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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos tika pieņemta 
2000. gada maijā un ir spēkā kopš 2002. gada 8. augusta, taču tās ietekme ir bijusi ierobežota. 
Dalībvalstīs pašreiz pastāv milzīgas atšķirības attiecībā uz maksājumu laiku regulējumu, un 
maksājumu kavēšanas prakse apdraud uzņēmumu un jo īpaši MVU nākotni, ņemot vērā 
pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi Eiropā un visā pasaulē. 

Plaši lietoto maksājumu kavēšanas praksi nosaka apstākļi, taču biežāk maksājumu kavēšana ir 
tīša, kas destabilizē iekšējo tirgu un ievērojami apgrūtina pārrobežu tirdzniecību. Turklāt 
dalībvalstīs, kurās maksājumu kavēšana ir sevišķi liela problēma, uzņēmumiem jo īpaši draud 
pakāpeniska ienākumu samazināšanās un pat bankrots. Šī problēma izteiktāka ir darījumos 
starp publiskām iestādēm un uzņēmumiem, tomēr neviennozīmīga ir iespēja atšķirīgi regulēt 
darījumus starp privātuzņēmumiem. Arī privātā sektora uzņēmumiem un jo īpaši MVU var 
uzspiest nelabvēlīgus līguma noteikumus, ko tie pieņem, nevēloties sabojāt attiecības ar 
nozīmīgiem privātā sektora klientiem. 

Atzinuma sagatavotājs Komisijas priekšlikumu vērtē atzinīgi. Tomēr viņš ierosināja vairākus 
grozījumus, kuri pamatā atbilst Komisijas priekšlikumā ietvertajai pieejai un kuru mērķis pēc 
satura un būtības ir ieviest skaidrību un noteiktību attiecībā uz direktīvas interpretāciju un 
transkripciju.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka publiskām iestādēm paredzēto noteikumu piemērošanas 
joma ir jāpaplašina, ietverot publisko pakalpojumu uzņēmumus. Turklāt viņš ierosina izdarīt 
grozījumus attiecībā uz termiņu noteikšanu, debitoriem piemērojamo papildmaksu preventīvo 
raksturu, direktīvā paredzēto līguma atkāpju ierobežošanu un uzņēmumu pasīvu/ aktīvu 
informēšanu par viņu jaunajām tiesībām.

Atzinuma projekts ir saskaņā ar atbildīgās Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
referentes Barbara Weiler sagatavoto darba dokumentu. Turklāt Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas sniegtā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jāievieš uzņēmumu 
aizsardzības elementi, jo īpaši attiecībā uz MVU. Viņš arī ir ierosinājis maksājumu kavēšanas 
gadījumā par obligātu noteikt piedziņas izmaksu kompensēšanu un procentu atlīdzināšanu. 
Tādējādi netiks pieļauts, ka debitori būtu tiesīgi vērsties pret kreditoriem, un līdz ar to 
kreditori būs aizsargāti no komerciāla rakstura pretpasākumiem, ko varētu veikt debitori.

Atzinuma sagatavotāja ierosinājumā ietvertas vairākas ēnu referentu norādes, kas izteiktas 
pirmajā viedokļu apmaiņā par direktīvas priekšlikumu. Saskaņā ar atzinuma sagatavotāja 
kolēģu ieteikumu īpaši norādīts, ka ir jāierobežo iespēja atkāpties no Eiropas likumdevēju 
pieņemtajām normām.

Visbeidzot, līdz šim nav ticis panākts visiem pieņemams risinājums attiecībā uz vienotu 
zaudējumu piedziņas un procentu likmi (5 %), ko kreditori ir tiesīgi saņemt no publiskām 
iestādēm gadījumā, ja kavēta maksājumu procedūra. Šo jautājumu atzinuma sagatavotājs 
izskatīs nākamajā komitejas viedokļu apmaiņā un gadījumā, ja netiks panākts risinājums, par 
šo jautājumu iesniegs ad hoc grozījumu.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs1, 2. panta 1. punktā 
un Direktīvas 2004/18/EK 1. panta 
9. punktā;
1 OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. it

Pamatojums

Komisijas direktīvas priekšlikumā publiskām iestādēm ir paredzēts cits regulējums nekā 
uzņēmumiem, tāpēc publiskām iestādēm paredzētie noteikumi ir jāpiemēro arī publisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, piemēram, tiem, kas darbojas ūdensapgādes un enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti maksājumu kavējumu gadījumā Procenti maksājumu kavējumu gadījumā 
komercdarījumos starp uzņēmumiem

Or. it
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Pamatojums

Direktīvas 3. pants nepārprotami attiecas tikai uz tiem komercdarījumiem, kas notiek  starp 
uzņēmumiem. Līdz ar to panta nosaukumā skaidrības labad ir jānorāda, ka šā panta 
noteikumus piemēro tikai to maksājumu kavējumiem, kas veikti saistībā ar komercdarījumiem 
starp uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 3

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, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai 
maksājumu laika beigu dienai, un 
maksājuma laiks nepārsniedz 60 dienas, 
skaitot no līgumā minēto preču
saņemšanas vai pakalpojumu sniegšanas 
dienas;

Or. it

Pamatojums

Lai gan publiskajās iestādēs budžeta plānošanas process un finansējuma pieejamība ir citāda 
nekā uzņēmumos, komercattiecības starp uzņēmumu un publisko iestādi daudzējādā ziņā ir 
līdzīgas tām, kas pastāv starp diviem uzņēmumiem. Tāpēc ar grozījumu paredzēts ieviest 
vienotu noteikumu par darījumiem starp privātā sektora partneriem, lai mazie un vidējie 
uzņēmumi, vedot sarunas, nenonāktu neizdevīgākā situācijā nekā lielie uzņēmumi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

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: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
saskaņā ar 3. un 5. pantu komercdarījumos 
ir maksājami kavējuma procenti, 
kreditoram ir tiesības automātiski, proti, 
neveicot nekādus pasākumus, saņemt no 
debitora vismaz šādas summas: 
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Or. it

Pamatojums

Ir pamats uzskatīt, ka līguma noteikums, kas atšķiras no 3. un 5. pantā paredzētā noteikuma, 
nelabvēlīgi ietekmēs līguma garantijas, ar kurām aizsargā kreditoru. Atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka ir būtiski, lai dalībvalstis nodrošina automātisku procedūras izpildi, kā rezultātā 
kreditoriem nebūs jāraizējas par iespējamiem debitoru pretpasākumiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, 
dalībvalstis nodrošina, ka:

4. 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;

a) kavējuma procenti 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:

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

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

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; 

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.

iii) ja pieņemšanas vai pārbaudes 
procedūra, ar kuru ir jāpārbauda preču vai 
pakalpojumu atbilstība līgumam, ir 
noteikta likumā vai līgumā un ja debitors 
saņem faktūrrēķinu vai līdzvērtīgu 
maksājuma pieprasījumu dienā, kad notiek 
šāda pieņemšana vai pārbaude, vai pirms 
tās, — 30 dienas pēc minētās dienas.

Or. it
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Pamatojums

Skaidrības labad 5. pantā vispirms ir jānorāda nosacījumi, saskaņā ar kuriem ir tiesības 
saņemt maksājumu kavējuma procentus (1. punkts), pēc tam jānorāda maksimālais 
maksājuma laiks (bijušais 4. punkts, kas tagad ir jaunais 2. punkts), pieņemšanas vai 
pārbaudes procedūras maksimālais ilgums (3. punkts) un, visbeidzot, jānorāda detalizēta 
informācija par maksājumu laikiem (bijušais 2. punkts, kas tagad ir jaunais 4. punkts).

Grozījums Nr. 6

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.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumā 
noteiktais maksājumu laiks nepārsniedz 
4. punkta b) apakšpunktā paredzētos 
termiņus, ja vien nepastāv īpaša debitora 
un kreditora vienošanās, kas saskaņā ar 
nepieciešamības principu ir pienācīgi 
pamatota, un šis termiņš jebkurā 
gadījumā nepārsniedz 60 dienas.

Or. it

Pamatojums

Direktīvas 5. panta sākotnējā redakcijā paredzēts, ka puses var brīvi izvēlēties pagarināt 
maksājuma laiku, līdz ar to apdraudot šīs direktīvas pamatmērķus. Turklāt formulējums 
“īpaši apstākļi, piemēram, objektīva nepieciešamība pagarināt maksājuma laiku” ir pārāk 
virspusējs, ko var interpretēt dažādi.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 3. panta 2. punktā minētie līdzekļi ietver 
noteikumus, kuriem atbilstoši 
reprezentatīvas organizācijas var saskaņā 

3. 3. panta 2. punktā minētie līdzekļi ietver 
noteikumus, kuriem atbilstoši 
reprezentatīvas organizācijas var saskaņā 
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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.

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 izmantošanas novēršanai.

Or. it

Pamatojums

Gadījumā, ja epizodiski vai neregulāri tiek iesniegtas sūdzības par minēto klauzulu 
piemērošanu, reprezentatīvām organizācijām jābūt tiesīgām iesniegt prasību arī saskaņā ar 
attiecīgās valsts likumiem.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstis rīko 
informācijas kampaņas, lai palielinātu 
uzņēmumu un jo īpaši MVU izpratni par 
savām tiesībām.
Dalībvalstis noskaidro, vai ir jāpublicē 
informācija par “labajiem” un 
“sliktajiem” debitoriem un vai ir jāizplata 
laba prakse, lai veicinātu maksājumu 
termiņu ievērošanu.

Or. it

Pamatojums

Komisijas ietekmes novērtējumā norādīts, ka atsevišķos gadījumos uzņēmumi nepieprasa 
maksāt procentus, jo tie nepārzina savas tiesības. Informācijas sniegšanai papildus var 
paredzēt praktiskus pasākumus, lai sekmētu maksājumu termiņu ievērošanu.


