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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.5.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1820/2009, ko „Asociación Española de Proveedores de 
Impagados de la Construcción” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José 
Maria Carrasco Cano, par maksājumu kavējumu nodarīto kaitējumu būvniecības 
nozarē strādājošiem MVU

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Spānijas privātajā un publiskajā būvniecības nozarē 
netiek ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/35/EK 
par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Viņš apgalvo, ka šīs direktīvas 
novēlotā transponēšana Spānijas tiesību aktos (Likums Nr. 3/2004) ir novedusi pie virknes 
nesamaksātu rēķinu, radot smagas sekas būvniecības nozarei.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Komisijas komentāri

Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos tika transponēta 
Spānijas tiesību aktos ar 2004. gada 29. decembra Likumu Nr. 3/2004. Tomēr jāpaskaidro, ka 
ar šo direktīvu netiek saskaņoti maksāšanas termiņi, bet gan nodrošinātas likumīgas tiesības 
saņemt procentus kavēta maksājuma gadījumā.

Direktīvas 3. pants. Procenti kavētu maksājumu gadījumā
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Saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu ir maksājami no dienas, kas seko līgumā 
noteiktajai maksājumu dienai vai maksājumu laika beigu dienai. Ja šāds termiņš līgumā nav 
noteikts, procenti ir maksājami automātiski 30 dienas pēc tam, kad debitors saņēmis 
faktūrrēķinu.

Eiropas Kopienu Tiesa ir apstiprinājusi, ka „saskaņā ar Direktīvas 2000/35 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu puses savā līgumā principā var brīvi noteikt maksājuma datumu vai termiņu. 
Šīs direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais likumiskais 30 dienu termiņš 
piemērojams vienīgi tad, ja līgumā tas nav noteikts.” [Kursīvs pievienots] (2008. gada 
11. decembra spriedums, Komisija pret Spāniju, Lieta C-380/06, 17. un 18. punkts).

Direktīvas 3. panta 2. punktā noteikts, ka kreditoram ir tiesības saņemt procentus par kavētu 
maksājumu. Tomēr ir svarīgi ievērot, ka šis noteikums kreditoram dod tiesības, nevis uzliek 
pienākumu pieprasīt procentus par kavētu maksājumu. Tādēļ kreditoram pašam jāizlemj, vai 
prasīt procentus par kavētu maksājumu.

Direktīvas 4. pants. Īpašumtiesību saglabāšana

Ar Spānijas 2004. gada 29. decembra Likuma Nr. 3/2004 10. pantu tiek transponēts 
Direktīvas 4. pants. Eiropas Kopienu Tiesa ir norādījusi, ka no 4. panta nevar secināt, „ka ar 
minēto tiesību normu sliecas ietekmēt kādus citus noteikumus papildus tiem, kas tieši paredz, 
pirmkārt, iespēju pārdevējam un pircējam skaidri vienoties par īpašumtiesību saglabāšanu 
pirms preču piegādes, un, otrkārt, pārdevēja iespēju paturēt preci īpašumā līdz pilnai cenas 
samaksai”. Tiesa arī norādīja, ka noteikumus, kas saistīti ar izdevību atsaukties uz 
īpašumtiesību saglabāšanas klauzulu attiecībās ar trešām personām, kuru tiesības neietekmē 
Direktīva 2000/35/EK, reglamentē vienīgi dalībvalstu iekšējās tiesību normas. (Eiropas 
Kopienu Tiesas 2006. gada 26. oktobra spriedums, Komisija pret Itāliju, Lieta C-302/05, 
29. un 30. punkts).

Tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja minēto problēmu varētu atrisināt, līgumā ietverot 
klauzulu par īpašumtiesību saglabāšanu.

Direktīvas 5. pants. Bezstrīdus prasību piedziņas procedūras

Tiek vispārīgi pieņemts, ka visiem debitoriem ir iespēja prasību apstrīdēt. Tā noteikts arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 805/2004, ar ko 
izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas 
maksājuma rīkojuma procedūru.

Attiecībā uz bezstrīdus prasību piedziņas procedūrām direktīvā paredzēts, ka izpildāmu 
spriedumu var saņemt 90 kalendāro dienu laikā. Tomēr nekas neliedz dalībvalstīm noteikt 
īsāku termiņu. Kā teikts 6. panta 2. punktā, dalībvalstīs var palikt spēkā vai stāties spēkā 
noteikumi, kas ir labvēlīgāki kreditoram.

Secinājums

Lūgumraksts apstiprina Komisijas novērojumus, ka pastāv daudz pierādījumu tam, ka, 
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neraugoties uz Direktīvas 2000/35/EK stāšanos spēkā, kavēti maksājumi komercdarījumos 
joprojām ir izplatīta problēma ES (tostarp Spānijā) un ka ekonomiskā krīze situāciju vēl 
vairāk pasliktina.

Pamatojoties uz šo analīzi, Komisija ir iesniegusi priekšlikumu grozīt pašreizējo direktīvu 
[COM (2009)126], un, ja Padome un Eiropas Parlaments šo priekšlikumu pieņems, tas 
nodrošinās kreditorus ar papildu instrumentiem, kas viņiem ļaus pilnīgi un efektīvi izmantot 
savas tiesības kavētu maksājumu gadījumā. Īpaši jāpiemin, ka kreditoriem būs tiesības saņemt 
vienreizēju maksājumu prasības piedziņas izmaksu kompensācijai, un tiks noteiktas arī 
papildu sankcijas pret kavētiem maksājumiem valsts pārvaldes sektorā. Piemēram, 
priekšlikumā paredzēts, ka valsts pārvaldes iestādēm jāsamaksā par jebkurām iegādātajām 
precēm un pakalpojumiem 30 dienu laikā un, ja tās kavējas maksāt, tad uz tām attiektos 
stingrāki sodi.

Šo direktīvas priekšlikumu pašreiz izvērtē likumdošanas partneris (Eiropas Savienības 
Padome un Eiropas Parlaments — COD/2009/0054).”


