemēro sankcijas par termiņa neievērošanu.

Grozījums Nr. 70
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti vai procenti, par kuriem 
uzņēmumi apspriedušies un vienojušies;

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti vai procenti, par kuriem 
uzņēmumi apspriedušies un vienojušies un 
kuri nav mazāki par šajā direktīvā 
noteiktajiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti vai procenti, par kuriem 
uzņēmumi apspriedušies un vienojušies; 

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti vai procenti, par kuriem puses 
apspriedušās un vienojušās;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ņem vērā, ka nevajadzētu būt atšķirīgai attieksmei pret publisko un privāto 
sektoru, izņemot obligātos maksājumu laikus. Tādēļ ir lietderīgi izstrādāt vienādāku 
noteikumu kopu, kas nodrošinās, ka visi debitori saņem godīgu attieksmi, un tiem piemēro 
proporcionālus pasākumus un soda naudas.
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Grozījums Nr. 72
Catherine Stihler

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti vai procenti, par kuriem 
uzņēmumi apspriedušies un vienojušies; 

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti vai procenti, par kuriem puses 
apspriedušās un vienojušās;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ņem vērā, ka nevajadzētu būt atšķirīgai attieksmei pret publisko un privāto 
sektoru, izņemot obligātos maksājumu laikus. Tādēļ ir lietderīgi izstrādāt vienādāku 
noteikumu kopu, kas nodrošinās, ka visi debitori saņem godīgu attieksmi, un tiem piemēro 
proporcionālus pasākumus un soda naudas.

Grozījums Nr. 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti vai procenti, par kuriem 
uzņēmumi apspriedušies un vienojušies;

(5) „kavējuma procenti” ir likumiskie 
procenti; 

Or. es

Grozījums Nr. 74
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) „pārbaudāms faktūrrēķins” ir 
precīzi sagatavots, visaptverošs 
faktūrrēķins, kurā ievērota tāda vienību 
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secība, par ko panākta vienošanās, un 
izmantoti līgumā ietvertie apraksti. 
Rēķinam jāpievieno līgumā noteiktie 
pavaddokumenti kā apliecinājums par 
paveikto darbu veidu un apjomu. 

Or. de

Pamatojums

Lai to uzskatītu par maksājuma pieprasījumu, faktūrrēķinam jābūt pārbaudāmam, lai 
noteiktu, vai tas ir pilnīgs, pareizi sagatavots un galīgs. Principā galīgais faktūrrēķins, kas 
neatbilst šiem kritērijiem, nedrīkst nodrošināt, ka sākas maksājuma pieprasījuma apstrāde.

Grozījums Nr. 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „likumiskie procenti” ir vienkārši 
procenti par maksājuma kavējumu, kuru 
likme atbilst vismaz septiņiem procentu 
punktiem virs pamatlikmes;

(6) „likumiskie procenti” ir vienkārši 
procenti par maksājuma kavējumu, kuru 
likme atbilst vismaz deviņiem procentu 
punktiem virs pamatlikmes;

Or. de

Pamatojums

Ja tiek atcelta vienreizējā kompensācija, ir būtiski palielināt likumisko procentu likmi, lai 
nodrošinātu, ka kreditori saņem pienācīgu kompensāciju par refinansēšanas izmaksām, ar ko 
tie saskaras maksājuma kavējuma dēļ.

Grozījums Nr. 76
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. „likumiskie procenti” ir vienkārši 
procenti par maksājuma kavējumu, kuru 
likme atbilst vismaz septiņiem procentu 

6. „likumiskie procenti” ir vienkārši 
procenti par maksājuma kavējumu, kuru 
likme atbilst vismaz deviņiem procentu 
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punktiem virs pamatlikmes; punktiem virs pamatlikmes;

Or. en

Pamatojums

Vienveidīgāki noteikumi, ko piemēro abiem sektoriem un kas saistīti ar nelielu tiesību aktos 
noteikto procentu likmes paaugstinājumu nemainīgas vienreizējas kompensācijas vietā, 
nodrošinātu, ka visi debitori saņem godīgu attieksmi un ka visiem piemēro proporcionālas, 
bet atturošas soda naudas. Šis grozījums izriet no Komisijas priekšlikuma 5. panta 5. punkta 
svītrojuma.

Grozījums Nr. 77
Catherine Stihler

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. „likumiskie procenti” ir vienkārši 
procenti par maksājuma kavējumu, kuru 
likme atbilst vismaz septiņiem procentu 
punktiem virs pamatlikmes;

6. „likumiskie procenti” ir vienkārši 
procenti par maksājuma kavējumu, kuru 
likme atbilst vismaz deviņiem procentu 
punktiem virs pamatlikmes;

Or. en

Pamatojums

Vienveidīgāki noteikumi, ko piemēro abiem sektoriem un kas saistīti ar nelielu tiesību aktos 
noteikto procentu likmes paaugstinājumu nemainīgas vienreizējas kompensācijas vietā, 
nodrošinātu, ka visi debitori saņem godīgu attieksmi un ka visiem piemēro proporcionālas, 
bet atturošas soda naudas.  Šis grozījums izriet no Komisijas priekšlikuma 5. panta 5. punkta 
svītrojuma.

Grozījums Nr. 78
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) „pārbaudāms faktūrrēķins” ir 
precīzi sagatavots, galīgs faktūrrēķins, 
kurā ievērota tāda vienību secība, par ko 
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panākta vienošanās, un izmantoti līgumā 
ietvertie apraksti. Rēķinam jāpievieno 
aprēķini, rasējumi un citi 
pavaddokumenti, kas nepieciešami kā 
apliecinājums par paveikto darbu veidu 
un apjomu; 

Or. de

Pamatojums

Lai to uzskatītu par maksājuma laika sākumu un maksājuma pieprasījumu, faktūrrēķinam 
jābūt pārbaudāmam. Tādēļ tajā, piemēram, jāuzskaita vienības, uz kurām attiecībā tiek 
pieprasīts maksājums, jānorāda, kādām vienībām piemēro samaksu par paveikto darbu, kā 
arī tam jāpievieno atbilstīgi pavaddokumenti. Lai faktūrrēķinu uzskatītu par visaptverošu un 
pienācīgi sagatavotu, tam jāatbilst starp pusēm noslēgtā līguma noteikumiem.

Grozījums Nr. 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.b) „pārbaudāms faktūrrēķins” ir
precīzi sagatavots, galīgs faktūrrēķins, 
kurā ievērota tāda vienību secība, par ko 
panākta vienošanās, un izmantoti līgumā 
ietvertie apraksti. Rēķinam jāpievieno 
aprēķini, rasējumi un citi 
pavaddokumenti, kas nepieciešami kā 
apliecinājums par paveikto darbu veidu 
un apjomu; 

Or. de

Pamatojums

Lai to uzskatītu par maksājuma pieprasījumu, faktūrrēķinam jābūt pārbaudāmam, lai 
noteiktu, vai tas ir pilnīgs, pareizi sagatavots un galīgs. Principā galīgais faktūrrēķins, kas 
neatbilst šiem kritērijiem, nedrīkst nodrošināt, ka sākas maksājuma pieprasījuma apstrāde.
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Grozījums Nr. 80
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 9.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.c) MVU: mazi un vidēji uzņēmumi 
atbilstīgi Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumam 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīcijai; 

Or. it

Grozījums Nr. 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Priekšlikums direktīvai
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants

Procenti maksājumu kavējumu gadījumā

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem 
kreditoram ir tiesības uz procentiem par 
maksājuma kavējumu bez vajadzības 
atgādināt, ja izpildīti šādi nosacījumi:  

a) kreditors ir izpildījis savas 
līgumsaistības un juridiskos pienākumus; 

b) kreditors nav saņēmis attiecīgo summu 
laikā, ja vien debitors ir atbildīgs par 
nokavējumu.

2. Ja izpildīti 1. punktā minētie 
nosacījumi, dalībvalstis nodrošina, ka: 

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
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maksājumu laika beigu dienai;

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem:

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk nekā preces vai pakalpojumus —
30 dienas pēc preču vai pakalpojumu 
saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču 
vai pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk vai dienā, kad notiek šāda 
pieņemšana vai pārbaude, — 30 dienas 
pēc minētās dienas;

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pamatlikme, 
ko piemēro:

a) attiecīgā gada pirmajā pusgadā, ir 
minētā gada 1. janvārī spēkā esošā likme;

b) attiecīgā gada otrajā pusgadā, ir minētā 
gada 1. jūlijā spēkā esošā likme.  

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Tādēļ būtu 
jāapvieno 3. un 5. pants. Tirdzniecības sakari starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgi tirdzniecības sakariem starp uzņēmumiem. Lai izvairītos no 
neizdevīgiem maksājumu laikiem it sevišķi saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, visos 
gadījumos procentus apmaksā ne vēlāk 60 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 
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Grozījums Nr. 82
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants
Procenti maksājumu kavējumu gadījumā

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem 
kreditoram ir tiesības uz procentiem par 
maksājuma kavējumu bez vajadzības 
atgādināt, ja izpildīti šādi nosacījumi: 
a) kreditors ir izpildījis savas 
līgumsaistības un juridiskos pienākumus; 
b) kreditors nav saņēmis attiecīgo summu 
laikā, ja vien debitors ir atbildīgs par 
nokavējumu.
2. Ja izpildīti 1. punktā minētie 
nosacījumi, dalībvalstis nodrošina, ka: 
a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;
b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem: 
i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu; 
ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk nekā preces vai pakalpojumus —
30 dienas pēc preču vai pakalpojumu 
saņemšanas; 
iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču 
vai pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk vai dienā, kad notiek šāda 
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pieņemšana vai pārbaude, — 30 dienas 
pēc minētās dienas;
3. Dalībvalstis nodrošina, ka pamatlikme, 
ko piemēro:
a) attiecīgā gada pirmajā pusgadā, ir 
minētā gada 1. janvārī spēkā esošā likme;
b) attiecīgā gada otrajā pusgadā, ir minētā 
gada 1. jūlijā spēkā esošā likme.

Or. fr

Pamatojums

(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).

Grozījums Nr. 83
Cornelis de Jong

Priekšlikums direktīvai
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti maksājumu kavējumu gadījumā Procenti maksājumu kavējumu gadījumā 
komercdarījumos starp uzņēmumiem

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 3. pants attiecas tikai uz komercdarījumiem starp uzņēmumiem. Tādēļ skaidrības 
labad ir ieteicams to skaidri noteikt virsrakstā, kā arī 1. punktā, kā tas jau norādīts Komisijas 
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priekšlikumā.

Grozījums Nr. 84
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti maksājumu kavējumu gadījumā Procenti maksājumu kavējumu gadījumā 
komercdarījumos starp uzņēmumiem

Or. de

Pamatojums

Līgumā noteiktā maksājuma laika noteikšana uz 60 dienām nodrošinās vienādu noteikumu 
kopu gan attiecībā uz uzņēmumiem, gan publiskām iestādēm. Ja uzņēmumi ievēros šo 
noteikumu par 60 dienām, tie joprojām varēs izmantot brīvību slēgt līgumus. Šāds pasākums 
it sevišķi palīdzēs MVU, ko lieli klienti nereti piespiež piekrist nepieņemami gariem 
maksājumu laikiem. Turklāt, izmantojot faktūrrēķinu, ir jāspēj pārbaudīt, vai piegādātās 
preces vai pakalpojumi atbilst līgumam. Sk. definīciju 10. apsvērumā (jauns).

Grozījums Nr. 85
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti maksājumu kavējumu gadījumā Procenti maksājumu kavējumu gadījumā 
starp uzņēmumiem

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad virsrakstā būtu jānorāda, ka 3. pants attiecas tikai uz maksājumu 
kavējumiem starp uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem 
kreditoram ir tiesības uz procentiem par 
maksājuma kavējumu bez vajadzības 
atgādināt, ja izpildīti šādi nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp privātiem 
uzņēmumiem vai komercdarījumos, kuri 
izraisa preču piegādi vai pakalpojumu 
sniegšanu publiskām iestādēm par 
atlīdzību, kreditoram ir tiesības bez 
vajadzības atgādināt uz procentiem par 
maksājuma kavējumu, un šie procenti 
atbilst likumiskajiem procentiem, ja 
izpildīti šādi nosacījumi:

Or. fr

Pamatojums

Tā kā noteikumiem, ko piemēro privātiem uzņēmumiem un publiskām iestādēm, būtu jābūt 
vienādiem, tas būtu jānorāda šajā pantā, lai nodrošinātu konsekvenci saistībā ar 5. panta 
svītrošanu. Saskaņota 60 dienu atkāpe būtu jāievieš attiecībā uz slimnīcām, ņemot vērā 
veselības aprūpes sistēmu organizāciju un dažādās struktūras dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 87
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem 
kreditoram ir tiesības uz procentiem par 
maksājuma kavējumu bez vajadzības 
atgādināt, ja izpildīti šādi nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem vai 
starp uzņēmumiem un privātpersonām, 
kreditoram pēc tam, kad viņš ir debitoram 
nosūtījis atgādinājumu ar pierādījumu 
par atgādinājuma saņemšanu un kad ir 
pagājušas 30 dienas pēc brīža, kad 
debitors ir saņēmis faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu, ir 
tiesības uz procentiem par maksājuma 
kavējumu bez vajadzības atgādināt, ja 
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izpildīti šādi nosacījumi: 

Or. nl

Pamatojums

Ja debitoram pirmām kārtām atgādina veikt maksājumu pēc tam, kad ir pagājušas 30 dienas 
kopš faktūrrēķina vai līdzvērtīga maksājuma pieprasījuma saņemšanas datuma, tas debitoram 
nodrošina iespēju apstrīdēt prasību. Tas varētu mazināt tiešu debeta maksājumu skaitu 
Eiropā. Tādā gadījumā jebkādas lietas par maksājuma kavējumu izskatīšana tiesā būtu tikai 
administratīva procedūra. Ar tiesas spriedumu kreditors var savu prasību iesniegt tieši. 

Grozījums Nr. 88
Catherine Stihler

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem 
kreditoram ir tiesības uz procentiem par 
maksājuma kavējumu bez vajadzības 
atgādināt, ja izpildīti šādi nosacījumi: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem un 
starp uzņēmumiem un publiskām 
iestādēm kreditoram ir tiesības uz 
procentiem par maksājuma kavējumu bez 
vajadzības atgādināt, ja izpildīti šādi 
nosacījumi: 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu publiskajam sektoram atņem tiesības uz likumiskajiem 
procentiem un piedziņas izmaksām maksājuma kavējuma gadījumā, kā arī priekšlikums 
privātajam sektoram liek noprast, ka konkrētos gadījumos maksājumu kavējumi tiks pieļauti. 
Šis grozījums nodrošina godīgas attieksmes un proporcionālu soda naudu piemērošanu abiem 
sektoriem.
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Grozījums Nr. 89
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem
kreditoram ir tiesības uz procentiem par 
maksājuma kavējumu bez vajadzības
atgādināt, ja izpildīti šādi nosacījumi:

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos kreditoram ir tiesības uz 
procentiem par maksājuma kavējumu bez 
vajadzības atgādināt, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. de

Pamatojums

Visām komercdarījumos iesaistītām pusēm jāpiemēro vienādi noteikumi neatkarīgi no tā, vai 
tās ir publiskas iestādes vai privāti uzņēmumi, jo viņiem piemēro tos pašus privāttiesību 
noteikumus, kas reglamentē attiecīgo darījumu.

Grozījums Nr. 90
Tiziano Motti

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko maksājuma 
laikam, un procentiem piemēro 
proporcionāli pieaugošu likmi, kura ir ne 
mazāka kā 5 % par parāda summām līdz 
EUR 1 miljonam vai ne mazāka kā 2 % 
par parāda summām virs 
EUR 1 miljonam, vai ne mazāka par 1 % 
par parāda atlikumu; 

Or. it

Pamatojums

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 
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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. 

Grozījums Nr. 91
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai, 
nepārsniedzot 60 dienu laikposmu pēc 
līgumā noteikto preču saņemšanas vai 
pakalpojumu izpildes dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Othmar Karas

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai, 
nepārsniedzot 60 dienu laikposmu pēc 
līgumā noteikto preču saņemšanas vai 
pakalpojumu izpildes dienas;

Or. en
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Pamatojums
60 dienām būtu jābūt maksimālajam iespējamam maksājuma kavējumam.

Grozījums Nr. 93
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai, 
nepārsniedzot 60 dienu laikposmu pēc 
līgumā noteikto preču saņemšanas vai 
pakalpojumu izpildes dienas;

Or. it

Grozījums Nr. 94
Cornelis de Jong

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai, 
nepārsniedzot 30 dienu laikposmu pēc 
līgumā noteikto preču saņemšanas vai 
pakalpojumu izpildes dienas, ja vien 
debitors un kreditors nav īpaši vienojošies 
un tam ir objektīvs pamatojums, ņemot 
vērā ārkārtas apstākļus; šādā gadījumā 
maksājuma laiku var pagarināt līdz ne 
vairāk kā 60 dienām;

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 95
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem:

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem:

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

i) 60 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 60 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu agrāk vai dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
— 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu agrāk vai dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude,
— 60 dienas pēc minētās dienas;

Or. nl
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Pamatojums

Maksājumu saistībām, kas izriet no komercdarījumu līgumiem, būtu jāattiecas uz visiem: 
publiskām iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām. Tikai tādā gadījumā tiks nodrošināti 
godīgas konkurences nosacījumi attiecībā uz maksājumu saistībām.  Maksājumi būtu 
jāuzskata par kavētiem, sākot procentu piemērošanu un saistīto vienreizējo kompensāciju 5 % 
apmērā pēc 60 dienām (kas būtu optimāls variants). Pēc pirmā atgādinājuma pēc 30 dienām, 
debitoram ir vēl 30 dienas, lai apmaksātu parādu.

Grozījums Nr. 96
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem: 

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem: 

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

i) līdz 60 dienām pēc tam, kad debitors 
saņēmis faktūrrēķinu, un pēc pārbaudāmā 
faktūrrēķina apmaksas termiņa vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

ii) ja debitors saņem pārbaudāmo 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu agrāk nekā preces vai 
pakalpojumus — līdz 60 dienām pēc preču 
vai pakalpojumu saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu agrāk vai dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
— 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem pārbaudāmo faktūrrēķinu 
vai līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk vai dienā, kad notiek šāda 
pieņemšana vai pārbaude, — līdz 
60 dienām pēc minētās dienas;

Or. de

Pamatojums
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Lai to uzskatītu par maksājuma laika sākumu un maksājuma pieprasījumu, faktūrrēķinam 
jābūt pārbaudāmam. Tādēļ tajā, piemēram, jāuzskaita vienības, uz kurām attiecībā tiek 
pieprasīts maksājums, jānorāda, kādām vienībām piemēro samaksu par paveikto darbu, kā 
arī tam jāpievieno atbilstīgi pavaddokumenti. Lai faktūrrēķinu uzskatītu par visaptverošu un 
pienācīgi sagatavotu, tam jāatbilst starp pusēm noslēgtā līguma noteikumiem.

Grozījums Nr. 97
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem:

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem:

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

i) 30 kalendārās dienas pēc tam, kad 
debitors saņēmis pārbaudāmu faktūrrēķinu 
vai līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas 
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

ii) ja debitors saņem pārbaudāmu 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu agrāk nekā preces vai 
pakalpojumus — 30 kalendārās dienas pēc 
preču vai pakalpojumu saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu agrāk vai dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
— 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem pārbaudāmu faktūrrēķinu 
vai līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk vai dienā, kad notiek šāda 
pieņemšana vai pārbaude, — 30 
kalendārās dienas pēc minētās dienas;

Or. de

Pamatojums

Līgumā noteiktā maksājuma laika noteikšana uz 60 dienām nodrošinās vienādu noteikumu 
kopu gan attiecībā uz uzņēmumiem, gan publiskām iestādēm. Ja uzņēmumi ievēros šo 
noteikumu par 60 dienām, tie joprojām varēs izmantot brīvību slēgt līgumus. Šāds pasākums 
it sevišķi palīdzēs MVU, ko lieli klienti nereti piespiež piekrist nepieņemami gariem 
maksājumu laikiem. Turklāt, izmantojot faktūrrēķinu, ir jāspēj pārbaudīt, vai piegādātās 
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preces vai pakalpojumi atbilst līgumam. Sk. definīciju 10. apsvērumā (jauns).

Grozījums Nr. 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, 
dalībvalstis nodrošina, ka: 

2. Ja izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, 
dalībvalstis nodrošina, ka:

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai;

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem: 

b) ja maksājumu diena vai maksājumu laika 
beigu diena līgumā nav noteikta, procenti 
par maksājuma kavējumu ir maksājami 
automātiski bez vajadzības atgādināt, kad 
pagājis viens no turpmāk minētajiem 
laikposmiem:

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu; 

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu; 

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas 
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas; 

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas 
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas; 

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu agrāk vai dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
— 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu agrāk vai dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
— 30 dienas pēc minētās dienas;

Tomēr attiecībā uz slimnīcām i), ii) un 
iii) daļā minētie laika ierobežojumi ir 
60 dienas.
2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 2. punkta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
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maksimālais ilgums nepārsniedz 
30 dienas, ja vien konkursa dokumentos 
un/vai līgumā nav noteikts un objektīvi 
pamatots citādi.
2.c Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā noteikumiem, ko piemēro privātiem uzņēmumiem un publiskām iestādēm, būtu jābūt 
vienādiem, tas būtu jānorāda šajā pantā, lai nodrošinātu konsekvenci saistībā ar 5. panta 
svītrošanu. Saskaņota 60 dienu atkāpe būtu jāievieš attiecībā uz slimnīcām, ņemot vērā 
veselības aprūpes sistēmu organizāciju un dažādās struktūras dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 99
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Dalībvalstis var noteikt īsākus 
maksājumu laikus robežās no 30 līdz 
60 dienām.

Or. en

Pamatojums

Ir vēlams pieļaut minimālu saskaņošanu pilnīgas saskaņošanas vietā.
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Grozījums Nr. 100
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstis nodrošina, ka pamatlikme, 
ko piemēro:

(3) Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājuma laiks nekādā 
gadījumā nepārsniedz 60 kalendārās 
dienas.

a) attiecīgā gada pirmajā pusgadā 
piemēro pamatlikmi, kas atbilst minētā 
gada 1. janvārī spēkā esošajai likmei;
b) attiecīgā gada otrajā pusgadā piemēro 
pamatlikmi, kas atbilst minētā gada 
1. jūlijā spēkā esošajai likmei.

Or. de

Pamatojums

Līgumā noteiktā maksājuma laika noteikšana uz 60 dienām nodrošinās vienādu noteikumu 
kopu gan attiecībā uz uzņēmumiem, gan publiskām iestādēm. Ja uzņēmumi ievēros šo 
noteikumu par 60 dienām, tie joprojām varēs izmantot brīvību slēgt līgumus. Šāds pasākums 
it sevišķi palīdzēs MVU, ko lieli klienti nereti piespiež piekrist nepieņemami gariem 
maksājumu laikiem. Turklāt, izmantojot faktūrrēķinu, ir jāspēj pārbaudīt, vai piegādātās 
preces vai pakalpojumi atbilst līgumam. Sk. definīciju 10. apsvērumā (jauns).

Grozījums Nr. 101
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka, ja ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda.
Šī kompensācija papildina procentus par 
maksājuma kavējumu.

Or. it
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Grozījums Nr. 102
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Dalībvalstis nodrošina, ka, ja ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina procentus par 
maksājuma kavējumu.

Or. nl

Pamatojums

Maksājumu saistībām, kas izriet no komercdarījumu līgumiem, būtu jāattiecas uz visiem: 
publiskām iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām. Tādēļ vienreizējas kompensācijas 
apmaksa būtu jāpiemēro arī komercdarījumiem starp uzņēmumiem un starp uzņēmumiem un 
privātpersonām. Tikai tādā gadījumā tiks nodrošināti godīgas konkurences nosacījumi 
attiecībā uz maksājumu saistībām. 

Grozījums Nr. 103
Cornelis de Jong

Priekšlikums direktīvai
4. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedziņas izmaksu kompensācija Papildu kompensācija

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu attiecībā uz jauno 4.a panta 1. punktu.
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Grozījums Nr. 104
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas, 
pārskatot reizi divos gados:

Or. it

Grozījums Nr. 105
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. pantu komercdarījumos ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
automātiski, t.i. kreditoram neveicot 
nekādu darbību, ir tiesības saņemt no 
debitora šādas obligātās summas:

Or. it

Pamatojums

Priekšlikuma direktīvai 6. pantā sacīts, ka „par redzami netaisnu klauzulu vienmēr uzskata 
klauzulu, kurā nav ietverti noteikumi par kavējuma procentiem”. Līguma noteikums, kas 
pieļauj novirzi no 3. pantā ierosinātajiem noteikumiem, mazinātu līgumā paredzētās 
garantijas, kuras aizsargā kreditorus. Ir svarīgi garantēt, ka procedūra ir automātiska, lai 
izvairītos no jebkādas pretdarbības no klienta puses. Kompensācijas summas, kas pienākas 
par piedziņas izmaksām, būtu jāizsaka obligātajās summās.
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Grozījums Nr. 106
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 5. pantu komercdarījumos ir 
maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā grozījumus, kas iesniegti attiecībā uz 3. un 5. pantu.

Grozījums Nr. 107
Małgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 5. pantu komercdarījumos ir 
maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 3. panta svītrojuma un 5. panta noteikumu piemērošanas publiskām 
iestādēm un privātiem uzņēmumiem. 

Grozījums Nr. 108
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Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti, 
kreditoram ir tiesības saņemt no debitora 
vismaz šādas summas: 

Or. es

Pamatojums

Vārdu „un līgumā nav noteikts citādi” svītrošanas rezultātā būtu jānodrošina, ka kreditoriem 
nav pienākuma parakstīt klauzulu, kas atceļ to tiesības uz šāda veida kompensāciju.

Grozījums Nr. 109
Małgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – a), b) un c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par parādu, kas ir mazāks par EUR 1000
— nemainīgu summu EUR 40;

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 10 000 — nemainīgu summu EUR 
40;

b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai lielāks,
bet nepārsniedz EUR 10 000, —
nemainīgu summu EUR 70;

b) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — nemainīgu summu EUR 100;

c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

Or. pl

Pamatojums

Noteikums, ar ko saskaņā par maksājuma kavējumu par parādu EUR 10 000 vai vairāk 
apmērā ir maksājama kompensācija 1 % apmērā, ir pārmērīgi bargs, it sevišķi darījumos ar 
augstu vērtību. Komisijas ierosinātā sistēma arī jāvienkāršo, tādēļ ierosinātie kompensācijas 
pasākumi ir aizstāti ar divām nemainīgām summām. 
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Grozījums Nr. 110
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 1 000 — nemainīgu summu EUR 40;

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 1 000 — nemainīgu summu EUR 40, 
kā arī ne vairāk kā 3 % no kopējā parāda, 
lai segtu jebkādus izdevumus, ar kuriem 
kreditors saskāries saistībā ar parāda 
piedziņu; 

Or. es

Pamatojums

Iekļauti papildu procenti, lai nodrošinātu, ka kreditori nesaskaras ar papildu izmaksām, 
pieprasot summas, kas viņiem pienākas. Divu oficiālu prasību, piemēram, apstiprinātu faksu, 
nosūtīšana var izmaksāt līdz EUR 50, kam jāpieskaita izdevumi par tālruņa zvaniem, 
transportu utt., ar kuriem kreditors var saskarties, lai pieprasītu nesamaksātu parādu. 

Grozījums Nr. 111
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 10 000, —
nemainīgu summu EUR 70;

b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai lielāks, 
bet nepārsniedz EUR 10 000, — nemainīgu
summu EUR 70, kā arī ne vairāk kā 3 % 
no kopējā parāda, lai segtu jebkādus 
izdevumus, ar kuriem kreditors saskāries 
saistībā ar parāda piedziņu; 

Or. es

Pamatojums

Iekļauti papildu procenti, lai nodrošinātu, ka kreditori nesaskaras ar papildu izmaksām, 
pieprasot summas, kas viņiem pienākas. Papildus punktiem, kas ierosināti saistībā ar 
iepriekšējo grozījumu, gadījumā, kad parāds pārsniedz EUR 1000, uzņēmumi parasti izvēlas 
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saņemt juridisku palīdzību, un advokāta maksa par konsultācijām un juridiska atzinuma 
sniegšanu būs vismaz EUR 60. 

Grozījums Nr. 112
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 3 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

Or. es

Pamatojums

Iekļauti papildu procenti, lai nodrošinātu, ka kreditori nesaskaras ar papildu izmaksām, 
pieprasot summas, kas viņiem pienākas. Papildus punktiem, kas ierosināti saistībā ar 
iepriekšējiem diviem grozījumiem, gadījumā, kad parāds pārsniedz EUR 10 000, uzņēmumi 
parasti izvēlas prasību iesniegt, izmantojot advokāta pakalpojumus. Maksa, ko advokāts 
piemēro par lietas apstrādi un parāda piedzīšanu, izmantojot ārpustiesas līdzekļus, būs 
vismaz EUR 300.

Grozījums Nr. 113
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts – c.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c.a) Kompensācija 1 % apmērā no 
summas par katru turpmāka kavējuma 
dienu pēc tam, kad pagājušas 60 dienas 
pēc dienas, kad jāsāk maksāt procenti.

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja saskaņā ar 3. un 5. pantu 
komercdarījumos ir maksājami kavējuma 
procenti un līgumā nav noteikts citādi, 
kreditoram ir tiesības saņemt no debitora 
šādas summas: 

svītrots

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 1 000 — nemainīgu summu EUR 
40;
b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 10 000, —
nemainīgu summu EUR 70;
c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Zuzana Roithová

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

a) par parādu, kas ir mazāks par EUR 1000
— nemainīgu summu EUR 40;

a) par parādu, kas ir mazāks par EUR 50
— nemainīgu summu EUR 10;

b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai lielāks, 
bet nepārsniedz EUR 10 000, — nemainīgu 
summu EUR 70;

b) par parādu, kas ir EUR 50 vai lielāks, 
bet nepārsniedz EUR 200, — nemainīgu 
summu EUR 20;
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b.a) par parādu, kas ir EUR 200 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 800, —
nemainīgu summu EUR 40;
b.b) par parādu, kas ir EUR 800 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 8000, —
nemainīgu summu EUR 80;

c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1% no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

c) par parādu, kas ir EUR 8000 vai lielāks 
— summu, kas atbilst 1% no atlikušās 
summas, par kuru jāmaksā kavējuma 
procenti.

Or. cs

Pamatojums

Jaunās kompensācijas maksājumu summas ļaus labāk atspoguļot faktiskās izmaksas un 
tādējādi efektīvāk sasniegs mērķi.

Grozījums Nr. 116
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora nemainīgu summu 
EUR 40.

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 1 000 — nemainīgu summu EUR 
40;
b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 10 000, —
nemainīgu summu EUR 70;
c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

Or. de
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Pamatojums

Būtu jānosaka vienota nemainīga summa attiecībā uz piedziņas izmaksu kompensāciju, lai 
vienkāršotu kompensācijas procedūru. Ierosinātais pieaugošais modelis neatspoguļo faktiskās 
izmaksas, kas ir vienādas gan saistībā ar maziem, gan lieliem parādiem. Nemainīgai summai 
EUR 40 būtu jāsedz visas saistītās administratīvās izmaksas. Papildu izmaksu, kas jāattaisno 
katrā gadījumā atsevišķi, piemēram, tiesas izdevumu, kompensēšanas procedūra ir noteikta 
3. punktā. 

Grozījums Nr. 117
Hans-Peter Mayer

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora EUR 20.

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 1 000 — nemainīgu summu EUR 
40;
b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 10 000, —
nemainīgu summu EUR 70;
c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

Or. de

Pamatojums

Būtu nepiemēroti mainīt nemainīgo summu piedziņas izmaksu kompensēšanai, jo kreditora 
piedziņas izmaksu līmenis parasti nav atkarīgs no parāda līmeņa. Summas EUR 20 apmērā 
pamatā ir pašas Komisijas novērojumi; sk. novērojumus par 2009. gada 8. aprīļa ietekmes 
novērtējumu (SEC(2009)0315, 38. lpp.), kur tiek pieņemts, ka vidējās piedziņas izmaksas ir 
EUR 20.
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Grozījums Nr. 118
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora summu 1,5 % apmērā 
no parāda summas.

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 1 000 — nemainīgu summu EUR 
40;
b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 10 000, —
nemainīgu summu EUR 70;
c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.

Or. it

Grozījums Nr. 119
Cornelis de Jong

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja ir maksājami kavējuma procenti, 
kreditoram ir tiesības saņemt no debitora 
kompensāciju, kas atbilst procentu likmei 
1 % apmērā no parāda summas papildus 
procentu likmei par maksājuma 
kavējumu.

Or. en
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Pamatojums

Šis šķiet godīgāks risinājums par vienreizējas kompensācijas piemērošanu. Šajā risinājumā ir 
ņemts vērā arguments, ka kompensācijai būtu jāpieaug, ja maksājuma kavējums ieilgst, taču 
risinājums neizveido mākslīgas robežas starp konkrētiem datumiem: referenta priekšlikumā 
debitoram, kas maksā 44. dienā pēc dienas, kad jāsāk maksāt procenti par maksājuma 
kavējuma, jāmaksā kompensācija 2 % apmērā no parāda summas, savukārt debitoram, kas 
maksā 45. dienā, jāmaksā kompensācija 4 % apmērā. Tas ir samērā patvaļīgs nosacījums.

Grozījums Nr. 120
Zuzana Roithová

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Panta 1. punktā minētā kompensācija 
nepārsniedz EUR 1000.

Or. cs

Pamatojums

No vienas puses, piedziņas izmaksu kompensācijai būtu jāattiecas uz lieliem parādiem. No 
otras puses, izmaksu kompensācijai būtu jāpiemēro nemainīgi griesti.

Grozījums Nr. 121
Zuzana Roithová

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.c) Dalībvalstis nodrošina, ka vairāku 
prasību gadījumā pret vienu debitoru 
1. punktā minētā piedziņas izmaksu 
kompensācija ir maksājama tikai par 
parādu summām, nevis par atsevišķām 
prasībām.

Or. cs
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Pamatojums

Būtu negodīgi, kā arī neatbilstīgi pašreizējai praksei kompensēt viena un tā paša piegādātāja 
un pircēja piedziņas izmaksas par atsevišķām prasībām, bet būtu jānodrošina, ka tiek 
kompensētas 1. punktā minētās izmaksas atbilstīgi šo visu prasību par kavējumu 
maksājumiem summai. Tas it sevišķi attiecas uz veselības aprūpes nozari, kad slimnīcas nevar 
samaksāt dažādu medikamentu piegādātājam par konkrētiem medikamentiem veselības 
apdrošinātāju maksājumu kavējumu dēļ.

Grozījums Nr. 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora šādas summas:

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti un līgumā 
nav noteikts citādi, kreditoram ir tiesības 
saņemt no debitora nemainīgu summu 
EUR 40.

a) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 1 000 — nemainīgu summu EUR 
40;
b) par parādu, kas ir EUR 1000 vai 
lielāks, bet nepārsniedz EUR 10 000, —
nemainīgu summu EUR 70;
c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — summu, kas atbilst 1 % no 
atlikušās summas, par kuru jāmaksā 
kavējuma procenti.
(2) Dalībvalstis nodrošina, ka summas, kas 
minētas 1. punktā, ir maksājamas 
automātiski bez vajadzības atgādināt un kā 
kompensācija kreditoram par piedziņas 
izmaksām.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums paredz nemainīgu summu EUR 40, lai kompensētu piedziņas izmaksas. Tas 
ierosināts tādēļ, ka piedziņa nerada augstas izmaksas un kreditoram jebkurā gadījumā ir 
tiesības saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieprasīt kompensāciju par turpmākām piedziņas 
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izmaksām, sedzot šādas izmaksas. Kompensāciju nedrīkst izmantot ļaunprātīgi kā preventīvu 
līdzekli; šādu mērķi īsteno procentu likme par maksājuma kavējumu. Ja 3. pantu un 5. pantu 
apvieno, 3. pants tiktu svītrots no teksta. 

Grozījums Nr. 123
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
 4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka summas, kas 
minētas 1. punktā, ir maksājamas 
automātiski bez vajadzības atgādināt un 
kā kompensācija kreditoram par piedziņas 
izmaksām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka summas, kas 
minētas 1. punktā, ir maksājamas 
automātiski bez vajadzības atgādināt un 
kā kompensācija kreditoram par piedziņas 
izmaksām.

2. Ja debitors ir atbildīgs par nokavējumu, 
kreditoram papildus 1. punktā minētajām 
summām ir tiesības prasīt saprātīgu 
kompensāciju no debitora par visām 
atlikušajām piedziņas izmaksām, kas 
radušās debitora maksājuma kavējuma 
dēļ. Dalībvalstis nosaka saprātīgu 
obligātās kompensācijas līmeni, kas nav 
mazāks par 5 % no parāda summas. Tas 
neskar kreditora prasības attiecībā uz 
zaudējumiem vai kaitējumu, ar ko viņš 
saskāries maksājuma kavējuma dēļ.

Or. es

Pamatojums
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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 
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.

Grozījums Nr. 125
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka summas, kas 
minētas 1. punktā, ir maksājamas 
automātiski bez vajadzības atgādināt un kā 
kompensācija kreditoram par piedziņas 
izmaksām. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka summa, kas 
minēta 1. punktā, ir maksājamas 
automātiski bez vajadzības atgādināt un kā 
kompensācija kreditoram par piedziņas 
izmaksām.

Or. it

Grozījums Nr. 126
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Panta 1. punkta c.a) apakšpunktā 
minēto kompensāciju piemēro līdz 
beidzies nepārtraukta kavējuma 
divpadsmitais mēnesis.

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.b) Panta 1. punktā minētā 
kompensācija nepārsniedz EUR 50 000.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja debitors ir atbildīgs par nokavējumu, 
kreditoram papildus 1. punktā minētajām 
summām ir tiesības prasīt saprātīgu 
kompensāciju no debitora par visām 
atlikušajām piedziņas izmaksām, kas 
radušās debitora maksājuma kavējuma 
dēļ.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 129
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja debitors ir atbildīgs par nokavējumu, 
kreditoram papildus 1. punktā minētajām 
summām ir tiesības prasīt saprātīgu 
kompensāciju no debitora par visām 
atlikušajām piedziņas izmaksām, kas 
radušās debitora maksājuma kavējuma 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka summas, kas 
minētas 1. un 2. punktā, ir maksājamas 
automātiski bez vajadzības atgādināt un 
kā kompensācija kreditoram par piedziņas 
izmaksām.
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dēļ.

Or. es

Pamatojums

Ja atgādinājuma nosūtīšana ir nosacījums, lai kreditors saņemtu saprātīgu kompensāciju, 
debitori visos iespējamos veidos centīsies izvairīties no atgādinājumu saņemšanas, lai 
nemaksātu kompensāciju. Tad būtu nepieciešams sākt tiesvedību un tiesnesim būtu jānosaka, 
vai atgādinājums nosūtīts pareizā formātā un vai kompensācija bija maksājama. Tādā 
gadījumā kompensācija vairs nebūtu pietiekams preventīvs pasākums, lai novērstu 
maksājumu neveikšanu.

Grozījums Nr. 130
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja debitors ir atbildīgs par nokavējumu, 
kreditoram papildus 1. punktā minētajām 
summām ir tiesības prasīt saprātīgu 
kompensāciju no debitora par visām 
atlikušajām piedziņas izmaksām, kas 
radušās debitora maksājuma kavējuma dēļ. 

3. Ja debitors ir atbildīgs par nokavējumu, 
kreditoram ir tiesības prasīt saprātīgu 
kompensāciju no debitora par visām 
atlikušajām piedziņas izmaksām, kas 
radušās debitora maksājuma kavējuma dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Hans-Peter Mayer

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ja debitors ir atbildīgs par nokavējumu, 
kreditoram papildus 1. punktā minētajām 
summām ir tiesības prasīt saprātīgu 
kompensāciju no debitora par visām 
atlikušajām piedziņas izmaksām, kas 
radušās debitora maksājuma kavējuma dēļ.

(3) Ja debitors ir atbildīgs par nokavējumu, 
kreditoram papildus 1. punktā minētajām 
summām ir tiesības prasīt saprātīgu 
kompensāciju no debitora par visām 
atlikušajām piedziņas izmaksām, kas 
radušās debitora maksājuma kavējuma dēļ. 
Citas izmaksas ietver it sevišķi kreditora 
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izmaksas saistībā ar advokāta nolīgšanu, 
parādu piedziņas aģentūras nolīgšanu vai 
konta pārtēriņa iespējas izmantošanu 
maksājuma kavējuma dēļ.

Or. de

Pamatojums

Skaidri jānorāda, kādas izmaksu vienības ir ietvertas citās izmaksās, kas rodas saistībā ar 
debitora maksājuma kavējumu.

Grozījums Nr. 132
Edvard Kožušník

Priekšlikums direktīvai
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Vienreizēja kompensācija

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt no debitora šādas 
summas:
a) vienreizēju kompensāciju, kas atbilst 
1 % no parāda dienā, kad maksājami 
procenti;
a) vienreizēju kompensāciju, kas atbilst 
2 % no parāda 45. dienā pēc tam, kad 
maksājami procenti;
c) vienreizēju kompensāciju, kas atbilst 
3 % no parāda 60. dienā pēc tam, kad 
maksājami procenti;
2. Panta 1. punktā minētā vienreizējā 
kompensācija ir maksājuma papildus 
maksājuma kavējuma procentiem un 
piedziņas izmaksu kompensācijai. 
3. Panta 1. punktā minētās vienreizējās 
kompensācijas kopējā summa nepārsniedz 
EUR 3000.

Or. cs
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Pamatojums

Tiek ierosināta pakāpeniski pieaugošas vienreizējās kompensācijas sistēma atbilstīgi 
maksājuma nokavējumam. Augstākais šīs vienreizējās kompensācijas līmenis ir noteikts tā, lai 
nodrošinātu aizsardzību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šī grozījuma pieņemšana ir 
atkarīga no referenta 11. grozījuma pieņemšanas, kas paredz priekšlikuma direktīvai 5. panta 
5. punkta svītrošanu.

Grozījums Nr. 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Priekšlikums direktīvai
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Vienreizēja kompensācija

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt no debitora šādas 
summas:
a) kompensāciju, kas atbilst 3 % no 
parāda 60. dienā pēc tam, kad maksājami 
procenti;
b) kompensāciju, kas atbilst 5 % no 
parāda 90. dienā pēc tam, kad maksājami 
procenti;
2. Panta 1. punktā minētā kompensācija 
ir maksājuma papildus maksājuma 
kavējuma procentiem un piedziņas 
izmaksu kompensācijai. 
3. Panta 1. punktā minētā kompensācija 
nepārsniedz EUR 50 000.

Or. fr

Pamatojums

Maksājumiem ar nokavējumu no 30 līdz 60 dienām neliekas nepieciešams piemērot 
vienreizēju kompensāciju papildus likumiskajiem procentiem un piedziņas izmaksu 
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kompensācijai.

Grozījums Nr. 134
Cristian Silviu Buşoi

Priekšlikums direktīvai
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības automātiski, nesaņemot tiesas 
spriedumu un neiesniedzot prasību, 
saņemt no debitora šādas summas:
a) kompensāciju, kas atbilst 5 % no 
parāda dienā, kad maksājami procenti;
b) kompensāciju, kas atbilst 6 % no 
parāda 45. dienā pēc tam, kad maksājami 
procenti;
c) kompensāciju, kas atbilst 7 % no 
parāda 60. dienā pēc tam, kad maksājami 
procenti;
2. Panta 1. punktā minētā kompensācija 
ir maksājuma papildus maksājuma 
kavējuma procentiem un piedziņas 
izmaksu kompensācijai.
3. Panta 1. punktā minētā kompensācija 
nepārsniedz EUR 50 000.

Or. en

Pamatojums

MVU komercdarījumos nereti ir vājākā puse maksājuma kavējuma gadījumā, tādēļ tie 
vilcinās no debitora pieprasīt pienākošos procentus, baidoties zaudēt turpmākus līgumus un 
klientus.
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Grozījums Nr. 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Priekšlikums direktīvai
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants
Publisku iestāžu maksājumi

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti 
šādi nosacījumi:
a) kreditors ir izpildījis savas 
līgumsaistības un juridiskos pienākumus;
b) kreditors nav saņēmis attiecīgo summu 
laikā un debitors ir atbildīgs par 
nokavējumu.
2. Ja izpildīti 1. punktā minētie 
nosacījumi, dalībvalstis nodrošina, ka: 
a) kavējuma procenti ir maksājami no 
dienas, kas seko līgumā noteiktajai 
maksājumu dienai vai maksājumu laika 
beigu dienai;
b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
kavējuma procenti ir maksājami 
automātiski, kad pagājis viens no šādiem 
laikposmiem: 
i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;
ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk nekā preces vai pakalpojumus —
30 dienas pēc preču vai pakalpojumu 
saņemšanas;
iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču 
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vai pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu 
agrāk vai dienā, kad notiek šāda 
pieņemšana vai pārbaude, — 30 dienas 
pēc minētās dienas;
3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts 
citādi.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā 
publiskām iestādēm par atlīdzību piegādā 
preces vai sniedz pakalpojumus,
a) attiecīgā gada pirmajā pusgadā 
piemēro pamatlikmi, kas atbilst minētā 
gada 1. janvārī spēkā esošajai likmei;
b) attiecīgā gada otrajā pusgadā piemēro 
pamatlikmi, kas atbilst minētā gada 
1. jūlijā spēkā esošajai likmei.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā privātiem uzņēmumiem un publiskām iestādēm būtu jāpiemēro identiski noteikumi, 
neliekas, ka būtu vajadzība saglabāt īpašu pantu par publisko iestāžu maksājumiem.
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Grozījums Nr. 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku iestāžu maksājumi Procenti maksājumu kavējumu gadījumā

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Tādēļ būtu 
jāapvieno 3. un 5. pants. Tirdzniecības sakari starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgi tirdzniecības sakariem starp uzņēmumiem. Lai izvairītos no 
neizdevīgiem maksājumu laikiem it sevišķi saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, visos 
gadījumos procentus apmaksā ne vēlāk 60 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

Grozījums Nr. 137
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku iestāžu maksājumi Procenti maksājumu kavējumu gadījumā 
komercdarījumos

Or. fr

Pamatojums

(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).

Grozījums Nr. 138
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību vai 
trešām personām publisko iestāžu vārdā, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. it

Grozījums Nr. 139
Cristian Silviu Buşoi

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību vai 
nolūkā sasniegt publisko iestāžu mērķus, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. ro



PE439.270v02-00 84/130 AM\810451LV.doc

LV                                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Šis grozījums būtu jāapsver, ņemot vērā 2. panta 1. punktu. Daudzi no pakalpojumiem, ko 
iegādājas publiskās iestādes, netiek sniegti šīm iestādēm, bet gan trešām personām no 
dažādām sociālajām grupām, kuru vārdā publiskās iestādes slēdz līgumus par preču piegādi 
vai pakalpojumu sniegšanu. Līgumu slēgšana par šādām precēm vai pakalpojumiem, lai 
nodrošinātu konkrēto grupu vajadzības, ietilpst publisko iestāžu darbības mērķos, lai gan šīs
iestādes nav galīgais attiecīgo preču vai pakalpojumu saņēmējs. 

Grozījums Nr. 140
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. de

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos kreditoram bez 
vajadzības atgādināt ir tiesības saņemt 
kavējuma procentus likumisko procentu 
apmērā, ja izpildīti šādi nosacījumi: 

Or. de

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Tādēļ būtu 
jāapvieno 3. un 5. pants. Tirdzniecības sakari starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgi tirdzniecības sakariem starp uzņēmumiem. Lai izvairītos no 
neizdevīgiem maksājumu laikiem it sevišķi saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, visos 
gadījumos procentus apmaksā ne vēlāk 60 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

Grozījums Nr. 142
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram, kad viņš pēc tam, kad ir 
pagājušas 30 dienas kopš publiskā iestāde 
saņēmusi faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu, publiskajai 
iestādei ir nosūtījis atgādinājumu ar 
pierādījumu par saņemšanu, ir tiesības 
saņemt kavējuma procentus likumisko 
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procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. nl

Pamatojums

Ja debitoram pirmām kārtām atgādina veikt maksājumu pēc tam, kad ir pagājušas 30 dienas 
kopš faktūrrēķina vai līdzvērtīga maksājuma pieprasījuma saņemšanas datuma, tas debitoram 
nodrošina iespēju apstrīdēt prasību. Tas varētu mazināt tiešu debeta maksājumu skaitu 
Eiropā. Tādā gadījumā jebkādas lietas par maksājuma kavējumu izskatīšana tiesā būtu tikai 
administratīva procedūra. Ar tiesas spriedumu kreditors var savu prasību iesniegt tieši.

Grozījums Nr. 143
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem vai 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. fr

Pamatojums

(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).
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Grozījums Nr. 144
Paolo Bartolozzi

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību vai 
trešām personām publisko iestāžu vārdā, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. it

Pamatojums

Jaunā redakcija ietvers komercdarījumus saskaņā ar koplīgumiem starp aptiekām vai aptieku 
organizācijām un publiskām iestādēm. Tas papildus citām situācijām attiecas uz Itālijas 
situāciju, kurā vietējo veselības aprūpes vienību maksājumus reglamentē valsts farmācijas 
nolīgums starp pašvaldību un privāto aptieku valsts biedrībām un attiecīgo valsts pārvaldi.

Grozījums Nr. 145
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultāts ir preču 
piegāde vai pakalpojumu sniegšana 
publiskām iestādēm par atlīdzību vai 
trešām personām publisko iestāžu vārdā, 
kreditoram bez vajadzības atgādināt ir 
tiesības saņemt kavējuma procentus 
likumisko procentu apmērā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:
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Or. it

Pamatojums
Jaunā redakcija ietvers situācijas, kad preces vai pakalpojumus tieši nepiegādā vai nesniedz 
publiskajām iestādēm, bet gan piegādā vai sniedz trešām personām publisko iestāžu vārdā. 
Viens no gadījumiem, uz ko tas attiecas, ir farmācijas pakalpojumi: kad farmācijas iestādes 
klientiem izsniedz medikamentus, tās sniedz pakalpojumu valstij, un par šo pakalpojumu tās 
atlīdzību saņem tikai vēlāk.

Grozījums Nr. 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
kavējuma procenti ir maksājami 
automātiski, kad pagājis viens no šādiem 
laikposmiem:

b) ja maksājumu diena līgumā nav 
noteikta, kavējuma procenti ir maksājami 
automātiski, kad pagājis viens no šādiem 
laikposmiem:

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
pārbaudāmu faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas 
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

ii) ja debitors saņem pārbaudāmu 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu agrāk nekā preces vai 
pakalpojumus — 30 dienas pēc preču vai 
pakalpojumu saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu dienā, kad notiek 
šāda pieņemšana vai pārbaude, vai pirms 
tās, — 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem pārbaudāmu faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
vai pirms tās, — 30 dienas pēc minētās 
dienas;

Or. de

Pamatojums

Lai to uzskatītu par maksājuma pieprasījumu, faktūrrēķinam jābūt pārbaudāmam. Lai to 
uzskatītu par maksājuma pieprasījumu, faktūrrēķinam jābūt pārbaudāmam, lai noteiktu, vai 
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tas ir pilnīgs, pareizi sagatavots un galīgs. Principā galīgais rēķins, kas neatbilst šiem 
kritērijiem, nedrīkst nodrošināt, ka sākas maksājuma pieprasījuma apstrāde.

Grozījums Nr. 147
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
kavējuma procenti ir maksājami 
automātiski, kad pagājis viens no šādiem 
laikposmiem:

b) ja maksājumu diena līgumā nav 
noteikta, kavējuma procenti ir maksājami 
automātiski, kad pagājis viens no šādiem 
laikposmiem:

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

i) līdz 60 kalendārām dienām pēc 
faktūrrēķina apmaksas termiņa un pēc 
tam, kad debitors saņēmis pārbaudāmu 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

ii) ja debitors saņem pārbaudāmu 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu agrāk nekā preces vai 
pakalpojumus — līdz 60 kalendārām 
dienām pēc preču vai pakalpojumu 
saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu dienā, kad notiek 
šāda pieņemšana vai pārbaude, vai pirms 
tās, — 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem pārbaudāmu faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
vai pirms tās, — līdz 60 kalendārām 
dienām pēc minētās dienas;

Or. de

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 148
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem:

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem:

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

i) 90 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 90 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu dienā, kad notiek 
šāda pieņemšana vai pārbaude, vai pirms 
tās, — 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu dienā, kad notiek 
šāda pieņemšana vai pārbaude, vai pirms 
tās, — 90 dienas pēc minētās dienas;

Or. it
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Grozījums Nr. 149
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem: 

b) ja maksājumu diena vai maksājumu 
laika beigu diena līgumā nav noteikta, 
procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami automātiski bez vajadzības 
atgādināt, kad pagājis viens no turpmāk 
minētajiem laikposmiem: 

i) 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

i) 60 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu maksājuma 
pieprasījumu;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 60 dienas
pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu dienā, kad notiek 
šāda pieņemšana vai pārbaude, vai pirms 
tās, — 30 dienas pēc minētās dienas;

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu dienā, kad notiek 
šāda pieņemšana vai pārbaude, vai pirms 
tās, — 60 dienas pēc minētās dienas;

Or. nl

Pamatojums

Maksājumu saistībām, kas izriet no komercdarījumu līgumiem, būtu jāattiecas uz visiem: 
publiskām iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām. Tikai tādā gadījumā tiks nodrošināti 
godīgas konkurences nosacījumi attiecībā uz maksājumu saistībām.  Maksājumi būtu 
jāuzskata par kavētiem, sākot procentu piemērošanu un saistīto vienreizējo kompensāciju 5 % 
apmērā pēc 60 dienām (kas būtu optimāls variants). Pēc pirmā atgādinājuma pēc 30 dienām, 
debitoram ir vēl 30 dienas, lai apmaksātu parādu.
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Grozījums Nr. 150
Othmar Karas

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts – iii.a) daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii.a) ja faktūrrēķina vai līdzvērtīga 
maksājuma pieprasījuma saņemšanas 
datums nav noteikts — 30 dienas pēc 
preču vai pakalpojumu saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Ja līgumā nav noteikts maksājuma laiks, 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts nodrošina 
automātiskas tiesības uz procentiem, kad ir pagājušas 30 dienas pēc faktūrrēķina saņemšanas 
datuma. Tomēr kreditors reti var pierādīt, ka debitors faktūrrēķinu ir saņēmis. Šis noteikums 
attiektos uz gadījumiem, kad nav pārliecības par rēķina vai līdzvērtīga maksājuma 
pieprasījuma saņemšanu. 

Grozījums Nr. 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz publiskām veselības 
aprūpes iestādēm un publiskām 
medicīniskām un sociālām iestādēm 
5. panta 2.punkta b) apakšpunkta i), ii) un 
iii) daļā minētais laikposms ir 60 dienas.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 152
Catherine Stihler

Priekšlikums direktīvai
5. panta – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts 
citādi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

This amendment 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.

Grozījums Nr. 153
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
 5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts 
citādi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas.
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Or. de

Pamatojums

Publiskām iestādēm ir jārāda piemērs, un atšķirībā no privātiem uzņēmumiem tām ir 
garantēta piekļuve finansējumam. Tādēļ publiskām iestādēm tikai izņēmuma kārtā būtu 
jāvienojas par maksājumu laikiem, kas pārsniedz 30 dienas. Vienreizēja kompensācija 5 % 
apmērā nodrošina skaidru stimulu maksāt laikā. Tomēr tam ir jāpiemēro griesti, lai izvairītos 
no neproporcionāliem slogiem valsts budžetiem un korupcijas veicināšanas. 

Grozījums Nr. 154
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts 
citādi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 60 dienas.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 155
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Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts citādi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras
ilgums nepārsniedz 60 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts citādi.

Or. it

Grozījums Nr. 156
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts citādi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 90 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts citādi.

Or. it

Grozījums Nr. 157
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
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konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts citādi.

līgumā par komercdarījumiem starp 
uzņēmumiem vai konkursa dokumentācijā 
vai līgumā par komercdarījumiem, kuru 
rezultāts ir preču piegāde vai 
pakalpojumu sniegšana publiskām 
iestādēm par atlīdzību, ar pienācīgu 
pamatojumu nav noteikts citādi.

Or. fr

Pamatojums

(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).

Grozījums Nr. 158
Othmar Karas

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
konkursa dokumentācijā vai līgumā ar 
pienācīgu pamatojumu nav noteikts 
citādi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā minētās 
pieņemšanas vai pārbaudes procedūras 
ilgums nepārsniedz 30 dienas pēc preču 
vai pakalpojumu saņemšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Atkāpi no 30 dienu laikposma, lai veiktu pārbaudi, var interpretēt neskaitāmos veidos, tādēļ 
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tā būtu jāsvītro. Turklāt, tā kā nereti starp publiskiem iepircējiem un privātiem piegādātājiem 
nepastāv godīgas konkurences nosacījumi, tas publiskām iestādēm nodrošina iespēju ieviest 
dažādus pārbaudes veikšanas laikposmus. Tāpat ierosinātajā grozījumā ir noteikts 30 dienu 
laikposma sākuma datums: preču vai pakalpojumu saņemšanas diena.

Grozījums Nr. 159
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
 5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku. Līgumā 
noteiktais maksājuma laiks nekādā 
gadījumā nedrīkst pārsniegt 
60 kalendārās dienas.

Or. de

Pamatojums

Publiskām iestādēm ir jārāda piemērs, un atšķirībā no privātiem uzņēmumiem tām ir 
garantēta piekļuve finansējumam. Tādēļ publiskām iestādēm tikai izņēmuma kārtā būtu 
jāvienojas par maksājumu laikiem, kas pārsniedz 30 dienas. Vienreizēja kompensācija 5 % 
apmērā nodrošina skaidru stimulu maksāt laikā. Tomēr tam ir jāpiemēro griesti, lai izvairītos 
no neproporcionāliem slogiem valsts budžetiem un korupcijas veicināšanas. 

Grozījums Nr. 160
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
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noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību
pagarināt maksājuma laiku.

noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nerodas objektīva 
nepieciešamība, kuras pamatā ir 
nepārvarama vara, pagarināt maksājuma 
laiku.

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Priekšlikums direktīvai
5. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, piemēram, 
objektīvu nepieciešamību pagarināt 
maksājuma laiku.

4. Publisku iestāžu līgumu izpildei, 
izņemot līgumus, ko izslēdz saskaņā ar 
Direktīvas 2004/18/EK II sadaļas 
II nodaļas 3. iedaļu, dalībvalstis 
nodrošina, ka līgumā noteiktais maksājumu 
laiks nepārsniedz 2. panta b) apakšpunktā 
paredzētos termiņus, ja vien nepastāv īpaša 
debitora un kreditora vienošanās, kas ir 
pienācīgi pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

Or. fr
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Pamatojums

Lai definētu terminu „publiskās iestādes”, priekšlikumā direktīvai ir atsauce uz jēdzienu 
„līgumslēdzējas iestādes”, kā noteikts Direktīvā 2004/18/EK. Tādēļ ir nepieciešams ievērot 
konsekvenci ar visu Direktīvu 2004/18/EK un šajā saistībā transponēt tās piemērošanas jomu. 
Tādējādi arī ir iespējams ņemt vērā Direktīvā 2004/18/EK noteiktos izņēmumus un reaģēt uz 
konkurences izkropļojumu problēmām, kas varētu rasties, ja priekšlikumu direktīvai 
piemērotu šīm iestādēm, kurām piemēro izslēgšanu. 

Grozījums Nr. 162
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
5. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka:

a) līgumā noteiktais maksājumu laiks 
nepārsniedz 2. panta b) apakšpunktā 
paredzētos termiņus, ja vien nav pienācīgi 
un objektīvi pamatoti saskaņā ar 
nepieciešamības principu vai valsts tiesību 
aktu īpašiem noteikumiem un ja vien 
nepastāv īpaša debitora un kreditora 
vienošanās.
Ja nepieciešams, dalībvalstis var atkāpties 
no a) apakšpunktā noteiktajām prasībām 
iemaksu vai maksājumu pa daļām 
gadījumos, par ko panākta īpaša debitora 
un kreditora vienošanās.
b) faktūrrēķina saņemšanas datums nav 
noteikts līgumā, kas noslēgts starp 
debitoru un kreditoru.

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
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neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Lai 
izvairītos no neizdevīgiem maksājumu laikiem it sevišķi saistībā ar maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, visos gadījumos procenti jāapmaksā ne vēlāk 30 dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas. Atšķirīgas prasības var piemērot iemaksām vai maksājumiem pa daļām. Turklāt 
noteikumi par maksājumu laikiem nebūtu jāapiet ar līgumiem par atliktu faktūrrēķinu 
izsūtīšanu.

Grozījums Nr. 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka:

a) līgumā noteiktais maksājumu laiks 
nepārsniedz 2. panta b) apakšpunktā 
paredzētos termiņus, ja vien nav pienācīgi
pamatoti saskaņā ar nepieciešamības 
principu vai valsts tiesību aktu īpašiem 
noteikumiem un ja vien nepastāv īpaša 
debitora un kreditora vienošanās, un 
nekādā gadījumā nepārsniedz 60 dienas;
b) ja nepieciešams, dalībvalstis var 
atkāpties no a) apakšpunktā noteiktajām 
prasībām iemaksu vai maksājumu pa 
daļām gadījumos, par ko panākta īpaša 
debitora un kreditora vienošanās;
c) dalībvalstis nodrošina, ka faktūrrēķina 
saņemšanas datums nav noteikts līgumā, 
kas noslēgts starp debitoru un kreditoru.

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
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neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Lai 
izvairītos no neizdevīgiem maksājumu laikiem it sevišķi saistībā ar maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, visos gadījumos procentus apmaksā ne vēlāk 60 dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas. Atšķirīgas prasības var piemērot iemaksām (Ratenzahlungen) vai maksājumiem 
pa daļām (Abschlagszahlungen). Turklāt noteikumi par maksājumu laikiem nebūtu jāapiet ar 
līgumiem par atliktu faktūrrēķinu izsūtīšanu.

Grozījums Nr. 164
Cornelis de Jong

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest apiešanas iespēju publiskajām iestādēm: dažās 
dalībvalstīs(piemēram, AK, Nīderlandē) pastāvošā prakse liecina, ka visu līmeņu publiskajām 
iestādēm ir iespējams veikt apmaksu 30 dienu laikā. Komisijas priekšlikuma 17. apsvērumā ir 
sīki paskaidrots, kāpēc publiskām iestādēm patiesi ir mazāk finansiāla rakstura ierobežojumu 
nekā uzņēmumiem. Turklāt iestādēm būtu jārāda pareizais paraugs tirgum kopumā.

Grozījums Nr. 165
Othmar Karas

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
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termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

termiņus. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksts paredz atkāpi no 30 dienu laikposma, ko var interpretēt neskaitāmos veidos 
un kas nodrošina iespēju līgumā noteikt garākus maksājumu laikus nekā paredzēts šajā 
direktīvā, piemēram, tādējādi pārvarot budžeta ierobežojumus. No tā būtu jāizvairās, lai 
nodrošinātu, ka publiskās iestādes maksā laikā. 

Grozījums Nr. 166
Zuzana Roithová

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus.

Or. cs

Pamatojums

Arī publiskajām iestādēm būtu jānodrošina brīvība slēgt līgumus, lai oficiāli reģistrētu 
attiecības ar piegādātājiem atbilstīgi to īpašajām vajadzībām.
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Grozījums Nr. 167
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, piemēram, 
objektīvu nepieciešamību pagarināt 
maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, piemēram, 
objektīvu nepieciešamību pagarināt 
maksājuma laiku. Maksājuma laiks 
nekādā gadījumā nepārsniedz 60 dienas.

Or. de

Pamatojums

Gan uzņēmumiem, gan publiskām iestādēm būtu jānodrošina iespēja atkāpties no 30 dienu 
termiņa tikai ārkārtas un pienācīgi pamatotos apstākļos. Ir svarīgi noteikt maksimālo 
maksājuma laiku, lai ierobežotu šo atkāpi un izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas.

Grozījums Nr. 168
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus.

Or. de
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 169
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 
piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus. 

Or. en

Grozījums Nr. 170
Edvard Kožušník

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir pienācīgi
pamatota ar īpašiem apstākļiem, 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
2. panta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas ir objektīvi
pamatota ar īpašām līguma iezīmēm.
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piemēram, objektīvu nepieciešamību 
pagarināt maksājuma laiku.

Izņemot maksājumu pa daļām gadījumos, 
Maksājuma laiks nekad nepārsniedz 
60 dienas. 
Debitoriem arī nebūtu jāļauj izmantot 
maksājumus pa daļām, tādējādi mazinot 
šīs direktīvas noteikumu un principu 
efektivitāti. 

Or. en

Grozījums Nr. 171
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Dalībvalstis var noteikt īsākus 
maksājumu laikus robežās no 30 līdz 
60 dienām.

Or. en

Pamatojums

Ir vēlams pieļaut minimālu saskaņošanu pilnīgas saskaņošanas vietā.

Grozījums Nr. 172
Catherine Stihler

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.b) Dalībvalstis nodrošina, ka, ja 
privātais sektors sniedz arī vispārējas 
nozīmes pakalpojumus, šī panta 
noteikumi attiecas uz abiem pakalpojumu 
veidiem. 

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā ņem vērā dažādus veidus, kādos tiek organizēti sabiedriskie pakalpojumi 
dalībvalstīs, it sevišķi veselības un sociālās aprūpes jomā.  Piemēram, dažās dalībvalstīs 
veselības aprūpi jau sniedz vairākas privātas slimnīcas, un to skaits pieaug. Tādēļ ir svarīgi 
nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un izvairīties no tā, ka publiskā sektora pakalpojumu 
sniedzēji atrodas negodīgā un nelabvēlīgā situācijā.

Grozījums Nr. 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
5. panta – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Būtu nenormāli, ja soda naudas kļūtu par maksājumiem kreditoriem, jo saņēmēji būtu 
attiecīgās personas, nevis publiska iestāde. Kreditoru kompensācijai būtu jābūt procentu 
veidā.

Grozījums Nr. 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ nepieciešama šī papildu vienreizējā kompensācija, it sevišķi tādēļ, ka tā 
papildina divu veidu sankcijas (piedziņas izmaksu kompensāciju un soda procentus), kurai 
katrai ir savs mērķis. Turklāt nav skaidrs, kādēļ summai būtu jābūt 5 %, jo Komisijas 
ietekmes novērtējums šajā jautājumā nesniedz skaidru informāciju. Ņemot vērā šos apstākļus, 
šādas kompensācijas ieviešana varētu novest pie negodīgiem kreditora ienākumiem, kas 
acīmredzami nav šī priekšlikuma direktīvai mērķis.  

Grozījums Nr. 175
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

(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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Grozījums Nr. 176
Heide Rühle

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 177
Zuzana Roithová

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

svītrots

Or. cs
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Pamatojums

Saistībā ar pušu paritāti līgumiskās attiecībās nav iespējams publiskām iestādēm piemērot 
šādu augstu un vienpusēju soda naudu.

Grozījums Nr. 178
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
 5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. Šī 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, publiskas 
iestādes kreditoram ir tiesības saņemt 
vienreizēju kompensāciju, kas atbilst 5 % 
no parāda. Šī kompensācija papildina 
kavējuma procentus.

Or. de

Pamatojums

Publiskām iestādēm ir jārāda piemērs, un atšķirībā no privātiem uzņēmumiem tām ir 
garantēta piekļuve finansējumam. Tādēļ publiskām iestādēm tikai izņēmuma kārtā būtu 
jāvienojas par maksājumu laikiem, kas pārsniedz 30 dienas. Vienreizēja kompensācija 5 % 
apmērā nodrošina skaidru stimulu maksāt laikā. Tomēr tam ir jāpiemēro griesti, lai izvairītos 
no neproporcionāliem slogiem valsts budžetiem un korupcijas veicināšanas. 

Grozījums Nr. 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

Ja maksājums noteiktajā laikā ir atkarīgs 
no iepriekšējas valsts līdzekļu 
pārvietošanas no centrālās pārvaldes un 
ja šī pārvietošana nav veikta, kā arī ja 
centrālā pārvalde nav atbildīga par 
kavējumu, kreditoram nav tiesību uz 
vienreizējo kompensāciju, kas atbilst 
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procentuālam lielumam no parāda 
summas.

Or. el

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 180
Sabine Verheyen

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. Šī 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 2% no parāda.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz soda naudām par maksājumu kavējumiem šī grozījuma iesniedzējs atbalsta 
vienlīdzīgu attieksmi pret uzņēmumiem un publiskām iestādēm un ierosina vienreizēju 
kompensāciju 2 % apmērā no parāda summas.
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Grozījums Nr. 181
Lara Comi

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. Šī 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 3% no parāda. Šī 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

Or. it

Grozījums Nr. 182
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda.
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, publiskajai 
iestādei ir pienākums piecu darba dienu 
laikā noslēgt līgumu par finanšu 
produktu vai pakalpojumu, lai 
nekavējoties pilnībā apmaksātu parādu. 
Ja publiskā iestāde nenoslēdz līgumu, kas 
nodrošina parāda apmaksu pakalpojuma 
sniedzējam, tai piemēro soda naudas 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem 
un kritērijiem, kurus piemēro konkrētajā 
dalībvalstī.

Or. es

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 183
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. Šī 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. Šī 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus. Ja kreditors, kam ir tiesības uz 
vienreizēju kompensāciju, ir noslēdzis 
apakšlīgumu ar citiem uzņēmumiem, 
vienreizējo kompensāciju proporcionāli 
sadala starp šiem uzņēmumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 184
Anna Maria Corazza Bildt

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Tomēr, lai 
neradītu birokrātiju MVU, nevajadzētu piemērot vienreizējas kompensācijas prasības 
privātiem uzņēmumiem un publiskām iestādēm. Jau ir piemēroti pazemināti likumiskie 
procenti, kas nodrošina, ka mazāki maksājumu kavējumi saņem citādāku attieksmi 
salīdzinājumā ar garākiem maksājumu kavējumiem. Ir ļoti svarīgi neradīt papildu birokrātiju.

Grozījums Nr. 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. 
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda.
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt šādus kompensācijas 
maksājumus:

a) kompensāciju, kas atbilst 2 % no 
parāda dienā, kad maksājami procenti;
b) kompensāciju, kas atbilst 5 % no 
parāda 30. dienā pēc tam, kad maksājami 
procenti.

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Saistībā ar 
kompensāciju mazākiem maksājumu kavējumiem būtu jāsaņem citādāka attieksme 
salīdzinājumā ar garākiem maksājumu kavējumiem.

Grozījums Nr. 187
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda.
Šī kompensācija papildina kavējuma 
procentus. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt no debitora šādas 
summas:

a) kompensāciju, kas atbilst 2 % no 
parāda dienā, kad maksājami procenti;
b) kompensāciju, kas atbilst 4 % no 



AM\810451LV.doc 115/130 PE439.270v02-00

                                         Ārējais tulkojums LV

parāda 45. dienā pēc tam, kad maksājami 
procenti;
c) kompensāciju, kas atbilst 5 % no 
parāda 60. dienā pēc tam, kad maksājami 
procenti;
5.a Panta 5. punktā minētā kompensācija 
ir maksājuma papildus maksājuma 
kavējuma procentiem un piedziņas 
izmaksu kompensācijai.

Or. en

Pamatojums

Soda naudai par maksājuma kavējumu, ko piemēro valsts pārvaldes iestādēm, būtu jābūt 
pakāpeniskai un pieaugošai atkarībā no kavējuma ilguma, lai saglabātu stimulu parādu 
atmaksāt laikus tiklīdz kā ir iestājies maksājuma kavējums. 

Grozījums Nr. 188
Malgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Or. pl

Pamatojums

Pusei, kurai paredzētais maksājums ir nokavēts, izmaksājamai kompensācijai būtu jāpiemēro 
griesti.  

Grozījums Nr. 189

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Panta 5. punktā minētā kompensācija 
nepārsniedz EUR 50 000.
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Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
 5. pants – 6. punkts

Or. de

Pamatojums

Publiskām iestādēm ir jārāda piemērs, un atšķirībā no privātiem uzņēmumiem tām ir 
garantēta piekļuve finansējumam. Tādēļ publiskām iestādēm tikai izņēmuma kārtā būtu 
jāvienojas par maksājumu laikiem, kas pārsniedz 30 dienas. Vienreizēja kompensācija 5 % 
apmērā nodrošina skaidru stimulu maksāt laikā. Tomēr tam ir jāpiemēro griesti, lai izvairītos 
no neproporcionāliem slogiem valsts budžetiem un korupcijas veicināšanas. 

Grozījums Nr. 190
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā publiskām 
iestādēm par atlīdzību piegādā preces vai 
sniedz pakalpojumus,

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem un 
komercdarījumos, kuru rezultātā 
publiskām iestādēm par atlīdzību piegādā 
preces vai sniedz pakalpojumus,

Or. fr

Pamatojums

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā publiskām 
iestādēm par atlīdzību piegādā preces vai 
sniedz pakalpojumus,

6. Panta 5. punktā minētā kompensācija 
nepārsniedz EUR 2000.

a) attiecīgā gada pirmajā pusgadā piemēro 
pamatlikmi, kas atbilst minētā gada 
1. janvārī spēkā esošajai likmei;
b) attiecīgā gada otrajā pusgadā piemēro 
pamatlikmi, kas atbilst minētā gada 1. jūlijā 
spēkā esošajai likmei.
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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).

Grozījums Nr. 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā 
publiskām iestādēm par atlīdzību piegādā 
preces vai sniedz pakalpojumus,

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā par 
atlīdzību piegādā preces vai sniedz 
pakalpojumus,

Or. en

Pamatojums

Visa veida komercdarījumiem būtu jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai izvairītos no 
neizdevīgām situācijām gan publiskajām iestādēm, gan privātajiem uzņēmumiem. Tādēļ būtu 
jāapvieno 3. un 5. pants. Tirdzniecības sakari starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgi tirdzniecības sakariem starp uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 192
Heide Rühle 

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā
publiskām iestādēm par atlīdzību piegādā 
preces vai sniedz pakalpojumus,

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā par 
atlīdzību piegādā preces vai sniedz 
pakalpojumus,

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 193
Gianni Pittella

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis var nodrošināt, ka 
kreditors drīkst pieprasīt publiskām 
iestādēm konkrētā laika periodā pēc 
pieprasījuma iesniegšanas apliecināt, ka 
1. punktā minētais parāds ir precīzs, 
nemainīgs un maksājams, lai varētu 
nodot parādu, neizmantojot palīdzību, 
bankām vai finanšu starpniekiem, kas 
atzīti spēkā esošajos tiesību aktos.  Šāda 
nodošana stājas spēkā saistībā ar attiecīgo 
debitoru iepriekš minētā apliecinājuma 
izsniegšanas brīdī. Sākot no 
apliecinājuma izsniegšanas brīža, 
maksājuma kavējuma procenti vairs nav 
maksājami, un netiek izmaksāta 5. punktā 
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minētā vienreizējā kompensācija.

Or. it

Pamatojums
Papildus striktajiem maksājumu laikiem, ko piemēros valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem 
būtu jānodrošina iespēja nodot parādus, ko tiem nav atmaksājušas valsts pārvaldes iestādes, 
bankām vai finanšu starpniekiem.  Šāds noteikums nodrošinātu, ka uzņēmumiem būtu 
nepieciešamā likviditāte īstenot savu uzņēmējdarbību un arī aiztaupītu valsts pārvaldes 
iestādēm procedūru piemērošanu un vajadzību maksāt vienreizēju kompensāciju 5 % apmērā. 

Grozījums Nr. 194
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
 5. pants – 6.b punkts (jauns)

Or. de

Pamatojums

Publiskām iestādēm ir jārāda piemērs, un atšķirībā no privātiem uzņēmumiem tām ir 
garantēta piekļuve finansējumam. Tādēļ publiskām iestādēm tikai izņēmuma kārtā būtu 
jāvienojas par maksājumu laikiem, kas pārsniedz 30 dienas. Vienreizēja kompensācija 5 % 
apmērā nodrošina skaidru stimulu maksāt laikā. Tomēr tam ir jāpiemēro griesti, lai izvairītos 
no neproporcionāliem slogiem valsts budžetiem un korupcijas veicināšanas.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Dalībvalstis nodrošina, ka kreditoram ir 
tiesības atteikties piegādāt preces vai 
pakalpojumus, ja ir izpildīti 1. punkta 
nosacījumi un publiskā iestāde pārsniedz 
maksājumu laiku par vairāk kā trīs 
mēnešiem.  
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Grozījums Nr. 195
Andreas Schwab

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Komercdarījumos, kuru rezultātā 
publiskām iestādēm par atlīdzību piegādā 
preces vai sniedz pakalpojumus, 
dalībvalstis var, atkāpjoties no 4.a punkta, 
noteikt „bonus-malus” sistēmu, ar ko 
saskaņā debitors un kreditors var vai nu 
vienoties par maksājumiem pa daļām, vai 
kreditoram ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 2 % no parāda. 
Līgumā noteiktais maksājuma laiks 
nekādā gadījumā nepārsniedz 60 dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Vienreizēja kompensācija par maksājumu 

kavējumu komercdarījumos
1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos starp uzņēmumiem vai 
komercdarījumos, kuru rezultātā 
publiskām iestādēm par atlīdzību piegādā 
preces vai sniedz pakalpojumus, tad, kad 
ir maksājami kavējuma procenti, 
kreditoram ir tiesības no debitora saņemt 
šādu vienreizēju kompensāciju:
a) 2 % no parāda summas dienā, kad 
jāsāk maksāt maksājuma kavējuma 
procenti;
b) 3% no parāda summas 30. dienā pēc 
dienas, kad jāsāk maksāt maksājuma 
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kavējuma procenti;
b) 4% no parāda summas 45. dienā pēc 
dienas, kad jāsāk maksāt maksājuma 
kavējuma procenti;
b) 5% no parāda summas 60. dienā pēc 
dienas, kad jāsāk maksāt maksājuma 
kavējuma procenti.
2. Panta 1. punktā minētā vienreizējā 
kompensācija ir maksājuma papildus 
maksājuma kavējuma procentiem un 
piedziņas izmaksu kompensācijai.

Or. fr

Pamatojums

Pienākuma maksāt vienreizēju kompensāciju 5 % apmērā no parāda dienā, kad jāsāk maksāt 
maksājuma kavējuma procenti, piemērošana publiskām iestādēm ir neproporcionāls (un tādēļ 
grūti piemērojams) un diskriminējošs pasākums. Sankcijai, ko šī vienreizējā kompensācija 
rada, būtu jābūt pieaugošai atkarībā no maksājuma kavējuma dienu skaita, un tā būtu 
jāpiemēro gan uzņēmumiem, gan publiskām iestādēm. Lai sankcija būtu patiesi efektīva, 
nevajadzētu noteikt griestus.

Grozījums Nr. 197
Jürgen Creutzmann

Priekšlikums direktīvai
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Piemērojamā pamatlikme

Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos, kuru rezultātā par 
atlīdzību piegādā preces vai sniedz 
pakalpojumus,
a) attiecīgā gada pirmajā pusgadā 
piemēro pamatlikmi, kas atbilst minētā 
gada 1. janvārī spēkā esošajai likmei;
b) attiecīgā gada otrajā pusgadā piemēro 
pamatlikmi, kas atbilst minētā gada 
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1. jūlijā spēkā esošajai likmei.

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar maksājumu kavējumu procentu maksājumiem uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
būtu jāpiemēro vienādi nosacījumi. Tādēļ komercdarījumos starp uzņēmumiem un starp 
uzņēmumiem un publiskām iestādēm būtu jāpiemēro vienāda pamatlikme.

Grozījums Nr. 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka līguma klauzula 
attiecībā uz maksājuma dienu vai kavējuma 
procentiem, vai piedziņas izmaksām nav 
izpildāma vai ir par iemeslu prasībai par 
zaudējumu atlīdzību, ja tā ir redzami 
netaisna pret kreditoru. Nosakot, vai 
klauzula ir redzami netaisna pret kreditoru, 
ņem vērā visus lietas apstākļus, tai skaitā 
labu tirdzniecības praksi un ražojuma vai 
pakalpojuma īpašības. Ņem vērā arī to, vai 
debitoram ir objektīvs iemesls novirzīties 
no likumiskās likmes vai 3. panta 
2. punkta b) apakšpunkta, 4. panta 
1. punkta vai 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta noteikumiem.

1. Dalībvalstis paredz, ka līguma klauzulu, 
kas ir pretrunā šīs direktīvas noteikumiem
attiecībā uz maksājuma dienu vai kavējuma 
procentiem, vai piedziņas izmaksām 
uzskata par redzami netaisnu pret 
kreditoru un tā var būt par iemeslu
prasībai par zaudējumu atlīdzību. Ja 
klauzulu atzīst par redzami netaisnu, to 
uzskata par likumiski spēkā neesošu un 
piemēro spēkā esošos tiesību aktus, ko 
uzskata par piemērojamiem, izņemot 
gadījumos, kad valsts tiesas nosaka citus 
nosacījumus kā taisnīgus. Nosakot, vai 
klauzula ir redzami netaisna pret kreditoru, 
ņem vērā visus lietas apstākļus, tai skaitā 
labu tirdzniecības praksi un ražojuma vai 
pakalpojuma īpašības. Šādas klauzulas 
uzskata par redzami netaisnīgām visos 
gadījumos:

Pirmajā daļā par redzami netaisnu 
klauzulu vienmēr uzskata klauzulu, kurā 
nav ietverti noteikumi par kavējuma 
procentiem.

a) klauzulas, kas paredz neietvert 
maksājumu kavējumu procentus vai 
nosaka zemāku likmi par 2. panta 
5. punktā noteikto;
b) klauzulas, kas paredz maksājumu 
laikus, kuri pārsniedz 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā noteiktos, nenorādot 
objektīvu vajadzību;
c) klauzulas, kas paredz maksājumu 
laikus, kuri pārsniedz 5. panta 2. punkta 
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b) apakšpunktā noteiktos, neatsaucoties 
uz nepārvaramu varu;
d) klauzulas, kas paredz neietvert 
piedziņas izmaksu kompensāciju, kā 
noteikts 4. pantā; 
e) klauzulas, kas paredz nepiemērot 
5. panta 5. punktu; 
f) klauzulas, kas paredz neietvert 
kreditora tiesības anulēt līgumu 
maksājuma kavējuma gadījumā;
g) klauzulas, kas nomas līgumos paredz 
neietvert kreditora tiesības atgūt 
materiālās vērtības, kuras ir kreditora 
īpašums un kuras ir izmantotas attiecīgā 
pakalpojuma sniegšanai maksājuma 
kavējuma gadījumā.

Or. es

Pamatojums

Skaidrības labad ir vēlams pievienot „netaisnu” klauzulu sarakstu un precizēt par netaisnām 
uzskatītu līguma klauzulu ietekmi. Šis papildinājums atbilst direktīvas būtībai.

Grozījums Nr. 199
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka līguma klauzula 
attiecībā uz maksājuma dienu vai kavējuma 
procentiem, vai piedziņas izmaksām nav 
izpildāma vai ir par iemeslu prasībai par 
zaudējumu atlīdzību, ja tā ir redzami 
netaisna pret kreditoru. Nosakot, vai 
klauzula ir redzami netaisna pret kreditoru, 
ņem vērā visus lietas apstākļus, tai skaitā 
labu tirdzniecības praksi un ražojuma vai 
pakalpojuma īpašības. Ņem vērā arī to, vai 
debitoram ir objektīvs iemesls novirzīties 
no likumiskās likmes vai 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta, 4. panta 1. punkta vai 
5. panta 2. punkta b) apakšpunkta 

1. Dalībvalstis paredz, ka līguma klauzula 
attiecībā uz maksājuma dienu vai kavējuma 
procentiem, vai piedziņas izmaksām nav 
izpildāma vai ir par iemeslu prasībai par 
zaudējumu atlīdzību, ja tā ir redzami 
netaisna pret kreditoru. Nosakot, vai 
klauzula ir redzami netaisna pret kreditoru, 
ņem vērā visus lietas apstākļus, tai skaitā 
labu tirdzniecības praksi, ražojuma vai 
pakalpojuma īpašības un attiecīgā 
uzņēmuma izmēru. Ņem vērā arī to, vai 
debitoram ir objektīvs iemesls novirzīties 
no likumiskās likmes vai 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta, 4. panta 1. punkta vai 
5. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
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noteikumiem. noteikumiem. 

Pirmajā daļā par redzami netaisnu klauzulu 
vienmēr uzskata klauzulu, kurā nav ietverti 
noteikumi par kavējuma procentiem. 

Pirmajā daļā par redzami netaisnu klauzulu 
vienmēr uzskata klauzulu, kurā nav ietverti 
noteikumi par kavējuma procentiem. 

Or. it

Grozījums Nr. 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā par redzami netaisnu klauzulu 
vienmēr uzskata klauzulu, kurā nav 
ietverti noteikumi par kavējuma 
procentiem.

Punkta 1. apakšpunktā par redzami 
netaisnu klauzulu vienmēr uzskata 
klauzulu vai komercpraksi, kas izslēdz 
juridiskās intereses (pamatlikmes 
palielinājums par vismaz 
7 procentpunktiem) vai piedziņas izmaksu 
kompensāciju, vai abus.

Or. es

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 201
Othmar Karas

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā par redzami netaisnu 
klauzulu vienmēr uzskata klauzulu, kurā 
paredzēts pārsniegt 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā noteikto laikposmu.

Or. en

Pamatojums
Vairākās nozarēs būtiska iepirkumu daļa tiek īstenota, organizējot publiskus konkursus.
Pastāv risks, ka publiskas iestādes varētu ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo pozīciju. 
MVU un uzņēmumi parasti riskē zaudēt turpmākas uzņēmējdarbības attiecības, ja iesniedz 
prasību tiesā. Tādēļ direktīvā būtu jāparedz strikti pasākumi, lai stabilizētu piegādātāju 
pozīciju.

Grozījums Nr. 202
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā par redzami netaisnu 
klauzulu vienmēr uzskata klauzulu, kurā 
paredzēts pārsniegt 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā noteikto laikposmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts – 2.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja publiskas iestādes ļaunprātīgi izmanto 
dominējošu pozīciju, tas būtu jāuzskata 
par redzami negodīgu praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Pablo Arias Echeverría

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Panta 2. punktā minētie līdzekļi ietver 
noteikumus, kuriem atbilstoši 
reprezentatīvas  organizācijas var saskaņā 

ar attiecīgās valsts likumiem iesniegt 
prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes 
iestādēs, pamatojoties uz to, ka  klauzulas
ir redzami netaisnas, lai šīs organizācijas
varētu piemērot piemērotus un efektīvus 
līdzekļus  to  turpmākas izmantošanas 
novēršanai.

3. Panta 2. punktā minētie līdzekļi ietver 
noteikumus, kuriem atbilstoši uzņēmumi
var saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem 
iesniegt prasību tiesā vai kompetentās 
pārvaldes iestādēs, pamatojoties uz to, ka 
klauzulas ir redzami netaisnas, lai šie 
uzņēmumi varētu piemērot piemērotus un 
efektīvus līdzekļus to turpmākas 
izmantošanas novēršanai, neskarot 
1. panta 2. punkta noteikumus. 

Or. es

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir vienkārši nodrošināt, lai tiesām netiktu piemērots pārmērīgs slogs. 
Nebūtu jāpiemēro tiesību akti, lai noteiktu, vai viens no 1. punktā uzskaitītajiem klauzulu 
veidiem ir uzskatāms par negodīgu. Cits jautājums ir par to, kādus klauzulu veidus par 
negodīgiem uzskata puses. Šādos gadījumos jautājums būs jāizšķir tiesā. 
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Grozījums Nr. 205
Toine Manders

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Panta 2. punktā minētie līdzekļi ietver 
noteikumus, kuriem atbilstoši 
reprezentatīvas organizācijas var saskaņā 
ar attiecīgās valsts likumiem iesniegt 
prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes 
iestādēs, pamatojoties uz to, ka klauzulas ir 
redzami netaisnas, lai šīs organizācijas 
varētu piemērot piemērotus un efektīvus 
līdzekļus to turpmākas izmantošanas 
novēršanai.

3. Panta 2. punktā minētie līdzekļi ietver 
noteikumus, kuriem atbilstoši 
organizācijas, kas oficiāli pārstāv mazus 
un vidējus uzņēmumus, var saskaņā ar 
attiecīgās valsts likumiem iesniegt prasību 
tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, 
pamatojoties uz to, ka klauzulas ir redzami 
netaisnas, lai šīs organizācijas varētu 
piemērot piemērotus un efektīvus līdzekļus 
to turpmākas izmantošanas novēršanai.

Or. nl

Pamatojums

Vecais direktīvas teksts piešķīra tiesības tikai uzņēmumiem, kas oficiāli pārstāv MVU. Lai 
izvairītos no neskaidrības MVU starpā, būtu jāsaglabā šis nosacījums. 

Grozījums Nr. 206
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina pilnīgu 
pārredzamību attiecībā uz tiesībām un 
pienākumiem, kas izriet no šīs direktīvas, 
jo īpaši publicējot piemērojamo likumisko 
procentu likmi.

Dalībvalstis nodrošina pilnīgu 
pārredzamību attiecībā uz tiesībām un 
pienākumiem, kas izriet no šīs direktīvas, 
jo īpaši publicējot piemērojamo likumisko 
procentu likmi un uzraugot valdības 
maksājumu veikšanas praksi, it sevišķi 
ņemot vērā apakšlīgumu ķēžu aizsardzību.

Or. it
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Grozījums Nr. 207
Philippe Juvin

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sekmē to, lai tiktu izplatīta 
informācija par kreditoru un debitoru 
tiesībām komercdarījumos, kā arī 
apzinīgu maksātāju saraksta publicēšanu, 
lai veicinātu labas prakses izplatīšanos.

Or. fr

Pamatojums

Pasākumiem maksājumu kavējumu apkarošanai nebūtu jābūt tikai represīviem. Ir būtiski, lai 
kreditori būtu labi informēti un apzinātos savas tiesības. Apzinīgu maksātāju, kas ievēro 
maksājumu termiņus, saraksta publicēšana varētu būt stimuls laikposmu uzlabošanai (jo tiktu 
apdraudēta debitoru reputācija).

Grozījums Nr. 208
Małgorzata Handzlik

Priekšlikums direktīvai
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Komisija Oficiālajā Vēstnesī un 
internetā publicē informāciju par 
piemērojamām likumisko procentu 
likmēm visās dalībvalstīs maksājumu 
kavējumu gadījumā komercdarījumos.

Or. pl

Pamatojums

Tas nodrošinās lielāku skaidrību un atvieglos tiesu un kreditoru piekļuvi informācijai par 
piemērojamām likumisko procentu likmēm visās dalībvalstīs. Tas ir jo īpaši svarīgi saistībā ar 
pārrobežu darījumiem. 
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Grozījums Nr. 209
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar valstu normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem visiem Kopienā
reģistrētiem kreditoriem piemēro vienādus 
nosacījumus.

2. Ar valstu normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem visiem Eiropas 
Savienībā reģistrētiem kreditoriem pēc to 
izmēra piemēro vienādus nosacījumus.

Or. it

Grozījums Nr. 210
Matteo Salvini

Priekšlikums direktīvai
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 1., 7. un 9. panta prasības vēlākais
[līdz divpadsmitā mēneša pēdējai dienai 
pēc šīs direktīvas publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 
minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības
tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 1., 7. un 9. panta prasības vēlākais
[līdz divpadsmitā mēneša pēdējai dienai 
pēc šīs direktīvas publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī]. Lai
nodrošinātu atbilstību 5. pantam, katra 
dalībvalsts var izvēlēties atlikt šī panta 
spēkā stāšanos par ne vairāk kā 
36 mēnešiem attiecībā uz maksājumiem 
konkrētās nozarēs. Attiecīgās nozares 
nosaka katra dalībvalsts un paziņo par 
tām Komisijai, kurai tās ir jāapstiprina.
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. it
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