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Tema: Peticija Nr. 1820/2009 dėl statybų sektoriaus mažųjų ir vidutinių įmonių, 
nukentėjusių dėl neatsiskaitymo laiku, padėties, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis José María Carrasco Cano Ispanijos statybos paslaugų, už kurias 
neatsiskaityta, teikėjų asociacijos vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad tiek privačiajame, tiek valstybiniame Ispanijos statybų 
sektoriuje neįgyvendinama 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose. Peticijos 
pateikėjas mano, kad minėta direktyva buvo vėlai perkelta į Ispanijos teisės aktus (Įstatymas 
Nr. 3/2004) ir tai sukėlė įsiskolinimų grandinę, kuri statybų sektoriui turi tragiškų padarinių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

Komisijos pastabos

Direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose perkelta 
į Ispanijos teisę 2004 m. gruodžio 29 d. Nacionaliniu įstatymu Nr. 3/2004. Tačiau reikėtų 
paaiškinti, kad pagal šią direktyvą mokėjimo terminai nėra suvienodinami – joje numatoma 
įstatymu nustatyta teisė gauti delspinigius, jei mokėjimas vėluoja.

3 straipsnis. Delspinigiai esant pavėluotam mokėjimui
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Pagal 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktus prievolė mokėti delspinigius atsiranda nuo dienos, 
einančios po mokėjimo dienos arba mokėjimo termino pabaigos, nustatytų sutartyje. Jeigu 
sutartyje tokios nuostatos nėra, prievolė mokėti delspinigius atsiranda automatiškai, praėjus 
30 dienų nuo tos dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą.

Teisingumo Teismas patvirtino, kad: „kaip matyti iš Direktyvos 2000/35 3 straipsnio 1 dalies 
a punkto, iš esmės šalys yra laisvos sutartyje nustatyti mokėjimo datą ar terminą. Vadinasi, 
šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas įstatyminis 30 dienų terminas 
taikomas tik tuo atveju, jei tokia sąlyga sutartyje nenumatyta“. [Šriftas pakeistas į kursyvą] 
(2008 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Komisija prieš Ispaniją (Byla C-380/06), 17 ir 
18 punktai).

3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę gauti delspinigius už pavėluotą 
mokėjimą. Tačiau svarbu atminti, kad pagal šią nuostatą kreditoriui suteikiama teisė, bet jis 
neįpareigojamas reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą. Todėl kreditorius savo 
nuožiūra sprendžia, ar už pavėluotą mokėjimą prašyti delspinigių. 

4 straipsnis. Teisės į nuosavybę išlaikymas

2004 m. gruodžio 29 d. Ispanijos įstatymo Nr. 3/2004 10 straipsniu į nacionalinę teisę 
perkeltas direktyvos 4 straipsnis. Teisingumo Teismas nurodė, kad iš 4 straipsnio negalima 
daryti išvados, kad jis susijęs „su kitomis taisyklėmis, nei tos, kurios aiškiai numato, pirma, 
pardavėjo ir pirkėjo teisę prieš daiktų pristatymą aiškiai susitarti dėl teisės į nuosavybę 
išlaikymo sąlygos ir, antra, pardavėjo galimybę išlaikyti nuosavybės teisę į daiktus, kol už 
juos sumokama visa kaina“. Atitinkamai Teismas nurodė, kad taisyklės dėl teisės į nuosavybę 
išlaikymo nuostatos vykdymo prieš trečiuosius asmenis, kurių teisių nereglamentuoja 
Direktyva 2000/35, nustatomos tik valstybių narių nacionalinėse teisės sistemose. (2006 m. 
spalio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Ispaniją (Byla C-302/06), 
29 ir 30 punktai).

Todėl peticijos pateikėjo nurodytą problemą galima būtų išspręsti sutartyje numačius nuostatą 
dėl nuosavybės teisės išlaikymo.

5 straipsnis. Išieškojimo procedūros neginčytinų reikalavimų atveju

Visuotinai sutinkama, kad visi skolininkai turėtų turėti galimybę ginčyti reikalavimus. Tai taip 
pat numatoma, pavyzdžiui, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 805/2004, sukuriančiame neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį 
raštą, ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1896/2006, nustatančiame Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. 

Dėl išieškojimo procedūros neginčytinų reikalavimų atveju šioje direktyvoje nustatyta, kad 
teisė į nuosavybę paprastai gali būti realizuota per 90 kalendorinių dienų. Tačiau niekas 
nedraudžia valstybėms narėms nustatyti trumpesnį terminą. Kaip nurodyta 6 straipsnio 
2 dalyje, valstybės narės gali palikti galioti senas arba priimti naujas nuostatas, kurios 
kreditoriui būtų palankesnės. 

Išvados
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Šia peticija patvirtinami Komisijos ištirti faktai, kad yra visiškai akivaizdu, jog, nepaisant 
Direktyvos 2000/35/EB įsigaliojimo, mokėjimų vėlavimas komerciniuose sandoriuose vis dar 
yra bendra problema ES (taip pat ir Ispanijoje) ir kad ekonomikos krizė šią padėtį dar blogina.

Todėl, remdamasi šia analize, Komisija pateikė pasiūlymą dėl dabartinės direktyvos naujos 
redakcijos [COM (2009)126], kuriame, jei Taryba ir Europos Parlamentas jį priimtų, būtų 
nustatytos priemonės, kuriomis kreditoriai galėtų pasinaudoti, kad visiškai ir veiksmingai 
įgyvendintų savo teises, kai jiems vėluojama mokėti. Visų pirma kreditoriai turėtų teisę gauti 
bendrą sumą kaip išieškojimo išlaidų kompensaciją, o valstybės institucijoms būtų taikomos 
papildomos, nuo vėlavimo mokėti atgrasančios priemonės. Pavyzdžiui, numatyta, kad 
valstybės institucijos turėtų sumokėti už perkamas prekes ir paslaugas per 30 dienų, o jei laiku 
nesumokėtų, joms būtų taikomos griežtesnės baudos. 

Šį pasiūlymą dėl direktyvos šiuo metu nagrinėja kiti teisės aktų leidėjai (Europos Vadovų 
Taryba ir Europos Parlamentas – COD/2009/0054). 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

Nepaisant to, kad įsigaliojo Direktyva 2000/35/EB, mokėjimų vėlavimas komerciniuose 
sandoriuose vis dar tebėra bendra problema ES (taip pat ir Ispanijoje).

Taigi Komisija pateikė pasiūlymą dėl dabartinės direktyvos naujos redakcijos (COM 
(2009)126), kuriame, kai jis bus priimtas, bus nustatytos priemonės, kuriomis kreditoriai 
galėtų pasinaudoti, kad visiškai ir veiksmingai įgyvendintų savo teises, kai jiems vėluojama 
mokėti. Šį pasiūlymą dėl direktyvos šiuo metu nagrinėja kiti teisės aktų leidėjai (Europos 
Vadovų Taryba ir Europos Parlamentas – COD/2009/0054). Pirmojo svarstymo metu 2010 m. 
rugsėjo 13 d. buvo pasiektas susitarimas, dėl kurio Europos Parlamentas balsuos spalio mėn. 
plenariniame posėdyje.

Pavyzdžiui, valdžios institucijos turės per 30 dienų sumokėti už jų įsigyjamas prekes ir 
paslaugas. Jei valdžios institucijos vėluos atlikti mokėjimą, kreditorius automatiškai turės 
teisę už pavėluotą mokėjimą reikalauti delspinigių, kurie negali būti mažesni nei teisės 
aktuose numatyta palūkanų norma (direktyvoje nustatyta mažiausiai 8 proc. dydžio 
palūkanos), bei reikalauti pagrįstų išieškojimo išlaidų kompensacijos.


