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PR_COD_Recastingam

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pavėluotais 
mokėjimais, atliekamais pagal komercinius sandorius (nauja redakcija)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0126),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0044/2009),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 114 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto ... laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 
87 straipsnio 3 dalį pateiktą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užsienio 
reikalų komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones 
(A7-0000/2010),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtujų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 
tekstu;

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pranešėjos pateiktu 7a (nauju) straipsniu. Žr. 7a (naujo) straipsnio 
pagrindimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

įmonių. Tačiau jos mažiau nei privačios 
įmonės priklauso nuo stabilių komercinių 
ryšių su kitais subjektais, būtinų 
nustatytiems tikslams pasiekti. Todėl 
valstybės institucijos gali būti mažiau 
suinteresuotos mokėti laiku. Be to, daugelis 
valstybės institucijų gali gauti finansavimą 
palankesnėmis sąlygomis nei privačios 
įmonės. Todėl valstybės institucijoms 
vėluojant mokėti privačios įmonės ne tik 
patiria nepagrįstų išlaidų, bet apskritai 
neužtikrinama veiksminga veikla.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 4a (nauju) straipsniu, pagal kurį numatytos vienodos sankcijos 
įmonėms ir valstybės institucijoms. Žr. 4a (naujo) straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Finansavimo ir komercinių ryšių 
požiūriu Europos Sąjungos institucijos 
palyginamos su valstybių narių valstybės 
institucijomis. Ilgiausi mokėjimo 
terminai, nustatyti valstybės institucijoms 
pagal šią direktyvą, atitinkamai taikomi ir 
Europos Sąjungos institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 2 straipsnio 2 dalimi. Pranešėja mano, kad ši direktyva turėtų būti 
taikoma ir Europos Sąjungos institucijoms.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Šioje direktyvoje nustatomi 
konkretūs galimo sutarties terminų 
nesąžiningumo vertinimo kriterijai 
atsižvelgiant į konkrečias įmonių 
tarpusavio arba įmonių ir  valstybės 
institucijų komercinių sandorių ypatybes, 
kurios labai skiriasi nuo sandorių, 
sudaromų su vartotojais, ypatybių. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime išaiškinami konkretūs galimo sutarties terminų nesąžiningumo vertinimo 
kriterijai, nustatyti pagal šią direktyvą ir išplėtosi atsižvelgiant į konkrečias įmonių 
tarpusavio arba įmonių ir  valstybės institucijų komercinių sandorių ypatybes, kurios labai 
skiriasi nuo sandorių, sudaromų su vartotojais, ypatybių. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Siekdamos palengvinti atitiktį šios 
direktyvos nuostatoms, valstybės narės 
turėtų skatinti kreiptis į tarpininką arba 
naudotis kitomis alternatyviomis ginčų 
sprendimo priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja norėtų, kad būtų skatinama naudotis tarpininkų paslaugomis ir kitomis
alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija arba subjektas, kaip apibrėžta 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/17/EB dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto or pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos 
gerinimo1, Direktyvoje 2004/18/EB ir 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/81/EB dėl 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam 
tikrų sutarčių, kurias sudaro 
perkančiosios organizacijos ar subjektai 
gynybos ir saugumo srityse, sudarymo 
tvarkos derinimo2, taip pat įskaitant visas 
Europos Sąjungos institucijas, organus, 
įstaigas ir agentūras;
1 OL L 134,2004 4 30, p. 1.
2 OL L 216,2009 8 20, p. 76.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad svarbu įtraukti sandorius, kuriuos sudaro komunalinių paslaugų 
įmonės, patenkančios į Direktyvos 2004/17/EB taikymo sritį, ir sandorius, apibrėžtus 
Direktyvoje 2009/81/EB pagal šios direktyvos nuostatas, taikomas valstybės institucijoms.  
Šios direktyvos nuostatos, taikomos valstybės institucijoms, turėtų būti taikomos ir ES 
institucijoms.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
100 EUR;
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delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Nefiksuotas 1 proc. kompensavimo tarifas, taikomas kai skola didesnė nei 10 000 EUR ar 
daugiau, gali būti susijęs su ženkliomis ir neproporcingomis išlaidomis didesnės vertės 
sandorių atvejais ir gali neatitikti faktinių išlaidų. Pranešėja mano, kad todėl turėtų būti 
nustatyta išieškojimo išlaidų kompensavimo sumos viršutinė riba.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Nustatyto dydžio kompensacija

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini, kreditorius turi 
teisę gauti iš skolininko bet kurią iš toliau 
nurodytų sumų:
a) kompensaciją, sudarančią 2 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą nuo 
datos, kai palūkanos tampa mokėtinos;
b) kompensaciją, sudarančią 4 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
45 dienoms nuo datos, kai palūkanos 
tampa mokėtinos;
c) kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
60 dienų nuo datos, kai palūkanos tampa 
mokėtinos.
2. 1 dalyje nurodyta kompensacija yra 
priedas prie delspinigių už pavėluotą 
mokėjimą bei išieškojimo išlaidų 
kompensacijos. 
3. 1 dalyje nurodytos kompensacijos suma 
ne didenė kaip 50 000 EUR.

Or. en
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Pagrindimas

Pranešėja pritaria tam, kad sankcijų už pavėluotus mokėjimus požiūriu būtų vienodai 
elgiamasi su įmonėmis ir su valstybės institucijomis. Ji siūlo progresinę sistemą, kur bendros 
sumos viršutinė riba sudaro 50 000 EUR. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punkto  galutinė formuluotė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės institucijoms, 
vykdančioms veiklą sveikatos priežiūros 
sektoriuje, i) ir iii) punktuose nurodyti 
terminai yra 60 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja siūlo suderintą 60 dienų mokėjimo terminą valstybės institucijoms, kurios vykdo 
veiklą sveikatos priežiūros sektoriuje. Šia išimtimi atsižvelgiama į specifinę sveikatos 
priežiūros sistemų organizaciją ir skirtingą tvarką, taikomą valstybėse narėse.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 2 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, jei skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį objektyviai
pagrindžia atsižvelgdamas į konkretų 
sutarties pobūdį arba jos ypatybes.

Pakopinių mokėjimų susitarimo atveju 
mokėjimo terminas niekada nebūna 
ilgesnis kaip 60 dienų.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės institucijoms turėtų būti suteikta galimybė nukrypti nuo suderinto 30 dienų 
mokėjimo termino tik labai gerai pagrįstais atvejais. Leidžianti nukrypti nuo 30 dienų 
mokėjimo termino nuostata lieka išimtis ir turėtų būti numatyta, kad ši nuostata nebūtų 
naudojama kaip spraga, leidžianti išsisukti nuo mokėjimo. Pranešėja toliau pritaria tam, kad 
būtų nustatytas maksimalus 60 d. trukmės mokėjimo terminas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įterptu 4a (nauju) straipsniu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaidrumas Skaidrumas ir informuotumo didinimas

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 7 straipsnio pakeitimais.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kai tinkama, naudojasi 
profesionaliais leidiniais, reklamos 
kampanijomis ir kitomis funkcinėmis 
priemonėmis, siekdamos didinti 
informuotumą apie pavėluoto mokėjimo 
atvejais įmonių taikomas atgrasomąsias 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Iš praktinių pavyzdžių, kuriuos Komisija pateikė savo poveikio vertinime, matyti, kad įmonės 
kartais nežino apie pavėluoto mokėjimo atvejais taikomas atgrasomąsias priemones. 
Pranešėja mano, kad direktyvos įgyvendinimas turėtų vykti kartu su informuotumo didinimu 
siekiant informuoti įmones, ypač MVĮ, apie jų teises.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali skatinti parengti 
punktualaus mokėjimo kodeksus, pagal 
kuriuos būtų nustatyti aiškiai apibrėžti 
mokėjimo terminai ir tinkama tvarka, 
pagal kurią būtų sprendžiami ginčytinų 
mokėjimų klausimai, arba bet kokias kitas 
iniciatyvas, kurios padėtų spręsti labai 
svarbią pavėluotų mokėjimų problemą ir 
prisidėtų prie punktualaus mokėjimo 
kultūros, o tai atitiktų šios direktyvos 
tikslus.

Or. en
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Pagrindimas

Savo darbo dokumente pranešėja atkreipė dėmesį į tai, kad kovoti su pavėluotais mokėjimais 
galima tik taikant daug viena kitą papildančių priemonių. Tarp šių priemonių turėtų būti  
pareigingai mokančių mokėtojų sąrašų naudojimas ir pažangiosios patirties skleidimas 
siekiant skatinti punktualų mokėjimą, įskaitant tokias priemones kaip punktualaus mokėjimo 
kodeksai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Mokėjimo grafikai

Šioje direktyvoje nepažeidžiamos šalių 
galimybės susitarti, atsižvelgiant į 
galiojančių nacionalinių teisės aktų 
nuostatas, dėl mokėjimų grafikų, pagal 
kuriuos numatomos sumos, kurias reikia 
mokėti mokant dalimis per tam tikrą 
laikotarpį. Tais atvejais, kai nustatyta 
įmoka nesumokama sutartą dieną, 
palūkanos, kompensacija ir kitos baudos, 
numatytos pagal šią direktyvą, 
skaičiuojamos tik nuo laiku nesumokėtų 
sumų.

Or. en

Pagrindimas

Pakopinių mokėjimų susitarimai gali prisidėti siekiant užtikrinti įmonių, ypač MVĮ, likvidumą. 
Atsižvelgdama į tai pranešėja mano, kad reikėtų išaiškinti: 1) tai, kad komercinio sandorio 
šalys ir toliau gali visiškai laisvai, atsižvelgdamos į galiojančių nacionalinių teisės aktų 
taikymą, sudaryti šios rūšies susitarimus; 2) jei pavėluojama sumokėti vieną įmoką, 
palūkanos, kompensacija ir kitos baudos turėtų būti skaičiuojamos tik nuo laiku nesumokėtų 
sumų.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadinės pastabos

Pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlymas labai prisidedam prie pavėluotų mokėjimų 
problemos sprendimo, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymu siekiama pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, ypač atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių padėtį. 

Pranešėja pritaria pagrindiniams Komisijos pasiūlymo elementams, tačiau kartu siūlo esminių 
pakeitimų, konkrečiai susijusių su sankcijomis, valstybės institucijos apibrėžimu ir suderintais 
valstybės institucijos mokėjimo laikotarpiais.

Kadangi pavėluoti mokėjimai yra reiškinys, turintis daug tarpusavyje susijusių priežasčių, su 
juo galima kovoti tik taikant daugybę viena kitą papildančių priemonių. Taigi pranešėja mano, 
kad grynai teisinė strategija, kuria siekiama patobulinti pavėluotų mokėjimų atveju taikomas 
atgrasymo priemones, yra būtina, tačiau nepakankama. Komisijos griežtą strategiją, kurioje 
didžiausias dėmesys skiriamas griežtoms sankcijoms ir atgrasymui, būtina išplėsti ir įtraukti 
negriežtas priemones, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas tam, kad būtų teikiamos 
teigiamos paskatos kovoti su pavėluotais mokėjimais. Be to, kartu su šios direktyvos 
įgyvendinimu būtina skatinti praktines priemones, pvz., elektroninių sąskaitų faktūrų 
naudojimą.

Pranešėja pabrėžia, kad tik dėl bendro Pavėluotų mokėjimų direktyvos ir kitų priemonių 
poveikio galima pagaliau sukurti naują verslo kultūrą, kuri būtų palankesnė laiku 
atliekamiems mokėjimams ir kurioje pavėluoti mokėjimai laikomi nepriimtinu 
piktnaudžiavimu kliento padėtimi ir sutarties pažeidimu, bet ne įprasta praktika. 

Pranešėja pabrėžia, kad nors ši direktyva ir neišspręs visų finansų krizės problemų, ji bus 
svarbi priemonė sprndžiant esamas ir būsimas problemas. 

Išsamiau, pagrindiniai pranešėjos pozicijos dėl Komisijos pasiūlymo elementai yra šie: 

Išieškojimo išlaidų kompensavimas 

Pranešėja mano, kad nefiksuotas 1 proc. kompensavimo tarifas, taikomas kai skola didesnė 
nei 10 000 EUR ar daugiau, gali būti susijęs su ženkliomis ir neproporcingomis išlaidomis 
didesnės vertės sandorių atvejais ir gali neatitikti faktinių išlaidų. Taigi reikėtų fiksuotos 
išieškojimo išlaidų kompensavimo viršutinės ribos, lygios 100 EUR. 

Pakopinių mokėjimų susitarimai

Pranešėja mano, kad valstybės narės turi turėti galimybę ir toliau sudaryti mokėjimų 
susitarimus, pagal kuriuos būtų galima mokėtinas sumas sumokėti dalimis per nustatytą 
laikotarpį. Šios avansinės įmokos įprastos daugelyje valstybių narių, įskaitant Vokietiją ir 
Italiją, ypač kai tai susiję su didelės apimties darbų ir (arba) paslaugų teikimu, o būtent 
statybų projektais. Iš tiesų statybų sektoriuje gana įprasta nustatyti, kad mokėjimas bus 
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vykdomas dalimis atsižvelgiant į atitinkamų sutartinių įsipareigojimų dalies atlikimą. 

Pranešėja pabrėžia, kad pakopinių mokėjimų susitarimai gali prisidėti siekiant užtikrinti 
įmonių, ypač MVĮ, likvidumą. Dėl to pranešėja mano, kad būtų tinkama išaiškinti, kad 
komercinio sandorio šalys lieka visiškai laisvos susitarti, atsižvelgdamos į galiojančių 
atitinkamas nacionalinės teisės aktų nuostatas, dėl šios rūšies mokėjimų tvarkos, tačiau, jei 
pavėluojama sumokėti vieną įmoką, palūkanos, kompensacija ir kitos baudos turėtų būti 
skaičiuojamos tik nuo laiku nesumokėtų sumų.

Suderinti valstybės institucijų mokėjimo terminai

Pranešėja mano, kad nukrypimas nuo 30 dienų mokėjimo termino turi likti išimtimi. Nors 
būtinas tam tikras lankstumas, leidimas nukrypti nuo šios nuostatos iš tikrųjų turėtų būti 
naudojamas tik ypatingomis sąlygomis. Paskutinis 5 straipsnio 4 dalies sakinys (tinkamai 
pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, kaip antai objektyviu poreikiu atidėti mokėjimą 
ilgesniam laikotarpiui) šiek tiek dviprasmiškas ir atsiranda neaiškumas, ypač dėl šio 
straipsnio taikymo pakopinių mokėjimų atvejais.

Pranešėja siūlo tiksliau suformuluoti nuostatas dėl galimybės nukrypti nuo 30 dienų 
reikalavimo, kuri leistų būtiną lankstumą, kad galima būtų atsižvelgti į pagrįstus atvejus, kai 
reikia ilgesnio mokėjimo termino. Pranešėja toliau pritaria tam, kad būtų nustatytas 
maksimalus 60 dienų trukmės mokėjimo terminas.

Vienodos sankcijos įmonėms ir valstybės institucijoms

Pranešėja pritaria labiau suderinto elgesio su įmonėmis ir valstybės institucijomis strategijai. 
Nors pranešėja pritaria tam, kad būtų skirtingai elgiamasi su įmonėmis ir valstybės 
institucijomis mokėjimo terminų požiūriu, ji mano, kad įmonėms ir valstybės institucijoms 
turėtų būti taikomos vienodos sankcijų taisyklės.   

Be to, pranešėja mano, kad 5 proc. nuo mokėtinos sumos, skaičiuojami nuo datos, kai 
palūkanos tampa mokėtinos, nėra proporcinga sankcija. Be to, taip nebūtų sudaroma paskatų 
grąžinti nesumokėtą sumą anksčiau, kai jau pavėluota sumokėti laiku. Skolininkas mokėtų tą 
pačią sumą (5 proc. nuo mokėtinos sumos) nepaisant to, ar mokėjimas atliktas praėjus vienai 
dienai, ar vieneriems metams nuo datos, kai palūkanos tampa mokėtinos.

Pranešėja siūlo palaipsnę ir progresinę sistemą, pagal kurią skolininkas mokėtų 2 proc. 
palūkanas nuo datos, kai palūkanos tampa mokėtinos, ir 4 proc. palūkanas nuo 45-os dienos 
nuo datos, kai palūkanos tampa mokėtinos, ir palūkanos išaugtų iki 5 proc. praėjus 60 dienų 
nuo datos, kai palūkanos tampa mokėtinos. Pranešėja taip pat siūlo, kad bauda niekada nebūtų 
didesnė kaip 50 000 EUR.

Valstybės institucijoms taikomų nuostatų taikymas ir komunalinių paslaugų įmonių 
sudarytiems sandoriams (Direktyva 2004/17/AB)

Pranešėja pritaria tam, kad pasiūlyme numatytą valstybės institucijos taikomos nuostatos būtų 
taikomos ir sandoriams, kuriuos sudarė komunalinių paslaugų įmonės, kaip apibrėžiama 
Direktyvoje 2004/17/EB. Ji mano, kad komunalinių paslaugų įmonės, kurioms suteiktos 
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specialios arba  išskirtinės teisės, kaip ir valstybės institucijos gali pasikliauti pastoviomis (ar 
bent jau nuspėjamomis) pajamomis. Taigi, su komunalinių paslaugų įmonėmis turėtų būti 
elgiamasi taip pat kaip su valstybės institucijomis.

Teigiamos paskatos ir papildomos priemonės

Pranešėja siūlo pakeitimus, kuriais siekiama išplėsti Komisijos požiūrį ir sutelkti didžiausią 
dėmesį ne į grynai teisinę strategiją, o į paskatomis pagrįstą strategiją. Visų pirma ji nori 
paskatinti valstybes nares naudoti punktualaus mokėjimo kodeksus, pareigingų mokėtojų 
sąrašų sudarymo ir kitas panašias priemones, kurios padėtų spręsti labai svarbią pavėluotų 
mokėjimų problemą ir prisidėtų prie punktualaus mokėjimo kultūros, o tai atitiktų šios 
direktyvos tikslus. Antra, ji siūlo, kad valstybės narės naudotųsi profesionaliais leidiniais, 
reklamos kampanijomis ir kitomis funkcinėmis priemonėmis, siekdamos didinti 
informuotumą apie pavėluoto mokėjimo atvejais įmonių taikomas atgrasomąsias priemones. 
Be to, pranešėja norėtų, kad būtų skatinama naudotis tarpininkų paslaugomis ir kitomis 
alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis.

Teisės reikalų komiteto nuomonės projektas 

Pranešėja atsižvelgia į Teisės reikalų komiteto nuomonės referento pakeitimą, kuriuo siūloma 
įtraukti terminus, susijusius su mokėjimo laikotarpiais, į 6 straipsnio taikymo sritį, o tai yra 
JURI komiteto kompetencija pagal Vidaus rinkos ir vartotojų komiteto (IMCO) ir Teisės 
reikalų komiteto (JURI) susitarimą. Pranešėja pritaria šiam pakeitimui.


