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Grozījums Nr. 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Pat ja Savienības iestādēm šī 
direktīva nav tieši saistoša, būtu 
jānodrošina, ka šīs iestādes atbilstīgi labai 
praksei piemēro šajā direktīvā paredzētos 
noteikumus par maksājumiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas iestādēm būtu jārāda priekšzīme, maksājumus konsekventi veicot paredzētajā 
termiņā.

Grozījums Nr. 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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) Pieredze liecina, ka komercdarījumu 
līgumos noteiktais maksājumu laiks bieži 
vien ievērojami pārsniedz 30 dienas. Tādēļ 
būtu vispārīgi jānosaka, ka 
komercdarījumos maksājuma laiks 
nedrīkst pārsniegt 30 dienas; gadījumos, ja 
ilgāka maksājuma laika noteikšana ir 
pienācīgi pamatota saskaņā ar 
nepieciešamības principu vai īpašiem 
valsts tiesību aktu noteikumiem un ja 
starp debitoru un kreditoru ir panākta 
skaidra vienošanās, maksājuma laiku 
varētu pagarināt, nepārsniedzot 
60 dienas.
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Or. en

Pamatojums

Visu veidu komercdarījumiem jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai ne publisko, ne 
privāto uzņēmumu darbības jomā nepieļautu neizdevīgu konkurences apstākļu rašanos. 
Komercattiecības starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm daudzējādā ziņā ir līdzīgas 
komercattiecībām starp diviem uzņēmumiem. Lai jo īpaši nepieļautu neizdevīgu maksājumu 
laiku uzspiešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, visos gadījumos procenti ir jānomaksā 
ne vēlāk kā 60 dienas pēc rēķina saņemšanas.

Grozījums Nr. 11
Vicky Ford

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 mērķu sasniegšanu mazākā 
mērā nekā privātos uzņēmumus ietekmē 
stabilu tirdzniecības sakaru veidošana. 
Tātad publiskām iestādēm var būt mazāks 
stimuls maksāt laikā. Turklāt daudzas 
publiskās iestādes finansējumu var iegūt 
ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā 
privātie uzņēmumi. Tādēļ publisku iestāžu 
pieļauti maksājumu kavējumi ne tikai 
rada nepamatotas izmaksas privātiem 
uzņēmumiem, bet arī vispārēju 
neefektivitāti. Tādēļ ir atbilstīgi par 
publisko iestāžu pieļautiem maksājumu 
kavējumiem attiecīgi noteikt augstāku 
atturošu kompensāciju.

(17) Neatkarīgi no tā, vai debitors pārstāv 
publisko vai privāto sektoru, maksājuma 
kavējums ir jo īpaši nevēlams gadījumā, ja 
debitors ir maksātspējīgs. Tādēļ sankcijas 
un citi pasākumi, kas paredzēti, lai 
novērstu maksājumu kavējumu, būtu 
vienādi jāpiemēro abu sektoru 
pārstāvjiem.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 12
Tiziano Motti, Lara Comi

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, kas definēta Direktīvā 2004/18/EK 
un 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs1;
1 OV L 134, 30.04.2004., 1. lpp.

Or. it

Pamatojums

Privātuzņēmumi, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus, piemēram, enerģētikas un 
telekomunikāciju nozarē, mūsdienās bieži vien ir iekļauti biržas sarakstos. Līdz ar to nav 
pamata šos uzņēmumus pielīdzināt publiskām iestādēm un attiecināt uz tiem tos pašus 
noteikumus, kādus maksājumu kavējuma gadījumā piemērotu publiskām iestādēm, jo no 
juridiskā viedokļa šiem uzņēmumiem jādarbojas civiltiesību reglamentētajā jomā un saskaņā 
ar civiltiesību noteikumiem.
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Grozījums Nr. 13
Reinhard Bütikofer

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, kas definēta 
Direktīvā 2004/18/EK, un jebkura no 
Līguma par Eiropas Savienību 13. pantā 
minētajām Savienības iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Maksājumu kavējumi skar ne tikai dalībvalstu iestādes, bet arī ES iestādes. ES iestādes 
nedrīkst uz sevi neattiecināt noteikumus, kas piemērojami citām publiskām iestādēm.

Grozījums Nr. 14
Angelika Niebler

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, kas neatkarīgi no līguma 
priekšmeta vai vērtības definēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs1, un Direktīvā 
2004/18/EK;
1OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu pārpratumus, ka Direktīvā 2004/17/EK definētās līgumslēdzējas iestādes vairs 
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netiek iekļautas, ir jāietver atsauce uz Direktīvu 2004/17/EK. Tā kā Direktīvu 2004/18/EK un 
Direktīvu 2004/17/EK piemēro tikai konkrētiem līguma priekšmetiem un tikai sākot no 
konkrētas līguma summas, skaidri jānorāda, ka šos ierobežojumus nepiemēro saistībā ar 
Direktīvu 2000/35/EK.

Grozījums Nr. 15
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “nozaru uzņēmumi” neatkarīgi no 
līguma vērtības ir ūdensapgādes, 
enerģētikas vai transporta pakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumi 
Direktīvas 2004/17/EK nozīmē;

Or. de

Pamatojums

“Nozaru uzņēmumiem” tirgū ir sevišķi nozīmīga vieta to īpašā stāvokļa dēļ. Šie uzņēmumi ir 
vienīgie piegādātāji ūdensapgādes, energoapgādes un transporta pakalpojumu 
infrastruktūras jomā, un uz tiem faktiski neattiecas konkurence. Līdz ar to nozaru uzņēmumi 
bieži vien var vienpusīgi noteikt savus pirkšanas nosacījumus un maksājumu termiņus. Šo 
izdevīgo stāvokli nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Tādēļ nozaru uzņēmumiem jāpiemēro tie paši 
noteikumi, ko piemēro nozaru līgumslēdzējām iestādēm.

Grozījums Nr. 16
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ja saistībā ar 3. un 5. panta grozījumiem, kuru mērķis ir ieviest viendabīgāku, atbilstīgāku un 
samērīgāku publiskajā un privātajā sektorā piemērojamo noteikumu kopumu, nedaudz 
paaugstinātu likumiskos procentus, varētu panākt abu sektoru pārstāvju ieinteresētību īstenot 
labāku maksājumu praksi.

Grozījums Nr. 17
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) “MVU” ir mazie un vidējie 
uzņēmumi, kas definēti Komisijas 
2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definēšanu1.
1 OVL 124, 20.05.2003., 36. lpp.

Or. it

Pamatojums

Grozījumā ņemta vērā struktūra, kas ietverta priekšlikumā par Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktu (MUA), kura mērķis ir izaugsmē un inovācijā intensīvāk izmantot MVU 
potenciālu. Jāuzsver MVU ietekme, jo tiem ir izšķiroša nozīme, lai sasniegtu Eiropas 
ekonomikā izvirzītos izaugsmes veicināšanas un darba vietu radīšanas mērķus.

Grozījums Nr. 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Visu veidu komercdarījumiem jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai ne publisko, ne 
privāto uzņēmumu darbības jomā nepieļautu neizdevīgu konkurences apstākļu rašanos. Tādēļ 
3. pants ir jāapvieno ar 5. pantu. Komercattiecības starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgas komercattiecībām starp diviem uzņēmumiem. Lai jo īpaši 
nepieļautu neizdevīgu maksājumu laiku uzspiešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, visos 
gadījumos procenti ir jānomaksā ne vēlāk kā 60 dienas pēc rēķina saņemšanas.

Grozījums Nr. 19
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā publiskajam sektoram ir liegtas pašreizējās tiesības uz likumiskajiem 
procentiem un piedziņas izmaksu atlīdzināšanu maksājumu kavēšanas gadījumā, tādējādi 
privātā sektora pārstāvjiem radot maldīgu priekšstatu, ka atsevišķos gadījumos maksājumu 
kavēšana ir pieļaujama. Ar šo grozījumu nodrošina, ka attieksme pret abu sektoru 
pārstāvjiem ir vienāda un ka pret tiem var piemērot atbilstīgas sankcijas.
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Grozījums Nr. 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) procenti par maksājuma kavējumu ir 
maksājami no dienas, kurā iestājas 
maksājuma termiņš, un kavējumam 
piemēro progresīvu likmi, kas nepārsniedz 
5 %;

Or. it

Pamatojums

Progresīva maksājumu kavējuma procentu likme var būt preventīvs līdzeklis, nodrošinot, ka 
debitors samaksā parādu, lieki nekavējoties.

Grozījums Nr. 21
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 

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

paredzēta ar likumu vai līgumā un ja 
debitors saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu agrāk vai dienā, 
kad notiek šāda pieņemšana vai pārbaude, 
— 60 dienas pēc minētās dienas;

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka atsevišķām publiskajām iestādēm rodas finansiālas grūtības, vēlams 
noteikt elastīgākus termiņus un minimālu, nevis pilnīgu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 22
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt īsākus termiņus 
robežās no 30 līdz 60 dienām.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka atsevišķām publiskajām iestādēm rodas finansiālas grūtības, vēlams 
noteikt elastīgākus termiņus un minimālu, nevis pilnīgu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 23
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
maksājami kavējuma procenti, un 
gadījumā, ja kreditors ir MVU, kreditors 
ir tiesīgs saņemt vienotas likmes 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda 
summas. Šī kompensācija papildina 
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kavējuma procentus.

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pilnībā aizsargāt līgumslēgšanas brīvību starp privātuzņēmumiem, 
paredzot alternatīvu līdzekli līgumattiecību traucējumu kompensēšanai un piemērojot vienotu 
5 % likmes kompensāciju darījumiem, kuri notiek  starp uzņēmumiem. Šo pasākumu piemēro 
tikai tad, ja debitors ir MVU, un pasākuma mērķis ir novērst maksājumu kavējumus arī 
darījumos starp privātuzņēmumiem.

Grozījums Nr. 24
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

Šīs summas pārskata ik pēc diviem 
gadiem.

Or. it

Pamatojums

Kompensācijas summas ir jāatjaunina, lai gan ierosinātās summas nesedz faktiskās juridiskās 
izmaksas un līdz ar to neveicina tiesas pieejamību. Nosakot izmaksas, jāiekļauj atsauce uz 
mehānismu summu koriģēšanai, ko veic ik pēc diviem gadiem.
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Grozījums Nr. 25
Vicky Ford

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 
kavējuma procenti.

c) par parādu, kas ir EUR 10 000 vai 
lielāks — nemainīgu summu EUR 100 
apmērā.

Or. en

Pamatojums

Kompensācija, kas atbilst 1 % likmei, nenosakot konstantu summu, un kas maksājama tādu 
kavētu maksājumu gadījumā, kuru summa ir EUR 10 000 vai lielāka, varētu radīt ievērojamas 
un nesamērīgas izmaksas lielākas vērtības darījumos, turklāt var neatspoguļot faktiskās 
izmaksas. Nemainīgas procentu likmes maksājums šo problēmu atrisinātu, neizslēdzot iespēju 
kreditoram saņemt atbilstīgu kompensāciju par atlikušajām piedziņas izmaksām, kā noteikts 
4. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku iestāžu maksājumi Procenti kavētu maksājumu gadījumā

Or. en

Pamatojums

Visu veidu komercdarījumiem jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai ne publisko, ne 
privāto uzņēmumu darbības jomā nepieļautu neizdevīgu konkurences apstākļu rašanos. Tādēļ 
3. pants ir jāapvieno ar 5. pantu. Komercattiecības starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgas komercattiecībām starp diviem uzņēmumiem. Lai jo īpaši 
nepieļautu neizdevīgu maksājumu laiku uzspiešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, visos 
gadījumos procenti ir jānomaksā ne vēlāk kā 60 dienas pēc rēķina saņemšanas.
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Grozījums Nr. 27
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku iestāžu maksājumi Publisku iestāžu un nozaru uzņēmumu
maksājumi

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 28
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku iestāžu maksājumi Debitora maksājumi

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu diskrimināciju starp publiskiem un privātiem uzņēmumiem, piemēram, 
veselības aprūpes nozarē, uz privātuzņēmumiem jāattiecina tie paši noteikumi, kādus piemēro 
publiskiem uzņēmumiem.



PE439.144v01-00 16/34 AM\805132LV.doc

LV

Grozījums Nr. 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visu veidu komercdarījumiem jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai ne publisko, ne 
privāto uzņēmumu darbības jomā nepieļautu neizdevīgu konkurences apstākļu rašanos. Tādēļ 
3. pants ir jāapvieno ar 5. pantu. Komercattiecības starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgas komercattiecībām starp diviem uzņēmumiem. Lai jo īpaši 
nepieļautu neizdevīgu maksājumu laiku uzspiešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, visos 
gadījumos procenti ir jānomaksā ne vēlāk kā 60 dienas pēc rēķina saņemšanas.

Grozījums Nr. 30
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de



AM\805132LV.doc 17/34 PE439.144v01-00

LV

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 31
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja līgumā nav noteikta agrāka
maksājumu diena vai īsāks maksājumu 
termiņš, kavējuma procenti ir maksājami 
automātiski un vēlākais tad, kad pagājis 
viens no šādiem laikposmiem:

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 32
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i līdz iii daļas

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ii) ja debitors saņem faktūrrēķinu vai 
līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu agrāk 
nekā preces vai pakalpojumus — 30 dienas 

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

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

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 33
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i līdz iii daļas

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Pamatojums

Lai nepieļautu, ka atsevišķām publiskajām iestādēm rodas finansiālas grūtības, vēlams 
noteikt elastīgākus termiņus un minimālu, nevis pilnīgu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 34
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) ja faktūrrēķina vai līdzvērtīga 
maksājuma pieprasījuma saņemšanas 
diena nav noteikta — 30 dienas pēc preču 
vai pakalpojumu saņemšanas dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt īsākus termiņus 
robežās no 30 līdz 60 dienām.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka atsevišķām publiskajām iestādēm rodas finansiālas grūtības, vēlams 
noteikt elastīgākus termiņus un minimālu, nevis pilnīgu saskaņošanu.
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Grozījums Nr. 36
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ņemti vērā atšķirīgie veidi, kādos dalībvalstīs notiek sabiedrisko 
pakalpojumu un jo īpaši veselības aprūpes organizēšana. Veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanā jau ir iesaistījušās daudzas privātas slimnīcas, un dažās dalībvalstīs to skaits 
pieaug. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt vienādu attieksmi un nepieļaut veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju nonākšanu neizdevīgā stāvoklī.

Grozījums Nr. 37
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) tiek veiktas nekavējoties;
b) nepārsniedz 15 kalendārās dienas.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 38
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu publiskajām iestādēm nosaka 5. panta 3. punktā minēto maksājumu laiku, 
sākotnējā priekšlikumā noteikto 30 dienu termiņu pagarinot līdz maksimālajam termiņam —
60 dienām.

Grozījums Nr. 39
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka atsevišķām publiskajām iestādēm rodas finansiālas grūtības, vēlams 
noteikt elastīgākus termiņus un minimālu, nevis pilnīgu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 40
Angelika Niebler

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.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 41
Patrizia Toia

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 

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

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu publiskajām iestādēm nosaka 5. panta 4. punktā minēto maksājumu laiku, 
sākotnējā priekšlikumā noteikto 30 dienu termiņu pagarinot līdz maksimālajam termiņam —
60 dienām.

Grozījums Nr. 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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

a) līgumā noteiktais maksājumu laiks 
nepārsniedz 2. panta b) apakšpunktā 
paredzētos termiņus, ja vien, pienācīgi 
pamatojot, nav noteikts citādi saskaņā ar 
nepieciešamības principu vai īpašiem 
dalībvalsts tiesību aktiem un ja vien 
nepastāv īpaša debitora un kreditora 
vienošanās, un maksājumu laiks nekad 
nepārsniedz 60 dienas;
b) faktūrrēķina saņemšanas diena nav 
noteikta līgumiskas vienošanās veidā 
starp debitoru un kreditoru.
Vajadzības gadījumā dalībvalstis var 
atkāpties no šā panta a) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām, ja pastāv īpaša 
debitora un kreditora vienošanās par 
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nomaksas maksājumiem vai 
maksājumiem pa daļām.

Or. en

Pamatojums

Visu veidu komercdarījumiem jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai ne publisko, ne 
privāto uzņēmumu darbības jomā nepieļautu neizdevīgu konkurences apstākļu rašanos. Lai jo 
īpaši nepieļautu neizdevīgu maksājumu laiku uzspiešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
visos gadījumos procenti ir jānomaksā ne vēlāk kā 60 dienas pēc rēķina saņemšanas. 
Atšķirīgus noteikumus var piemērot nomaksas maksājumiem (Ratenzahlungen) vai 
maksājumiem pa daļām (Abschlagszahlungen). Noteikumus par maksājumu laikiem nedrīkst 
apiet ar līguma noteikumiem, ar kuriem paredz atlikt rēķinu izrakstīšanu.

Grozījums Nr. 43
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka, ja vien 
nepastāv pienācīgi pamatots iemesls, 
augstākās budžeta lēmējiestādes nekavē 
subsīdiju piešķiršanu, kas tieši saistītas ar 
maksājumiem kreditoriem.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos un jo īpaši saistībā ar lielākiem līgumiem valdības pakārtoto līmeņu 
maksājumi ir atkarīgi no subsīdiju piešķiršanas. Ekonomiskās krīzes un likviditātes grūtību 
laikā pieaug ar novēlotām subsīdijām saistītās problēmas. Līdz ar to nebūtu loģiski sodīt 
vietējās varas iestādes par maksājumu kavēšanu, ko rada novēlota subsīdiju piešķiršana.
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Grozījums Nr. 44
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 
ja sabiedriskos pakalpojumus sniedz gan 
publiskā, gan privātā sektora pārstāvji, šā 
panta noteikumi vienādi attiecas uz abu 
sektoru pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ņemti vērā atšķirīgie veidi, kādos dalībvalstīs notiek sabiedrisko 
pakalpojumu un jo īpaši veselības aprūpes organizēšana. Veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanā jau ir iesaistījušās daudzas privātas slimnīcas, un dažās dalībvalstīs to skaits 
pieaug. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt vienādu attieksmi un nepieļaut veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju nonākšanu neizdevīgā stāvoklī.

Grozījums Nr. 45
Vicky Ford

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

Ar šo grozījumu ņemti vērā atšķirīgie veidi, kādos dalībvalstīs notiek sabiedrisko 
pakalpojumu un jo īpaši veselības aprūpes organizēšana. Veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanā jau ir iesaistījušās daudzas privātas slimnīcas, un dažās dalībvalstīs to skaits 
pieaug. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt vienādu attieksmi un nepieļaut veselības aprūpes 
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pakalpojumu sniedzēju nonākšanu neizdevīgā stāvoklī.

Grozījums Nr. 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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.

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

a) kompensāciju, kas atbilst 2 % no 
parāda summas, sākot no datuma, kurā 
maksājami kavējuma procenti;
b) kompensāciju, kas atbilst 5 % no 
parāda summas, pēc 30 dienām, sākot no 
datuma, kurā maksājami kavējuma 
procenti.

Or. en

(Sākotnējā Komisijas priekšlikuma grozījums ir sadalīts a) un b) apakšpunktā.)

Pamatojums

Visu veidu komercdarījumiem jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai gan publisko, gan 
privāto uzņēmumu darbības jomā nepieļautu neizdevīgu konkurences apstākļu rašanos. Ja 
kavējuma termiņš ir neliels, jāpiemēro citi kompensācijas maksājumu noteikumi nekā 
gadījumos, ja maksājuma kavējums ir ieildzis.

Grozījums Nr. 47
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

maksājami kavējuma procenti, kreditoram 
ir tiesības saņemt vienreizēju 
kompensāciju, kas atbilst 5 % no parāda. Šī 
kompensācija papildina kavējuma 
procentus un piedziņas izmaksu 
kompensāciju.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 48
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kreditors, kurš ir tiesīgs saņemt 
vienotas likmes kompensāciju, ir slēdzis 
apakšlīgumus ar citiem uzņēmumiem, 
proporcionālu vienotās likmes 
kompensāciju saņem arī šie uzņēmumi.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ierobežot šīs tiesību akta daļas — kas īpaši apgrūtinoša ir publiskām 
iestādēm — piemērošanas jomu, to attiecinot tikai uz komercdarījumiem starp publiskām 
iestādēm un MVU. Vienotas likmes kompensācijas mehānisms ir preventīvs līdzeklis, lai 
nodrošinātu, ka publiskās iestādes un/vai līgumslēdzēji/pircēji rīkojas atbilstīgi un ievēro 
maksājumu termiņus.
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Grozījums Nr. 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
komercdarījumos,

Or. en

Pamatojums

Visu veidu komercdarījumiem jāpiemēro vienādi maksājumu noteikumi, lai ne publisko, ne 
privāto uzņēmumu darbības jomā nepieļautu neizdevīgu konkurences apstākļu rašanos. Tādēļ 
3. pants ir jāapvieno ar 5. pantu. Komercattiecības starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm 
daudzējādā ziņā ir līdzīgas komercattiecībām starp diviem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 50
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

 Lai nepieļautu diskrimināciju starp publiskiem un privātiem uzņēmumiem, piemēram, 
veselības aprūpes nozarē, uz privātuzņēmumiem jāattiecina tie paši noteikumi, kādus piemēro 
publiskiem uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 51
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā lietoti termini “kalendārās dienas” un “dienas”. Jānovērš iespējamie 
pārpratumi. Skaidri jānorāda, ka publiskās iestādes un nozaru uzņēmumi, savstarpēji 
vienojoties, var noteikt īsāku maksājumu laiku, nevis 30 dienas, tomēr šo laiku nedrīkst 
pagarināt.

Grozījums Nr. 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Redzami netaisnas līguma klauzulas Redzami netaisnas līguma klauzulas un 
komercprakse

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai netaisnīgu klauzulu iekļaušanu līgumos un 
darījumu attiecībās, šā panta piemērošanas joma ir jāpaplašina, iekļaujot komercpraksi, jo tā 
ir vienlīdz būtiska un smaga problēma MVU, piemēram, gadījumos, ja lielāki uzņēmumi 
vienpusēji izdara retrospektīvas izmaiņas maksājumu termiņos.
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Grozījums Nr. 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 54
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka, nosakot to, vai attiecīgā līguma klauzula ir vai nav taisnīga, tiek ņemta 
vērā ne tikai laba komercprakse un ražojuma vai pakalpojuma īpašības, bet arī iesaistītā 
uzņēmuma lielums.

Grozījums Nr. 55
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot šā panta pirmo daļu, to 
klauzulu, kura pārsniedz 5. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto termiņu, 
vienmēr uzskata par redzami netaisnu, 
ņemot vērā arī 5. panta 4. punktā minētos 
kritērijus.

Or. en



PE439.144v01-00 32/34 AM\805132LV.doc

LV

Grozījums Nr. 56
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par redzami netaisnu uzskata klauzulu, ar 
ko kreditoram rada papildu finansiālo 
slogu un ko izvirza kā priekšnoteikumu, 
lai kavētu maksājumu gadījumā 
pieprasītu likumisku kompensāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Panta 2. punktā minētie līdzekļi ietver 
noteikumus, kuriem atbilstoši 
reprezentatīvas organizācijas var saskaņā 
ar attiecīgās valsts likumiem iesniegt 
prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes 
iestādēs, pamatojoties uz to, ka klauzulas ir 
redzami netaisnas, lai šīs organizācijas 
varētu piemērot piemērotus un efektīvus 
līdzekļus to turpmākas izmantošanas 
novēršanai. Šis noteikums neskar 
konfidencialitātes klauzulu, kas 
reprezentatīvām organizācijām ir saistoša 
attiecībā uz tajās apvienotajām 
struktūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina pilnīgu 
pārredzamību attiecībā uz tiesībām un 
pienākumiem, kas izriet no šīs direktīvas, 
jo īpaši publicējot piemērojamo likumisko 
procentu likmi un publisko iestāžu 
maksājumu procedūru, lai tādējādi īpaši 
garantētu pārredzamību iespējamās 
apakšuzņēmēju ķēdes gadījumā.

Or. it

Pamatojums

Šis noteikums nodrošinātu publisko iestāžu veikto maksājumu izsekojamību un pārredzamību. 
Pasākums ir sevišķi piemērots, lai garantētu uzlaboto maksājumu termiņu sniegto 
priekšrocību ieviešanu praksē gadījumā, ja galvenais līgumslēdzējs slēdz apakšlīgumus un/vai 
saņem ārpakalpojumus no pakārtotiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 59
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ar valstu normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem visiem 
Savienībā reģistrētiem kreditoriem, 
pamatojoties uz to uzņēmuma lielumu,
piemēro vienādus nosacījumus.

Or. it

Pamatojums

Arī šā grozījuma mērķis ir nodrošināt attieksmi, kas ir vienāda, taču var mainīties atkarībā no 
uzņēmuma lieluma.
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