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PR_COD_Recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kavējumu 
novēršanu komercdarījumos (pārstrādāta redakcija)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0126),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedza priekšlikumu (C7-0044/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ... vēstuli Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejai, kas nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās 
komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus 
(A7-0000/2010),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi 
kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu 
negrozīto noteikumu un šo būtisko grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
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. Tomēr 
vajadzētu būt iespējamiem arī ilgākiem 
maksājumu laikiem, tostarp saistībā ar 
pakāpeniskiem maksājumiem, ja tas ir 
objektīvi pamatoti, ņemot vērā līguma 
specifisko būtību vai īpašības, piemēram, 
apjomīgu būvniecības projektu gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Grozījums jāskata saistībā ar referentes ierosināto 7.a pantu (jauns). Skatīt 7.a panta (jauns) 
pamatojumu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
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 

(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 
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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.

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. en

Pamatojums

Grozījums jāskata saistībā ar 4.a pantu (jauns), kas paredz vienādas sankcijas uzņēmumiem 
un valsts iestādēm. Skatīt 4.a panta (jauns) pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) No finansēšanas un tirdzniecības 
attiecību viedokļa Eiropas Savienības 
iestāžu stāvoklis ir pielīdzināms 
dalībvalstu iestāžu stāvoklim. Šajā 
direktīvā noteiktie maksimālie maksājumu 
laiki valsts iestādēm ir attiecīgi 
piemērojami arī Eiropas Savienības 
iestādēm. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata saistībā ar 2. panta 2. punktu. Referente uzskata, ka šai direktīvai 
vajadzētu attiekties uz Eiropas Savienības iestādēm.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Šajā direktīvā ir noteikti īpaši 
kritēriji līguma noteikumu iespējamā 
netaisnīguma novērtēšanai, ņemot vērā 
specifiskās īpašības, kas piemīt 
komercdarījumiem starp uzņēmumiem vai 
uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri 
būtiski atšķiras no tiem darījumiem, kuros 
iesaistīti patērētāji.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu tiek precizēts, ka šajā direktīvā ir iekļauti īpaši kritēriji, lai novērtētu līguma 
noteikumu iespējamo netaisnīgumu, ņemot vērā specifiskās īpašības, kas piemīt 
komercdarījumiem starp uzņēmumiem vai uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtiski 
atšķiras no tiem darījumiem, kuros iesaistīti patērētāji. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai veicinātu šās direktīvas 
noteikumu ievērošanu, dalībvalstīm 
vajadzētu veicināt starpniecības un citu 
alternatīvu strīdu izšķiršanas veidu 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Referente vēlas veicināt starpniecības un citu alternatīvu strīdu izšķiršanas veidu 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
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 vai vienība atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvai 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs1, 
Direktīvai 2004/18/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvai 2009/81/EK, ar kuru 
koordinē procedūras attiecībā uz to, kā 
līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 
darbojas drošības un aizsardzības jomā, 
piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības2, 
kā arī Eiropas Savienības iestādes, 
struktūrvienības, biroji un aģentūras;
1 OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.
2 OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

Or. en

Pamatojums

Referente uzskata, ka ir svarīgi, lai valsts iestādēm piemērojamo režīmu attiecinātu uz 
komercdarījumiem, kurus veic komunālo pakalpojumu uzņēmumi Direktīvas 2004/17/EK 
nozīmē, un uz darījumiem Direktīvas 2009/81/EK nozīmē. Direktīvā noteiktajam režīmam, ko 
piemēro valsts iestādēm, vajadzētu attiekties arī uz ES iestādēm.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
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 

c) par parādu, kas ir mazāks par 
EUR 10 000 — nemainīgu summu 
EUR 100 apmērā.
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kavējuma procenti.

Or. en

Pamatojums

Mainīga 1 % kompensācijas likme, kas maksājama par maksājumu kavējumiem EUR 10 000 
vai vairāk apmērā varētu nozīmēt ievērojamas un nesamērīgas izmaksas par lielākiem 
darījumiem un varētu neatbilst patiesajām izmaksām. Referente uzskata, ka saistībā ar 
piedziņas izmaksu kompensāciju būtu jānosaka nemainīga maksimālā robežvērtība. 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
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 2 % no 
parāda summas, sākot no datuma, kad 
maksājami kavējuma procenti;

b) kompensāciju, kas atbilst 4 % no 
parāda summas, pēc 45 dienām, sākot no 
datuma, kad maksājami kavējuma 
procenti;
c) kompensāciju, kas atbilst 5 % no 
parāda summas, pēc 60 dienām, sākot no 
datuma, kad maksājami kavējuma 
procenti.
2. Šā panta 1. punktā minētā 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus un piedziņas izmaksu 
kompensāciju. 
3. Šā panta 1. punktā minētā 
kompensācija nepārsniedz EUR 50 000.

Or. en
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Pamatojums

Referente atbalsta vienlīdzīgu attieksmi pret uzņēmumiem un valsts iestādēm saistībā ar 
sankcijām par maksājumu kavējumiem. Viņa iesaka progresīvu sistēmu un vispārējo 
ierobežojumu EUR 50 000 apmērā.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts– nobeiguma daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr valsts iestādēm, kas darbojas 
veselības aprūpes jomā, i) un iii) daļā 
minētie termiņi ir 60 dienas.

Or. en

Pamatojums

Referente iesaka noteikt 60 dienu saskaņotu maksājumu laiku valsts iestādēm, kas darbojas 
veselības aprūpes jomā. Ieviešot šo izņēmumu, tiktu ņemta vērā veselības aprūpes sistēmu 
specifiskā organizācija un dažādie dalībvalstu noteikumi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
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 objektīvi
pamatota, ņemot vērā līguma specifisko 
būtību vai īpašības.

Izņemot gadījumus, kad piemēro 
pakāpeniskas maksāšanas kārtību, 
maksājuma laiks nekad nepārsniedz 
60 dienas.
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Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm vajadzētu būt iespējai atkāpties no saskaņotā 30 dienu termiņa tikai pienācīgi 
pamatotos gadījumos. Atkāpei no 30 dienu maksājumu laika vajadzētu būt izņēmumam, 
turklāt jānodrošina, ka šis izņēmums netiek izmantots kā iespēja apiet noteikumus. Referente 
arī atbalsta 60 dienu maksimālā maksājumu laika ieviešanu. 

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
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

Pamatojums

Grozījums jāskata saistībā ar iestarpināto 4.a pantu (jauns). 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārredzamība Pārredzamība un informētības veicināšana

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata saistībā ar izmaiņām 7. pantā. 
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā dalībvalstis izmanto 
profesionālas publikācijas, 
popularizēšanas kampaņas vai jebkurus 
citus lietderīgus līdzekļus, lai veicinātu 
informētību par aizsardzības līdzekļiem 
pret maksājumu kavējumiem uzņēmumu 
starpā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ietekmes novērtējumā iekļautie empīriskie dati liecina par to, ka uzņēmumi dažreiz 
nav informēti par aizsardzības līdzekļiem pret maksājumu kavējumiem. Referente uzskata, ka, 
īstenojot šo direktīvu, paralēli jāveic uzņēmumiem, jo īpaši MVU, paredzēti informētības 
veicināšanas pasākumi, lai tos informētu par viņu tiesībām.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var veicināt maksājumu 
straujas veikšanas kodeksu izveidi, tajos 
skaidri nosakot maksājumu veikšanas 
termiņus un pareizu kārtību, lai risinātu 
situācijas, kad saistībā ar maksājumiem 
rodas domstarpības, vai jebkādas citas 
iniciatīvas, lai risinātu maksājumu 
kavējumu problēmu un veidotu 
maksājumu straujas veikšanas kultūru, 
kas veicinātu šās direktīvas mērķu 
sasniegšanu.

Or. en
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Pamatojums

Referente savā darba dokumentā norādīja, ka pret maksājumu kavējumiem iespējams cīnīties 
tikai ar dažādu savstarpēji papildinošu pasākumu palīdzību. Šajos pasākumos vajadzētu 
iekļaut „labo” maksātāju publiskošanu un paraugprakses piemēru popularizēšanu nolūkā 
sekmēt maksājumu savlaicīgu veikšanu, tostarp tādus instrumentus kā maksājumu straujas 
veikšanas kodeksus. 

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Maksājumu veikšanas grafiki

Šī direktīva neskar pušu tiesības vienoties, 
ievērojot piemērojamo valsts tiesību aktu 
attiecīgos noteikumus, par maksājumu 
veikšanas grafikiem, kuros noteiktas 
summas, kas izmaksājamas pa daļām 
noteiktā laikposmā. Gadījumos, kad kāda 
no šīm daļām netiek izmaksāta noteiktajā 
datumā, procentu maksājumus, 
kompensācijas un citus soda maksājumus 
aprēķina, pamatojoties tikai uz laikā 
neizmaksātajām summām.

Or. en

Pamatojums

Pakāpeniskas maksāšanas kārtība var veicināt uzņēmumu, jo īpaši MVU, likviditātes 
nodrošināšanu. Šajā sakarībā referente uzskata, ka būtu jāprecizē: (1) komercdarījuma 
pusēm ir tiesības pilnīgi brīvi vienoties par šāda veida kārtību, ja vien tiek ievēroti 
piemērojamo valsts tiesību aktu attiecīgie noteikumi; (2) gadījumā, kad notiek kavēšanās 
saistībā ar vienas daļas izmaksu, procentu maksājumus, kompensācijas un citus soda 
maksājumus aprēķina, pamatojoties tikai uz laikā neizmaksātajām summām.
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PASKAIDROJUMS

Ievadpiezīmes

Referente uzskata, ka Komisijas priekšlikumu ir nozīmīgs ieguldījums maksājumu kavējumu 
problēmas risināšanā, jo ar to tiek uzlabota iekšējā tirgus darbība, īpašu uzmanību pievēršot 
mazo un vidējo uzņēmumu situācijai. 

Referente atbalsta Komisijas priekšlikuma galvenos elementus, tomēr ierosina vairākus 
neatkarīgus grozījumus, proti, saistībā ar sankcijām, valsts iestāžu definīciju un saskaņotiem 
maksājumu laikiem valsts iestādēm.

Ņemot vērā, ka maksājumu kavējumu parādībai ir vairāki savstarpēji saistīti iemesli, to var 
novērst tikai ar dažādiem savstarpēji papildinošiem pasākumiem. Tāpēc referente uzskata, ka 
tīri juridiska pieeja, kas ļautu uzlabot aizsardzības līdzekļus pret maksājumu kavējumiem, ir 
nepieciešama, tomēr tikai ar to vien nepietiek. Komisijas „stingrā” pieeja, kad galvenā 
uzmanība tiek pievērsta bargām sankcijām un šķēršļu radīšanai, ir jāpaplašina, paredzot 
„mērenus” pasākumus, kad galvenā uzmanība tiek pievērsta pozitīviem stimuliem maksājumu 
kavējumu novēršanai. Turklāt, īstenojot direktīvu, jāveicina tādi praktiski pasākumi kā 
elektronisko rēķinu izmantošana.

Referente uzsver, ka, tikai apvienojot Maksājumu kavējumu direktīvas un citu pasākumu 
ietekmi, būtu iespējams galu galā izveidot jaunu darījumu kultūru, kurai būtu raksturīga 
tendence maksājumus veikt savlaicīgi un kurā maksājumu kavējumi tiktu uzskatīti par 
nepieņemamu un ļaunprātīgu klienta pozīcijas izmantošanu un līguma pārkāpumu, nevis 
ikdienas praksi. 

Referente uzsver — lai gan Direktīva neatrisinās visas finanšu krīzes problēmas, tā ir svarīgs 
instruments pašreizējo un turpmāko problēmu risināšanai. 

Šeit ir detalizētāk aplūkoti galvenie elementi referentes nostājā attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumu. 

Piedziņas izmaksu kompensācija 

Referente uzskata, ka mainīga 1 % kompensācijas likme par maksājumu kavējumiem 
EUR 10 000 vai vairāk apmērā varētu nozīmēt ievērojamas un nesamērīgas izmaksas par 
lielākiem darījumiem un varētu neatbilst patiesajām izmaksām. Saistībā ar piedziņas izmaksu 
kompensāciju būtu jānosaka nemainīga maksimālā robežvērtība. 

Pakāpeniskas maksāšanas kārtība

Referente uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām saglabāt maksāšanas kārtību, kas 
paredz summu izmaksāšanu pa daļām noteiktā laikposmā. Šādi avansa maksājumi ir parasta 
prakse vairākās dalībvalstīs, piemēram, Vācijā un Itālijā, jo īpaši attiecībā uz liela apjoma 
darbiem un/vai pakalpojumu sniegšanu, tostarp būvniecības projektiem. Būvniecības nozarē 
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maksājumi tik tiešām diezgan bieži tiek veikti pa daļām, ja vien daļēji tiek izpildītas no 
līguma izrietošās saistības. 

Referente uzskata, ka pakāpeniskas maksāšanas kārtība var veicināt uzņēmumu, jo īpaši 
MVU, likviditātes nodrošināšanu. Šajā sakarībā referente uzskata, ka būtu lietderīgi precizēt: 
no vienas puses, komercdarījuma puses ir tiesīgas pilnīgi brīvi vienoties par šāda veida 
kārtību, ja vien tiek ievēroti piemērojamo valsts tiesību aktu attiecīgie noteikumi, un, no otras 
puses, gadījumā, kad notiek kavēšanās saistībā ar vienas daļas izmaksu, procentu 
maksājumus, kompensācijas un citus soda maksājumus aprēķina, pamatojoties tikai uz laikā 
neizmaksātajām summām.

Saskaņoti maksājumu laiki valsts iestādēm

Referente uzskata, ka atkāpēm no 30 dienu maksājumu laika vajadzētu būt izņēmumiem. Lai 
gan ir nepieciešams noteikts elastīgums, atkāpes jāizmanto tikai īpašos apstākļos. Direktīvas 
priekšlikuma 5. panta 4. punkts („pienācīgi pamatota ar īpašiem apstākļiem, piemēram, 
objektīvu nepieciešamību pagarināt maksājuma laiku”) ir samērā divdomīgs un rada 
neskaidrības, jo īpaši attiecībā uz tā piemērošanu pakāpeniskai maksājumu veikšanai.

Referente ierosina precīzāku formulējumu attiecībā uz atkāpi no 30 dienu maksājumu laiku, 
kurš nodrošinātu nepieciešamo elastīgumu, lai tiktu ņemti vērā ilgāku maksājumu laiku 
piemērošanas pamatoti gadījumi. Viņa arī atbalsta 60 dienu maksimālā maksājumu laika 
ieviešanu valsts iestādēm.

Vienādas sankcijas uzņēmumiem un valsts iestādēm

Referente atbalsta līdzsvarotāku pieeju uzņēmumiem un valsts iestādēm. Lai gan referente 
atbalsta dažādu attieksmi pret uzņēmumiem un valsts iestādēm saistībā ar maksājumu laikiem, 
viņa uzskata sankcijām, ko piemēro uzņēmumiem un valsts iestādēm, vajadzētu būt 
vienādām.  

Referente arī uzskata, ka 5 % no parāda summas, kas jāmaksā, sākot no dienas, kad 
maksājami kavējami procenta, ir nepiemērota sankcija. Turklāt šī sankcija nebūtu stimuls 
atmaksāt summu ātrāk gadījumos, kad maksājums jau ir nokavēts. Debitors maksātu tādu 
pašu summu (5 % no parāda summas) neatkarīgi no tā, vai maksājums tiek veikts vienu dienu 
vai vienu gadu pēc tam, kad maksājami kavējuma procenti.

Referente ierosina pakāpenisku un progresīvu sistēmu, kad debitors maksātu 2 % no summas, 
sākot no datuma, kad maksājami kavējuma procenti, un 4 % no summas pēc 45 dienām, sākot 
no datuma, kad maksājami kavējuma procenti, šo procentu palielinot līdz 5 % pēc 60 dienām, 
sākot no datuma, kad maksājami kavējuma procenti. Referente arī ierosina noteikt, ka soda 
maksājumiem nekad nevajadzētu pārsniegt EUR 50 000.

Valsts iestādēm piemērojamā režīma attiecināšana uz komunālo pakalpojumu uzņēmumiem 
(Direktīva 2004/17/EK)

Referente atbalsta priekšlikumā noteiktā valsts iestādēm piemērojamā režīma attiecināšanu uz 
komercdarījumiem, kurus veic komunālo pakalpojumu uzņēmumi Direktīvas 2004/17/EK 
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nozīmē. Viņa uzskata, ka tāpat kā valsts iestādes arī komunālo pakalpojumu uzņēmumi, 
kuriem ir īpašas un ekskluzīvas tiesības, var rēķināties ar pastāvīgiem (vai vismaz 
paredzamiem) ienākumiem. Tāpēc attieksmei pret komunālo pakalpojumu uzņēmumiem 
vajadzētu būt tādai pašai kā pret valsts iestādēm.

Pozitīvi stimuli un papildu pasākumi

Referente ierosina grozījumus, kuru mērķis ir paplašināt Komisijas pieeju, pārejot no tīri 
juridiskas pieejas uz pieeju, kuras pamatā ir stimulu nodrošināšana. Pirmkārt, viņa vēlas 
rosināt dalībvalstis izmantot maksājumu straujas veikšanas kodeksus, „labo” maksātāju 
publiskošanu un citus līdzīgus instrumentus, lai risinātu maksājumu kavējumu nozīmīgo 
problēmu un veidotu maksājumu straujas veikšanas kultūru, kas veicinātu šās direktīvas 
mērķu sasniegšanu. Otrkārt, viņa iesaka dalībvalstīm izmantot profesionālas publikācijas, 
popularizēšanas kampaņas vai jebkurus citus lietderīgus līdzekļus, lai palielinātu informētību 
par aizsardzības līdzekļiem pret maksājumu kavējumiem uzņēmumu starpā. Treškārt, 
referente vēlas veicināt starpniecības un citu alternatīvu strīdu izšķiršanas veidu izmantošanu.

Juridiskās komitejas atzinuma projekts 

Referente norāda uz Juridiskās komitejas atzinuma sagatavotāja grozījumu, kura mērķis ir ar 
maksājumu laikiem saistītos noteikumus iekļaut 6. panta (kas pēc IMCO un JURI komitejas 
vienošanās ietilpst JURI komitejas kompetencē) darbības jomā. Viņa vēlas paust atbalstu šim 
grozījumam. 


