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Pakeitimas 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Nors Sąjungos institucijos nėra 
tiesiogiai saistomos šios direktyvos, turėtų 
būti užtikrinta, kad Sąjungos institucijos 
vykdydamos gerąją praktiką taikytų šioje 
direktyvoje numatytas nuostatas dėl 
mokėjimų. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Institucijos turėtų rodyti pavyzdį nuosekliai laiku atlikdamos mokėjimus.

Pakeitimas 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) Ypač sunkiai pateisinamas pavėluotas 
mokėjimas tais atvejais, kai skolininkas yra 
mokus, nepaisant to, ar skolininkas 
priklauso viešajam ar privačiam sektoriui.
Todėl baudos ir kitos priemonės, 
numatytos atgrasyti nuo pavėluotų 
mokėjimų, paprastai turėtų būti vienodai 
taikomos abiejuose sektoriuose.
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Or. en

Pagrindimas

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Pakeitimas 12
Tiziano Motti, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/18/EB ir 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo1

2 straipsnio 1 dalyje;
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

Privačios įmonės, kurios teikia viešąsias paslaugas, pvz., energetikos ir telekomunikacijų 
sektoriuose, šiuo metu dažnai įtrauktos į vertybinių popierių biržos sąrašus. Todėl nėra 
pagrindo prilyginti jų valstybės institucijoms ir taikyti joms tas pačias taisykles, kurios būtų 
taikomos valstybės institucijų pavėluotų mokėjimų atveju, nes, teisiniu požiūriu, jos turi veikti 
atsižvelgdamos į taisykles, kurios jau numatytos pagal civilinę teisę, ir jomis vadovautis.
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Pakeitimas 13
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) valstybės institucija – perkančioji 
organizacija, kaip apibrėžta 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/17/EB dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos 
derinimo1 ir Direktyvoje 2004/18/EB, 
nepriklausomai nuo sutarties objekto ar 
vertės;
1OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidingo supratimo, kad Direktyvoje 2004/17/EB apibrėžtos perkančiosios 
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organizacijos daugiau nėra įtrauktos, turėtų būti pateikta nuoroda į Direktyvą 2004/17/EB.
Kadangi Direktyva 2004/18/EB ir Direktyva 2004/17/EB taikomos tik specialiems sutarčių 
objektams ir tik nuo tam tikros ribos, turėtų būti paaiškinta, kad tie patys apribojimai 
netaikomi Direktyvos 2000/35/EB atveju.

Pakeitimas 15
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) sektorių įmonės – įmonės, pagal 
Direktyvą 2004/17/EB teikiančios 
paslaugas vandens, energetikos ar 
transporto srityse, nepriklausomai nuo 
sutarties vertės;

Or. de

Pagrindimas

Dėl ypatingos savo padėties sektorių įmonės užima ypač stiprią poziciją rinkoje. Jos yra 
vienintelės tiekėjos vandens, energetikos ir transporto infrastruktūros srityse ir joms 
negalioja jokia tikra konkurencija. Todėl sektorių įmonės labai dažnai gali vienašališkai 
nustatyti savo pirkimo sąlygas ir mokėjimų terminus. Šia įtakinga pozicija neturėtų būti 
piktnaudžiaujama. Todėl sektorių įmonės turėtų būti vertinamos kaip sektorių perkančiosios 
organizacijos.

Pakeitimas 16
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kartu su 3 ir 5 straipsnių pakeitimais, siekiant atspindėti vieningesnį, teisingesnį ir 
proporcingesnį taisyklių, taikomų viešajam ir privačiam sektoriui, rinkinį, nedidelis 
privalomos teisės aktuose numatytų palūkanų normų padidinimas reikštų būdą skatinti abu 
sektorius vykdyti geresnę mokėjimų praktiką.

Pakeitimas 17
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) MVĮ – mažos ir vidutinio dydžio 
įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių apibrėžties1;
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pasiūlymo dėl smulkiojo verslo akto, kuriuo siekiama geriau išnaudoti MVĮ 
galimybes augimo ir naujovių srityse, pagrindą. Turėtų būti pabrėžta MVĮ svarba, nes jos 
vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo Europos 
ekonomikoje.

Pakeitimas 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą
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1. Valstybės narės užtikrina, kad
įmonėms tarpusavyje sudarant
komercinius sandorius  kreditorius turi 
teisę į delspinigius nereikalaujant 
priminimo jei įvykdomi šie reikalavimai:
a) kreditorius  įvykdė savo sutartines ir 
teisines prievoles;
b) kreditorius  laiku negavo jam 
priklausančios sumos, jei pavėluota dėl
skolininko kaltės.
2. Jei įvykdomi 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai, valstybės narės užtikrina, 
kad:
a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje;
b) jei sutartyje mokėjimo diena ar 
terminas yra nenustatyti, delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą tampa mokėtini 
automatiškai per bet kurį iš toliau 
nurodytų terminų :

i) per 30 dienų nuo dienos, kai 
skolininkas gauna sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti;
ii) jei skolininkas sąskaitą faktūrą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau nei prekes ar paslaugas, per 30 
dienų po prekių ar paslaugų gavimo;
iii) jei priėmimo ar patikrinimo 
procedūra, taikoma nustatant prekių ar 
paslaugų atitiktį sutarčiai, yra numatyta 
įstatymu ar sutartyje ir jei skolininkas 
sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį 
reikalavimą apmokėti gauna anksčiau 
arba prekių ar paslaugų priėmimo arba 
tikrinimo dieną, per 30 dienų po tos 
dienos.
3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomos šios orientacinės palūkanų 
normos:
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a) už pirmąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų sausio 1 d. galiojanti 
palūkanų norma;
b) už antrąjį atitinkamų metų semestrą –
nuo tų metų liepos 1 d. galiojanti 
palūkanų norma.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 19
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme iš viešojo sektoriaus atimama teisė į teisės aktuose numatytas palūkanas 
ir išieškojimo išlaidas, kai vėluoja mokėjimai, ir tai yra neigiama žinia privačiam sektoriui, 
kad tam tikromis aplinkybėmis pavėluoti mokėjimai bus toleruojami. Šiame pakeitime 
užtikrinama, kad su abiem sektoriais būtų elgiamasi teisingai ir jiems būtų taikomos 
proporcingos baudos.
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Pakeitimas 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) delspinigiai už pavėluotą mokėjimą 
tampa mokėtini nuo tos dienos, kai sueina 
mokėjimo terminas, ir jiems turi būti 
taikoma progresinė palūkanų norma, kuri 
neturi viršyti 5 proc.;

Or. it

Pagrindimas

Progresinė delspinigių už pavėluotą mokėjimą palūkanų norma gali būti atgrasinimo 
priemonė, užtikrinanti, kad skolininkas daugiau nedelsdamas sumokėtų skolą. 

Pakeitimas 21
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 

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

gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 
priėmimo arba tikrinimo dieną, per 60
dienų po tos dienos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti finansinių sunkumų tam tikroms valstybės institucijoms, reikėtų sudaryti
sąlygas didesniam lankstumui, susijusiam su terminais, ir pirmenybę teikti minimaliam, o ne 
visiškam derinimui. 

Pakeitimas 22
Reinhard Bütikofer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti trumpesnius 
nuo 30 iki 60 dienų terminus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti finansinių sunkumų tam tikroms valstybės institucijoms, reikėtų sudaryti 
sąlygas didesniam lankstumui, susijusiam su terminais, ir pirmenybę teikti minimaliam, o ne 
visiškam derinimui. 

Pakeitimas 23
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą tampa mokėtini ir kai 
kreditorius yra MVĮ, kreditorius turėtų 
teisę į nustatyto dydžio kompensaciją, 
sudarančią 5 % mokėtinos sumos. Šia 
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kompensacija papildomi delspinigiai už 
pavėluotą mokėjimą.

Or. it

Pagrindimas

Siekiama apsaugoti visišką privačių įmonių laisvę sudaryti sutartis suteikiant alternatyvias 
sutartinio disbalanso kompensavimo priemones ir taikant nustatyto dydžio kompensaciją, 
sudarančią 5 proc. verslo įmonių sandorių. Ši priemonė taikoma tik tada, kai skolininkas yra 
MVĮ siekiant užkirsti kelią pavėluotiems mokėjimams ir sandorių tarp privačių įmonių atveju.

Pakeitimas 24
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinė
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:
a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;
b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė –
70 EUR;
c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą 
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, mokėti pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas ir jeigu sutartyje nenurodyta 
kitaip, kreditorius turi teisę gauti iš 
skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:
a) jei skola mažesnė nei 1 000 EUR –
40 EUR;
b) jei skola 1 000 EUR arba didesnė –
70 EUR;
c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
1 % nuo sumos, už kurią mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą.

Šios sumos turi būti peržiūrėtos kas 
dvejus metus. 

Or. it

Pagrindimas

Būtina atnaujinti kompensavimo sumas, nors pasiūlytos sumos neapima realių teisinių išlaidų 
ir todėl nepalengvinamos galimybės kreiptis į teismus. Nustatant išlaidas turėtų būti pateikta 
nuoroda į padidinimo kas dvejus metus mechanizmą.
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Pakeitimas 25
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) jei skola 10 000 EUR arba didesnė –
100 EUR;

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. Nustačius mokestį ši problema būtų 
išspręsta neužkertant kelio kreditoriaus galimybei gauti pagrįstą visų likusių išieškojimo 
išlaidų pagal 4.3 straipsnį kompensaciją.

Pakeitimas 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės institucijų mokėjimas Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą

Or. en

Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamų veiksnių valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui.  Todėl 
3 ir 5 straipsniai turėtų būti sujungti. Įmonių ir valstybės institucijų komerciniai santykiai 
daugeliu atžvilgių panašūs į įmonių komercinius santykius. Siekiant išvengti nepalankių 
mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, palūkanos turi būti mokamos bet  
kokiu atveju ne vėliau negu 60 dienų po sąskaitos faktūros gavimo.
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Pakeitimas 27
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės institucijų mokėjimas Valstybės institucijų ir sektorių įmonių
mokėjimas

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 

Pakeitimas 28
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės institucijų mokėjimas Skolininkų mokėjimai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti diskriminacijos tarp valstybinių ir privačių įmonių, pvz., sveikatos apsaugos 
sektoriuje, su privačiomis įmonėmis turėtų būti elgiamasi kaip ir su valstybinėmis.

Pakeitimas 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 30
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 
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Pakeitimas 31
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) jei sutartyje ankstesnė mokėjimo diena 
ar trumpesnis terminas yra nenustatyti, 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą tampa 
mokėtini automatiškai vėliausiai 
pasibaigus bet kuriam iš šių laikotarpių:

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 

Pakeitimas 32
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punkto nuo i – iii papunkčiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą faktūrą 
ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti 
gauna anksčiau arba prekių ar paslaugų 

iii) jei priėmimo ar patikrinimo procedūra, 
taikoma nustatant prekių ar paslaugų 
atitiktį sutarčiai, yra numatyta įstatymu ar 
sutartyje ir jei skolininkas sąskaitą ar kitą 
lygiavertį reikalavimą apmokėti gauna 
anksčiau arba prekių ar paslaugų priėmimo 



PE439.144v01-00 18/34 AM\805132LT.doc

LT

priėmimo arba tikrinimo dieną, per 30 
dienų po šios dienos.

arba tikrinimo dieną, per 30 kalendorinių
dienų po šios dienos;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 

Pakeitimas 33
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punkto nuo i – iii papunkčiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti finansinių sunkumų tam tikroms valstybės institucijoms, reikėtų sudaryti 
sąlygas didesniam lankstumui, susijusiam su terminais, ir pirmenybę teikti minimaliam, o ne 
visiškam derinimui. 
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Pakeitimas 34
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) jei sąskaitos ar kito lygiaverčio 
reikalavimo apmokėti gavimo diena yra 
abejotina, per 30 dienų po prekių ar 
paslaugų gavimo;

Or. en

Pakeitimas 35
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti trumpesnius 
nuo 30 iki 60 dienų terminus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti finansinių sunkumų tam tikroms valstybės institucijoms, reikėtų sudaryti 
sąlygas didesniam lankstumui, susijusiam su terminais, ir pirmenybę teikti minimaliam, o ne 
visiškam derinimui. 

Pakeitimas 36
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies 
b punkto iii papunktyje nurodyta 
priėmimo ar patikrinimo procedūra 

Išbraukta.
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netruktų ilgiau kaip 30 dienų, nebent 
konkurso dokumentuose ir sutartyje būtų 
nurodyta kitaip ir tinkamai pagrįsta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į skirtingus viešųjų paslaugų organizavimo įvairiose 
valstybėse narėse būdus, ypač sveikatos apsaugos srityje. Jau egzistuoja daug privačių 
ligoninių, kurios įtrauktos į priežiūros paslaugų teikimą, ir kai kuriose valstybėse narėse tokie 
atvejai vis dažnesni. Todėl svarbu užtikrinti vienodą požiūrį ir išvengti, kad viešieji sveikatos 
apsaugos paslaugų teikėjai nepatektų į neteisingą nenaudingą padėtį.

Pakeitimas 37
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b 
punkto iii papunktyje nurodyta priėmimo 
ar patikrinimo procedūra:

a) būtų vykdoma nedelsiant;
b) netruktų ilgiau negu 15 kalendorinių 
dienų.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 
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Pakeitimas 38
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Taip nustatomas mokėjimo laikotarpis valstybės institucijoms, nustatytas 5 straipsnio 3 
dalyje, pratęsiant jį nuo 30 dienų, nurodytų pradiniame pasiūlyme, iki daugiausiai 60 dienų.

Pakeitimas 39
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti finansinių sunkumų tam tikroms valstybės institucijoms, reikėtų sudaryti 
sąlygas didesniam lankstumui, susijusiam su terminais, ir pirmenybę teikti minimaliam, o ne 
visiškam derinimui. 
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Pakeitimas 40
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 

Pakeitimas 41
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pagrindimas

Taip nustatomas mokėjimo laikotarpis valstybės institucijoms, nustatytas 5 straipsnio 4 
dalyje, pratęsiant jį nuo 30 dienų, nurodytų pradiniame pasiūlyme, iki daugiausiai 60 dienų.

Pakeitimas 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad:

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

Or. en
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Pagrindimas

Visoms komercinių sandorių rūšims turėtų būti taikomas tas pats mokėjimų nuostatų rinkinys 
siekiant išvengti neigiamų veiksnių valstybinių ar privačių įmonių konkurencingumui.  
Siekiant išvengti nepalankių mokėjimų laikotarpių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
palūkanos turi būti mokamos bet  kokiu atveju ne vėliau negu 60 dienų po sąskaitos faktūros 
gavimo. Mokėjimams dalimis (vok. Ratenzahlungen) arba pakopiniams mokėjimams (vok. 
Abschlagszahlungen) gali būti taikomi skirtingi reikalavimai. Nuostatos dėl mokėjimų 
laikotarpių neturėtų būti ignoruojamos sutarties sąlygose dėl atidėtų sąskaitų faktūrų.

Pakeitimas 43
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
aukštesniojo lygmens biudžeto valdymo 
institucijos be tinkamos, gerai pagrįstos 
priežasties neatidėtų subsidijų, tiesiogiai 
susijusių su mokėjimais kreditoriams. 

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais, ypač didesnės apimties sutarčių atveju, žemesnio valdymo lygmens 
mokėjimai priklauso nuo mokėtinų subsidijų. Ekonomikos krizės ir su grynaisiais pinigais 
susijusių sunkumų metu daugėja su pavėluotomis subsidijomis susijusių problemų. Taigi būtų 
neprotinga bausti vietos valdžios institucijas už pavėluotus mokėjimus, kurių priežastis –
pavėluotos subsidijos.

Pakeitimas 44
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
viešąsias paslaugas teikia viešasis ir 
privatus sektorius, šio straipsnio nuostatos 
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būtų taikomos jiems abiem.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į skirtingus viešųjų paslaugų organizavimo įvairiose 
valstybėse narėse būdus, ypač sveikatos apsaugos srityje. Jau egzistuoja daug privačių 
ligoninių, kurios įtrauktos į priežiūros paslaugų teikimą, ir kai kuriose valstybėse narėse tokie 
atvejai vis dažnesni. Todėl svarbu užtikrinti vienodą požiūrį ir išvengti, kad viešieji sveikatos 
apsaugos paslaugų teikėjai nepatektų į neteisingą nenaudingą padėtį.

Pakeitimas 45
Vicky Ford

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

Šiame pakeitime atsižvelgiama į skirtingus viešųjų paslaugų organizavimo įvairiose 
valstybėse narėse būdus, ypač sveikatos apsaugos srityje. Jau egzistuoja daug privačių 
ligoninių, kurios įtrauktos į priežiūros paslaugų teikimą, ir kai kuriose valstybėse narėse tokie 
atvejai vis dažnesni. Todėl svarbu užtikrinti vienodą požiūrį ir išvengti, kad viešieji sveikatos 
apsaugos paslaugų teikėjai nepatektų į neteisingą nenaudingą padėtį.
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Pakeitimas 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) kompensaciją, sudarančią 2 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą nuo 
datos, kai palūkanos tampa mokėtinos;
b) kompensaciją, sudarančią 5 proc. 
mokėtinos sumos, skaičiuojamą praėjus 
30 dienų nuo datos, kai palūkanos tampa 
mokėtinos.

Or. en

(Originalus Komisijos teksto pakeitimas padalytas į a ir b dalis)

Pagrindimas

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

Pakeitimas 47
Angelika Niebler

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 

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

kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos 
sumos. Šia kompensacija papildomi 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą ir 
išieškojimo išlaidų kompensacija.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 

Pakeitimas 48
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kreditorius, turintis teisę į nustatyto 
dydžio kompensaciją, sudarė subrangos 
sutartį su kitomis įmonėmis, nustatyto 
dydžio kompensacija turi būti 
proporcingai perskirstyta taip pat ir šioms 
įmonėms.

Or. it

Pagrindimas

Siekiama apriboti šios pastraipos, kuri ypač apsunkina valstybės institucijas, apimtį 
komerciniais sandoriais tarp valstybės institucijų ir MVĮ. Nustatyto dydžio mokėjimų 
mechanizmas turi atgrasomąjį poveikį, nes taip užtikrinama, kad valstybės institucijos ir 
(arba) rangovai (pirkėjai) elgtųsi tinkamai ir laikytųsi mokėjimų terminų.
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Pakeitimas 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniams sandoriams būtų taikomos 
šios orientacinės palūkanų normos:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti diskriminacijos tarp valstybinių ir privačių įmonių, pvz., sveikatos apsaugos 
sektoriuje, su privačiomis įmonėmis turėtų būti elgiamasi kaip ir su valstybinėmis.
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Pakeitimas 51
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme vartojami terminai „kalendorinės dienos“ ir „dienos“. Reikėtų išvengti 
nesusipratimų. Reikėtų paaiškinti, kad valstybės institucijos ir sektorių įmonės sudariusios 
susitarimą gali sutrumpinti 30 dienų mokėjimo laikotarpį, bet negali jo padidinti. 

Pakeitimas 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labai neteisingos sutartinės sąlygos Labai neteisingos sutartinės sąlygos ir 
komercinė praktika

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ar nesąžiningų išlygų sutartyse ir verslo santykiuose šio 
straipsnio apimtis tyrėtų būti išplėsta įtraukiant komercinę praktiką, nes tai taip pat yra 
didelė ir rimta problema MVĮ, pvz., jei didelės įmonės vienašališkai pakeičia atitinkamus 
mokėjimų laikotarpius.
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Pakeitimas 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

To ensure this legislation fully protects SMEs from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract’s payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as ‘banks’, i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debtors’ liquidity, to the detriment of 
creditor’s. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.
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Pakeitimas 54
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad nustatant, ar sutarties sąlyga yra nepagrįsta, būtų atsižvelgiama ne 
tik į gerąją komercinę praktiką ir produkto arba paslaugos  pobūdį, bet ir į atitinkamos 
įmonės dydį.

Pakeitimas 55
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos nuostatas 
sąlyga, pagal kurią viršijamas 5 straipsnio 
2 dalies b punkte nurodytas laikotarpis, 
visada laikoma labai neteisinga, taip pat 
atsižvelgiant į 5 straipsnio 4 dalies 
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kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 56
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokia sąlyga, pagal kurią kreditoriui 
nustatoma papildoma finansinė našta 
numatant teisėtos kompensacijos už 
pavėluotus mokėjimus reikalavimo 
būtinas sąlygas, laikoma labai neteisinga.

Or. en

Pakeitimas 57
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 2 dalyje minimose priemonėse 
numatomos  nuostatos, pagal kurias 
atstovaujamosios  organizacijos gali pagal 
nacionalinę teisę kreiptis į teismą ar 
kompetentingą administracinę instituciją 
dėl to, kad sąlygos yra labai neteisingos , 
kad jie galėtų taikyti tinkamas ir 
veiksmingas priemones, kurios neleistų 
toliau taikyti tokių sąlygų. Ši nuostata 
nepažeidžia išlygos dėl konfidencialios 
informacijos, pagal kurią 
atstovaujančiosios organizacijos turi 
įsipareigojimų subjektams, kurie yra šių 
organizacijų nariai.

Or. en
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Pakeitimas 58
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina visišką šia 
direktyva grindžiamų teisių ir prievolių 
skaidrumą, visų pirma skelbdamos 
taikytinas teisės aktuose numatytas 
palūkanų normas ir procedūrą, susijusią 
su valstybės institucijų mokėjimais, taip 
suteikiant specialią garantiją bet kokiai 
galimai subrangovų grandinei.

Or. it

Pagrindimas

Priėmus šią nuostatą būtų numatytas valstybės institucijų mokėjimų atsekamumas ir 
skaidrumas. Ši priemonė visų pirma tinkama užtikrinti, kad su mokėjimų laikotarpiais susiję 
pagerinimai būtų naudingi pagrindiniams rangovams ir galimiems subrangovams ir (arba) 
išorės paslaugų sektoriams.

Pakeitimas 59
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Šiuo atveju taip pat siekiama užtikrinti vienodas sąlygas, kurios vis dėlto skiriasi 
priklausomai nuo įmonės dydžio.
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