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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2000 m. gegužės mėn. priimta ir 2002 m. rugpjūčio 8 d. įsigaliojusi Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose 
neturėjo didelio poveikio. Valstybių narių nuostatų dėl mokėjimų terminų skirtumai šiuo metu 
itin dideli, o vėlavimas atlikti mokėjimus kelia grėsmę įmonių, ypač mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), ateičiai, ypatingai vykstant tokiai ekonomikos ir finansų krizei, kurią šiuo metu patiria 
Europa ir visas pasaulis. 

Ieškiniai dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, kurie pateikiami privertus aplinkybėms arba, dažniau, 
iš anksto apgalvotai, pažeidžia vidaus rinkos stabilumą ir sukelia daug žalos tarpvalstybinei 
prekybai. Be to, valstybėse narėse, kuriose ši problema labiausiai paplitusi, įmonėms kyla 
didesnė grėsmė palaipsniui netekti įplaukų arba net bankrutuoti.  Problema labiausiai paplitusi 
sandoriuose tarp valstybės institucijų ir įmonių, tačiau dar turėtų būti aptarta galimybė taikyti 
skirtingą požiūrį į sandorius tarp privačių įmonių.  Privačioms įmonėms, dažniausiai MVĮ, 
gali būti taikomos nepalankios sutarties sąlygos, kurioms pritariama bijant pabloginti 
santykius su svarbiu privačiu klientu.  

Nuomonės referentas nuomonės projekte Komisijos pasiūlymą vertina teigiamai. Vis dėlto jis 
mano privaląs pasiūlyti keletą formos ir turinio pakeitimų, kurie, pritariant Komisijos 
pasiūlymo esmei, skirti padidinti direktyvos nuostatų perkėlimo ir aiškinimo aiškumą ir 
tikrumą.

Be kita ko, nuomonės referentas mano, kad nuostatos dėl valstybės institucijų turėtų būti
taikomos ir viešųjų paslaugų įmonėms. Be to, jis siūlo pakeitimus, susijusius su terminų 
nustatymu, skolininkui taikomais atgrasančio pobūdžio papildomais mokesčiais, direktyvoje 
numatytų sutartinių išimčių skaičiaus mažinimu ir su įmonių pasyviu (aktyviu) informavimu 
apie jų naująsias teises.

Nuomonės projektas suderinamas su atsakingo Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
pranešėjos Barbaros Weiler parengto darbo dokumentu. Tačiau Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomonės referentas mano, kad derėtų numatyti nuostatas dėl įmonių, 
ypač MVĮ, apsaugos. Be kita ko, jis pasiūlė nustatyti, kad vėluojant mokėjimams privaloma 
tvarka kompensuojamos išlaidos, susijusios su išieškojimo išlaidų ir delspinigių apmokėjimu. 
Taip apsaugant kreditorių nuo atsakomųjų komercinių priemonių, kurių tam tikru atveju 
galėtų imtis skolininkas, iš esmės būtų išvengta būtinybės konkrečiam kreditoriui ginti savo 
teises teisme.

Į nuomonės referento pasiūlymą įtraukta daugelis pastabų, kurias pirmą kartą keičiantis 
nuomonėmis dėl pasiūlymo dėl direktyvos pateikė šešėliniai pranešėjai. Nuomonės referentas 
ypač pritaria savo kolegų mintims dėl būtinybės mažinti galimybes nukrypti nuo ES 
teisėkūros institucijos pateiktų nuostatų.

Kita vertus, iki šiol nebuvo galima pasiekti plataus sutarimo dėl sprendimo nustatyti fiksuoto 
dydžio (5 proc.) žalos atlyginimo ir delspinigių sumą, kurią kreditorius turi teisę gauti iš 
valstybės institucijos, jei vėluojama atlikti mokėjimus. Nuomonės referentas įsipareigoja 
apsvarstyti šį klausimą artimiausiu metu keičiantis nuomonėmis komitete ir, esant reikalui, 
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grįžti prie šios problemos pateikiant tam specialiai skirtą pakeitimą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 direktyvos 2004/17/EB dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos 
derinimo 2 straipsnio 1 dalyje ir 
Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 
9 dalyje;
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos numatytą skirtingą požiūrį į valstybės 
institucijas ir įmones, derėtų valstybės institucijoms numatytas nuostatas taip pat taikyti 
viešųjų paslaugų įmonėms, pvz., subjektams, vykdantiems veiklą vandens ir energetikos 
paslaugų sektoriuose.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą
komerciniuose sandoriuose tarp įmonių
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Or. it

Pagrindimas

3 straipsnis aiškiai skirtas vien komerciniams sandoriams tarp įmonių. Taigi aiškumo dėlei 
derėtų straipsnio antraštėje nurodyti, kad jo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai 
vėluojama mokėti komerciniuose sandoriuose tarp įmonių.

Pakeitimas 3

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 dienos, einančios po 
mokėjimo dienos arba mokėjimo termino 
pabaigos, nustatytų sutartyje, o šis 
terminas negali būti vėliau kaip per 
60 dienų po dienos, kurią buvo gautos 
prekės arba suteiktos paslaugos, 
nurodytos sutartyje;

Or. it

Pagrindimas

Nors skiriasi valstybės institucijų ir įmonių biudžeto planavimo procesai ir galimybės gauti 
finansavimą, valstybės institucijų ir įmonių komerciniai santykiai daugeliu atžvilgiu panašūs į 
komercinius dviejų įmonių santykius.  Taigi pakeitimo paskirtis – numatyti tą pačią nuostatą 
privačių įmonių sandoriams, siekiant, kad derybų metu mažosios ir vidutinės įmonės 
nepatektų į nepalankią padėtį stambaus verslo ir stambių įmonių atžvilgiu. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė 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 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tokiu 
atveju, kai delspinigiai už pavėluotą
mokėjimą, atliekamą pagal komercinį
sandorį, mokėtini pagal 3 ir 5 straipsnių 
nuostatas, kreditorius turi teisę
automatiškai (t. y. kreditoriui nesiimant 
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skolininko bet kurią iš toliau nurodytų 
sumų:

jokių veiksmų) gauti iš skolininko bet 
kurią iš toliau nurodytų minimalių sumų:

Or. it

Pagrindimas

Pagrįsta manyti, kad naudojant sutarties nuostatas, neatitinkančias 3 ir 5 straipsnyje 
pasiūlytų priemonių, bus pažeistos kreditorių ginančios sutartinės garantijos. Nuomonės 
referentas mano, kad svarbu, jog valstybės narės užtikrintų automatišką procedūros vykdymą 
tokiu būdu, kad kreditorius neturėtų baimintis galimų atsakomųjų užsakovo priemonių.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvykdomi 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai, valstybės narės užtikrina, 
kad:

4. 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;

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 šių laikotarpių:

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

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

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; 

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 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 
30 dienų po šios dienos.
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Or. it

Pagrindimas

Didesniam aiškumui derėtų 5 straipsnyje pirmiausiai nurodyti sąlygas, kuriomis mokėtini 
delspinigiai už pavėluotą mokėjimą (1 dalis), po to maksimalų mokėjimo laikotarpį (senoji 4 
dalis, kuri tampa naująja 2 dalimi), maksimalią priėmimo ar patikrinimo procedūros trukmę 
(3 dalis) ir, galų gale, išsamesnes nuostatas dėl delspinigių mokėjimo termino (senoji 2 dalis, 
kuri tampa naująja 4 dalimi).

Pakeitimas 6

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.

2. Valstybės narės užtikrina, kad sutartyse 
nustatytas mokėjimo laikotarpis nebūtų 
ilgesnis nei nurodyta 4 dalies b punkte, 
išskyrus tuos atvejus, kai skolininkas ir 
kreditorius susitaria dėl konkretaus 
mokėjimo laikotarpio ir jį tinkamai 
pagrindžia vadovaujantis būtinumo 
principu, tačiau bet kokiu atveju šis 
laikotarpis negali viršyti 60 dienų.

Or. it

Pagrindimas

Pagal pradinį 5 straipsnio variantą sutarties šalims suteikiama laisvė nustatyti ilgesnį 
mokėjimo laikotarpį, o tai kelia grėsmę direktyvos bendrųjų tikslų įgyvendinimui.  Be to, 
formuluotė „kaip antai objektyviu poreikiu atidėti mokėjimą ilgesniam laikotarpiui“ per daug 
neapibrėžta ir sudaro įvairaus aiškinimo galimybes.

Pakeitimas 7

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 

3. 2 dalyje minimos priemonės, be kita ko, 
tai nuostatos, pagal kurias 
atstovaujamosios organizacijos gali pagal
atitinkamą nacionalinę teisę kreiptis į 
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kompetentingą administracinę instituciją 
dėl to, kad sąlygos yra labai neteisingos, 
kad jie galėtų taikyti tinkamas ir 
veiksmingas priemones, kurios neleistų
toliau taikyti tokių sąlygų.

teismą ar kompetentingą administracinę 
instituciją dėl to, kad sąlygos yra
akivaizdžiai nesąžiningos, kad jie galėtų 
taikyti tinkamas ir veiksmingas priemones, 
kurios neleistų taikyti tokių sąlygų.

Or. it

Pagrindimas

Atstovaujamosioms organizacijoms derėtų sudaryti galimybes veikti pagal nacionalinę teisę 
net jei šios sąlygos taikomos retkarčiais arba nesistemingai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant šią direktyvą valstybės narės 
numato informavimo kampanijas, skirtas 
tam, kad įmonės, ypač MVĮ, geriau 
suvoktų savo teises.
Valstybės narės apsvarsto, ar derėtų viešai 
skelbti informaciją apie „gerus“ ir 
„blogus“ skolininkus, taip pat skleisti 
geros praktikos pavyzdžius skatinant laiku 
atlikti mokėjimus.

Or. it

Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos poveikio vertinime, įmonės kartais nereikalauja delspinigių, nes jos 
nežino savo teisių. Informaciją galima papildyti praktinėmis priemonėmis, kuriomis 
skatinama laiku atlikti mokėjimus.


