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Šī darba dokumenta mērķis ir sniegt priekšlikuma satura kopsavilkumu un izcelt virkni 
būtisku jautājumu, kurus nepieciešams izskatīt īpaši rūpīgi un veicināt to apspriešanu 
komitejā. Atkarībā no debašu norises šos vai jebkurus citus turpmāk komitejas apspriedēs un 
4. novembra īsajā uzklausīšanā radušos jautājumus referente Barbara Weiler var iekļaut 
ziņojumā kā grozījumus.

I Priekšlikuma priekšvēsture

Direktīva 2000/35/EK,1 kuras mērķis bija novērst maksājumu kavējumus komercdarījumos, 
tika pieņemta 2000. gada maijā un ir spēkā kopš 2002. gada 8. augusta, taču praksē tās 
ietekme ir bijusi ierobežota. Kopumā Eiropas Savienībā maksājumu kavējumi 
komercdarījumos joprojām ir izplatīta parādība, maksājumu termiņiem dažādās dalībvalstīs 
ievērojami atšķiroties.

Maksājumu kavējumi ietekmē uzņēmumu konkurētspēju un dzīvotspēju iekšējā tirgū. 
Maksājumu kavējumi var izraisīt citādi dzīvotspējīgu un perspektīvu uzņēmumu bankrotu. 
Viena uzņēmuma likviditātes grūtības var pat izraisīt bankrotu sēriju visā piegādes ķēdē. 
Maksājumu kavējumu negatīvā ietekme ievērojami pieaug ekonomikas lejupslīdes laikā, kad 
finansējums ir sevišķi grūti pieejams. 

Maksājumu kavējumi jo īpaši iespaido mazos un vidējos uzņēmumus.  Šie uzņēmumi ir 
mazāk aizsargāti, jo to alternatīvie naudas plūsmas avoti ir ierobežoti, trūkst atbilstošu kredītu 
vadības sistēmu, nepietiek resursu novēlotu maksājumu problēmas risināšanai un ir ierobežota 
piekļuve citam finansējumam.  

Pētījumi liecina, ka bieži maksājumi tiek kavēti valsts sektorā.  Saskaņā ar 2008. gadā veikto 
pētījumu valsts iestādes joprojām ir sliktākās rēķinu maksātājas Eiropas Savienībā — rēķina 
apmaksai tām ir nepieciešamas vidēji 65 dienas salīdzinājumā ar 55 dienām, kas rēķina 
apmaksāšanai nepieciešamas uzņēmumiem. 

Turklāt ne mazāk svarīgi ir tas, ka maksājumu kavējumi ir nopietns šķērslis pārrobežu 
tirdzniecībai. Uzņēmumi nelabprāt iesaistās pārrobežu tirdzniecības darījumos, jo 
nenoteiktība un piedziņas izmaksas tajos ir ievērojami lielākas. Daudzi debitori arī mazāk 
satraucas par iespējamo kaitējumu viņu reputācijai, ja kreditors un debitors atrodas dažādās 
ES dalībvalstīs. 

II Problēmas definējums

Eiropas Komisija ietekmes novērtējumā2 ir identificējusi vairākus iemeslus, kas izraisa 
maksājumu kavējumus komercdarījumos. Tie ir, piemēram, tirgus struktūra, ekonomikas 
attīstības cikliskums, finansējuma pieejamība un budžeta ierobežojumi, kreditoru un debitoru 
uzņēmumu iekšējā struktūra, efektīvu un lietderīgu instrumentu trūkums.  Komisija norāda, ka 
vairākus svarīgus Direktīvas 2000/35/EK noteikumus nepieciešams precizēt, jo praksē tie ir 
grūti īstenojami.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu 
novēršanu komercdarījumos (OV L 200, 43. sējums, 8.8.2000., 35. lpp.).
2 COM(2009)126, SEC(2009)315/9
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Minētie iemesli ir savstarpēji saistīti un visas no tiem izrietošās problēmas Eiropas līmenī nav 
iespējams risināt. Vairākos svarīgos problēmu cēloņu aspektos Eiropas Savienībai nav tiesību 
rīkoties. Tomēr direktīva, kas uzlabotu maksājumu kavējumu novēršanai pieejamo 
instrumentu efektivitāti un lietderību, būtu nozīmīgs solis maksājumu kavējumu problēmas 
risināšanā. 

III Komisijas priekšlikums

Direktīvas 2000/35/EK pārstrādāšanas mērķis ir uzlabot maksājumu kavējumu novēršanai 
pieejamo instrumentu efektivitāti un lietderību, piedāvājot vairākas būtiskas izmaiņas.

Ar priekšlikumu tiek piešķirtas tiesības piedzīt administratīvās izmaksas, kas radušās 
maksājuma kavējuma dēļ.  Par EUR 1 000 mazākiem parādiem piedziņas izmaksu apjoms ir 
EUR 40, parādiem no EUR 1 000 līdz EUR 10 000 piedziņas izmaksu apjoms ir EUR 70, bet 
gadījumos, kad parāds ir vienāds vai lielāks par EUR 10 000, piedziņas izmaksu apjoms 
atbilst 1 % no parāda summas (4. panta 1. punkts). 

Papildus tiesībām piedzīt minētās administratīvās izmaksas kreditoriem ir tiesības saņemt 
„saprātīgu” kompensāciju par „visām atlikušajām piedziņas izmaksām” (4. panta 3. punkts).

Attiecībā uz valsts iestādēm priekšlikuma mērķis ir saīsināt maksājumu termiņus, visām valsts 
iestādēm nosakot saskaņotu maksājumu termiņu — 30 dienas. Priekšlikumā paredzēts, ka 
garāks maksājuma termiņš ir pieļaujams tikai divos gadījumos: ja pastāv „īpaša debitora un 
kreditora vienošanās” un ja nepieciešamība pēc garāka maksājuma termiņa ir „pienācīgi 
pamatota ar īpašiem apstākļiem, piemēram, objektīvu nepieciešamību pagarināt maksājuma 
termiņu” (5. panta 4. punkts).

Turklāt priekšlikums veicina maksājumu kavējumu novēršanu valsts iestādēs, ieviešot 
vienotas likmes kompensāciju 5 % apmērā no rēķina summas, sākot no pirmās kavējuma 
dienas. Šī kompensācija tiek aprēķināta papildus procentiem par maksājuma kavējumu un 
soda naudai par maksājuma kavējumu saskaņā ar 4. pantu. 

Svarīgi atzīmēt, ka šo līdzekļu izmantošana nav obligāta — uzņēmumiem tiek piešķirtas 
tiesības rīkoties, taču tiem nav pienākuma šīs tiesības izmantot.  

Priekšlikuma 6. pantā noteikti stingrāki noteikumi par izteikti netaisnām līguma klauzulām. 
Tajā iekļauts noteikums, kas paredz par izteikti netaisnu vienmēr uzskatīt līguma noteikumu, 
kas izslēdz procentus par maksājuma kavējumu.

Priekšlikuma 9. pants liek dalībvalstīm nodrošināt izpildāma sprieduma saņemšanu 
90 kalendāra dienu laikā pēc neapstrīdēta prasījuma iesniegšanas.

Priekšlikuma 1. panta 2. punkts atceļ iespēju izslēgt prasības par procentiem, kas mazāki 
par EUR 5.

IV Referentes vispārīgās piezīmes
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Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo tas sekmē iekšējā tirgus darbību un jo 
īpaši pievēršas mazo un vidējo uzņēmumu situācijai. 

Referente ir konstatējusi, ka efektīvu un lietderīgu kompensācijas mehānismu trūkums ir tikai 
viens no iemesliem, kādēļ iekšējā tirgū ir vērojami maksājumu kavējumi. Komisijas ietekmes 
novērtējums, vairāku ieinteresēto pušu sniegtā informācija un pētījumi liecina, ka uzņēmumi 
ļoti bieži atturas iekasēt procentus par maksājumu kavējumiem, jo nevēlas sabojāt attiecības 
ar klientiem vai tos zaudēt. Atbilstoši Komisijas ietekmes ziņojumam „bailes zaudēt klientu” 
ir visbiežākais iemesls, kādēļ uzņēmumi nepieprasa procentus par kavētiem maksājumiem.  

Referente arī vēlas atzīmēt, ka tiešsaistes aptaujā („Tava balss Eiropā”) un konsultācijās ar 
Eiropas Biznesa testa paneli (EBTP), uz kurām atsaucas Komisijas ietekmes ziņojums, ir 
norādīts, ka uzņēmumi nekad nepieprasa procentus arī tādēļ, ka tie nav informēti par savām 
tiesībām pieprasīt procentus par maksājumu kavējumiem.1

Ņemot vērā šo informāciju, referente konstatē, ka, pievēršoties tikai vienam problēmas 
cēlonim, problēmu atrisināt acīmredzami nav iespējams. Ar maksājumu kavējumiem 
iespējams cīnīties tikai ar dažādu papildu pasākumu palīdzību. Šajos pasākumos jāparedz 
vēršanās pie uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai veidotu izpratni un 
informētu par viņu tiesībām. Jāveicina savlaicīgu rēķinu samaksu veicinoši praktiski 
pasākumi, piemēram, elektronisku rēķinu izmantošana. Referente atbalsta arī tādus 
pasākumus kā „labo” un „slikto” maksātāju publiskošana un labākās prakses piemēru 
popularizēšana, tādējādi sekmējot rēķinu savlaicīgu samaksu. 

Tikai visa pasākumu kopuma rezultātā būs iespējams panākt citādas darījumu kultūras 
veidošanos, kurai būtu raksturīga tendence rēķinus maksāt savlaicīgi un kurā maksājumu 
kavējumi tiktu uzskatīti par nepieņemamu un ļaunprātīgu klienta pozīcijas izmantošanu un 
līguma pārkāpumu nevis ikdienas praksi. Maksājumu kavējumu direktīvas pārstrādātā versija 
ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā, tomēr tas nedrīkst palikt vienīgais.

Plašāk referente vēlētos apspriest uzlabojumus šādos Komisijas priekšlikuma aspektos:  

1) atšķirīga attieksme pret valsts iestādēm un uzņēmumiem

Referente uzskata, ka ir nepieciešams turpināt diskusiju par nepieciešamību pēc atšķirīgas 
attieksmes pret valsts iestādēm un uzņēmumiem. 

Referente atzīst, ka valsts iestādes un uzņēmumi atšķiras budžeta plānošanas procesu un 
finansējuma pieejamības ziņā. Tomēr šie iemesli nav pašsaprotams pamatojums, lai ieviestu 
principiāli atšķirīgu pieeju attieksmē pret valsts iestādēm un uzņēmumiem saistībā ar 
maksājumu termiņiem un sankcijām. Referente uzskata, ka darījumu attiecības starp valsts 
iestādi un uzņēmumu daudzējādā ziņā ir līdzīgas darījumu attiecībām starp diviem 
uzņēmumiem. 

Kā alternatīvu referente vēlas izskatīt iespēju valsts iestādēm piemērotos noteikumus 

                                               
1 COM(2009)126, SEC(2009)315/9
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attiecināt arī uz komunālo pakalpojumu uzņēmumiem (piemēram, ūdens vai elektroapgādes 
uzņēmumiem).  

2) piedziņas izmaksu kompensāciju limiti (4. panta 1. punkts) 

Priekšlikuma 4. pants paredz, ka kreditors ir tiesīgs piedzīt maksājuma kavējuma radītās 
administratīvās izmaksas. Referente uzskata, ka kompensācijai par uzņēmuma iekšējām 
administratīvajām izmaksām būtu jābūt pietiekami lielai, lai mudinātu kreditorus šo summu 
pieprasīt un motivētu debitorus ievērot rēķinu apmaksas termiņus pat tajos gadījumos, kad 
nesamaksātā summa ir neliela. Tādēļ EUR 40 kompensācija par parāda piedziņu, ja 
nesamaksātā summa ir mazāka par EUR 1 000 vai pat, piemēram, EUR 5, šķiet pieņemama 
summa.  Savukārt var diskutēt, vai maksājums 1 % apmērā par parādiem, kas vienādi vai 
lielāki par EUR 10 000, ir pietiekami pamatots. Gan mazām, gan lielām parādu summām 
piedziņas izmaksas principā ir vienādas. Referente uzskata, ka nepieciešams turpināt diskusiju 
par limitu proporcionalitāti. 

3) „atlikušo” piedziņas izmaksu nozīme (4. panta 3. punkts)

Referente vēlas, lai tiktu precizēts jēdziens „atlikušās” piedziņas izmaksas. Dažādās 
dalībvalstīs jēdziena „piedziņas izmaksas” izpratne var atšķirties, piemēram, jautājumā, vai 
piedziņas izmaksās tiek iekļauts darbinieku atalgojums. Referente uzskata, ka priekšlikumā 
būtu vērts precizēt (piemēram, apsvērumos), ko šādas izmaksas varētu ietvert. 

Tādējādi tiktu veicināta no priekšlikuma īstenošanas sagaidāmā saskaņotība un debitors spētu 
labāk prognozēt situāciju, jo pašlaik, izņemot norādi, ka summai jāiekļaujas „saprātīgās” 
robežās, priekšlikumā nav nekādā veidā norādīta augšējā robeža papildu piedziņas izmaksām, 
kuras kreditors ir tiesīgs pieprasīt. 

4) valsts iestādēm noteiktais vienreizējais maksājums 5 %  apmērā (5. panta 5. punkts)

Priekšlikuma 5. pants nosaka vienreizēju kompensācijas maksājumu 5 % apmērā no 
nesamaksātās summas, ja maksājumu kavē valsts iestāde. Tā ir papildu kompensācija 
līdztekus procentiem par maksājuma kavējumu un soda naudai par maksājuma kavējumu. 
Referente vēlas noskaidrot, vai 5 % ir atbilstošs risinājums. 

5) piedāvājuma ietekme uz valsts slimnīcām

Referente uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, lai priekšlikums neradītu diskrimināciju starp 
valsts un privātajām slimnīcām. Referente sliecas uzskatīt, ka attiecībā uz maksājumu 
kavējumiem valsts un privātajām slimnīcām ir jānosaka vienādi noteikumi. 

V Secinājums

Darba dokumentā referente ir uzsvērusi virkni būtisku jautājumu. Lai gan referente patur 
tiesības pēc turpmākas Komisijas priekšlikuma izskatīšanas izvirzīt apspriešanai arī citus 
jautājumus, šajā posmā referentes mērķis ir rosināt debates par priekšlikuma pamatotību un 
šajā dokumentā piedāvātajiem papildinošajiem vai alternatīvajiem risinājumiem.
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