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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0693/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alberto 
Scoccianti, par maksājumu kavēšanu uzņēmumiem, kas darbojas veselības 
aprūpes nozarē Itālijā

Lūgumraksts Nr. 0703/2011, ko BSN Medical uzņēmuma vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Alberto Crisafi, par novēlotiem maksājumiem 
uzņēmumiem, kas darbojas veselības aprūpes sektorā Itālijā

Lūgumraksts Nr. 0704/2011, ko uzņēmuma Medical System vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Alessandro Pater, par novēlotiem maksājumiem 
uzņēmumiem, kas darbojas veselības aprūpes sektorā Itālijā

1. Lūgumraksta Nr. 0693/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka Itālijas varas iestādes nopietni kavē maksājumus 
uzņēmumiem, kas piedāvā preces un pakalpojumus veselības aprūpes nozarē, un tādējādi tās 
pārkāpj Kopienas tiesību aktus.

Lūgumraksta Nr. 0703/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz Itālijas valsti Kopienas tiesību aktu pārkāpšanā attiecībā uz 
nopietniem maksājumu kavējumiem uzņēmumiem, kas nodrošina preces un pakalpojumus 
veselības aprūpes sektoram.

Lūgumraksta Nr. 0704/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz Itālijas valsti Kopienas tiesību aktu pārkāpšanā attiecībā uz 
nopietniem maksājumu kavējumiem uzņēmumiem, kas nodrošina preces un pakalpojumus 
veselības aprūpes sektoram.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0693/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī, lūgumraksts 
Nr. 0703/2011 un lūgumraksts Nr. 0704/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. novembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas novērojumi

Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos tika pareizi 
transponēta Itālijas tiesību aktos ar Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 — Attuazione 
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali GURI — Serie generale — n°249 du 23/10/2002 p. 16.

Uzreiz būtu jānorāda, ka Direktīva 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu 
komercdarījumos neizslēdz maksājumu kavējumus kā tādus, bet regulē to sekas, tostarp 
nosakot atbilstīgu kompensāciju kreditoriem. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru1 „minētajā direktīvā ir reglamentēti tikai daži īpaši noteikumi par šādiem 
kavējumiem, proti, maksājumu kavējuma procenti (3. pants), atruna par īpašumtiesību 
saglabāšanu līdz samaksai (4. pants) un bezstrīdus parādu piedziņas procedūras (5. pants)”2.

Turklāt būtu jāpaskaidro, ka ar šo direktīvu netiek saskaņoti maksāšanas noteikumi, bet gan 
nodrošinātas likumīgas tiesības saņemt procentus kavēta maksājuma gadījumā. Kreditori arī 
var pieprasīt pilnu kompensāciju par visām atgūšanas izmaksām, kas viņiem radušās, 
cenšoties no klientiem saņemt maksājumus. Šīs atgūšanas izmaksas ir, piemēram, 
administratīvās izmaksas, ar procedūru saistītas izmaksas un trešo pušu izmaksas.

Direktīvas 3. pants. Procenti kavētu maksājumu gadījumā

Saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu procenti kavētu maksājumu gadījumā 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”3.

Direktīvas 3. panta 2. punktā noteikts, ka kreditoram ir tiesības saņemt procentus par kavētu 
                                               
1 Lieta C-265/07, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Tribunale civile di Roma
(Itālija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2007. gada 21. maijā un kas Tiesā reģistrēts 2007. gada 4. jūnijā, 
tiesvedībā Caffaro Srl pret Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, 2008. gada 11. septembra lēmums.
2 Lieta C-302/05, Eiropas Komisija pret Itālijas Republiku, Tiesas 2006. gada 26. oktobra spriedums, 23. pants, 
un Lieta C-306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche pret Telekom AG, Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 3. aprīļa 
spriedums, 21. pants.
3 Lieta C-380/06, Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti, 2008. gada 11. decembra lēmums, 17. un 
18. punkts.
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maksājumu. Tomēr 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

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 normas1.

Direktīvas 5. pants. Bezstrīdus prasību piedziņas procedūras

Ir vispārpieņemts princips, ka visiem debitoriem ir iespēja prasības apstrīdēt. Šis princips ir 
atzīts arī, piemēram, Regulā (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu 
neapstrīdētiem prasījumiem2, un Regulā (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas 
maksājuma rīkojuma procedūru3.

Attiecībā uz bezstrīdus prasību piedziņas procedūrām direktīvā paredzēts, ka izpildāmu 
spriedumu parasti var saņemt 90 kalendāro dienu laikā. Jāatzīmē, ka apstrīdētas maksājumu 
prasības un dažādas izpildāma sprieduma piespiedu izpildes procedūras neietilpst 
Direktīvas 2000/35/EK darbības jomā4. Uz piespiedu izpildes procedūrām joprojām attiecas 
dalībvalstu tiesību akti.

Tomēr nekas neliedz dalībvalstīm noteikt īsāku termiņu. Kā norādīts 6. panta 2. punktā, 
dalībvalstīs var palikt spēkā vai stāties spēkā noteikumi, kas ir labvēlīgāki kreditoram.

Secinājumi

Lūgumraksts apstiprina Komisijas novērojumus, ka, neraugoties uz Direktīvas 2000/35/EK 
pareizu transponēšanu, kavēti maksājumi komercdarījumos joprojām ir izplatīta problēma ES 
(tostarp Itālijā) un ka ekonomiskā krīze situāciju vēl vairāk pasliktina.

Principā, tiklīdz ir pieņemti valsts transponēšanas pasākumi, valsts tiesību aktu pārkāpumi 
parasti būtu jāatrisina valsts tiesās. Tāpēc būtu jācenšas rast piemērotu aizsardzības līdzekli 
saistībā ar lūgumrakstu iesniedzēju minētajām problēmām, nodrošinot pienācīgu valsts 
īstenošanas tiesību aktu piemērošanu.

Būtu jāuzsver, ka 2011. gada 16. februārī tika pieņemta jaunā Direktīva 2011/7/ES par 
maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos, kura ietver stingrākus noteikumus, un tā 
ir jātransponē 27 ES dalībvalstu tiesību aktos ne vēlāk kā līdz 2013. gada 16. martam. Viens 
no galvenajiem elementiem, kas tieši attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja problēmu, ir fakts, 
ka direktīvā ir paredzēta maksāšanas termiņa saskaņošana attiecībā uz darījumiem starp valsts 
                                               
1 Lieta C-302/05, Eiropas Komisija pret Itālijas Republiku, Tiesas 2006. gada 26. oktobra spriedums, 29. un 
30. punkts.
2 OV L 143, 30.4.2004., 15. lpp.
3 OV L 399, 30.12.2006., 1. lpp.
4 Lieta C-265/07, Caffaro Srl pret Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 
11. septembra lēmums.
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iestādēm un uzņēmumiem. Tādējādi parasti valsts iestādēm 30 dienu laikā būs jāsamaksā par 
iegādātajām precēm un pakalpojumiem. Dalībvalstis pēc izvēles var pagarināt 30 dienu 
maksāšanas termiņu līdz maksimāli 60 dienām attiecībā uz valsts uzņēmumiem un valsts 
iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpi.

Ņemot vērā maksājumu kavējumu izplatību Savienībā un šīs parādības kaitīgo ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi un īpaši maziem un vidējiem izņēmumiem, Komisija aicināja 
dalībvalstis brīvprātīgi apsvērt iespēju ātrāk transponēt valsts tiesību aktos šo direktīvu kā 
svarīgu instrumentu pienācīgi veiktu maksājumu kultūras attīstīšanai Eiropas Savienībā.


