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Muudatusettepanek 16
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „Euroopa majanduse taastamise kava” 
üks prioriteetseid tegevussuundi on 
vähendada halduskoormust ja edendada 
ettevõtlust; muu hulgas tuleb selleks 
tagada, et riigiasutused maksaksid tarnete 
ja teenuste eest esitatud arved ühe kuu 
jooksul, sealhulgas VKEdele, et 
leevendada likviidsuskitsikust.

(7) „Euroopa majanduse taastamise kava” 
üks prioriteetseid tegevussuundi on 
vähendada halduskoormust ja edendada 
ettevõtlust; muu hulgas tuleb selleks 
tagada, et riigiasutused maksaksid tarnete 
ja teenuste eest esitatud arved, sealhulgas 
VKEdele, et leevendada likviidsuskitsikust 
järgmise ajakavaga: 90 päeva jooksul 
riigiasutuste puhul; 30 päeva jooksul 
eraettevõtete puhul, kus poolte vahel ei ole 
teisiti kokku lepitud, austades lepingulist 
vabadust;

Or. it

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv ei tehta riigiasutustel ja ettevõtjatel mingit vahet, 
kehtestades neile võlgnetavate maksete tasumiseks sama tähtaja. Need kaks subjekti on 
tegelikult väga erinevad oma asutusesisese raamatupidamissüsteemi ja bilansinõuete poolest, 
mis on esimese puhul jäigemad ja teise puhul paindlikumad. Seega näib asjakohane määrata 
tähtajad, mis kajastavad kahte üksteisest erinevat süsteemi.

Muudatusettepanek 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „Euroopa majanduse taastamise kava” 
üks prioriteetseid tegevussuundi on 
vähendada halduskoormust ja edendada 
ettevõtlust; muu hulgas tuleb selleks 
tagada, et riigiasutused maksaksid tarnete 
ja teenuste eest esitatud arved ühe kuu 

(7) „Euroopa majanduse taastamise kava” 
üks prioriteetseid tegevussuundi on 
vähendada halduskoormust ja edendada 
ettevõtlust; muu hulgas tuleb selleks 
tagada, et tarnete ja teenuste eest esitatud 
arved makstaks põhimõtteliselt ühe kuu 
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jooksul, sealhulgas VKEdele, et 
leevendada likviidsuskitsikust.

jooksul, sealhulgas VKEdele, et 
leevendada likviidsuskitsikust.

Or. de

Selgitus

Riigi- ja erasektori ostjaid tuleks põhimõtteliselt kohustada maksma 30-päevase tähtaja 
jooksul. Siiski tuleks jätta võimalused erandite tegemiseks, nagu direktiivis on ette nähtud. 
Näiteks ehitussektoris võivad teenused ja sellega seoses ka arvedokumendid olla nii 
keerulised, et nende kontrollimine võib võtta kauem aega, kui nimetatud ajavahemik. 
Osamaksete reguleerimine võib siinkohal avaldada tasakaalustavat mõju.

Muudatusettepanek 18
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Mõnes liikmesriigis erinevad 
lepingulised maksetähtajad 
märkimisväärselt liidu keskmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriikidevahelised erinevused 
makse-eeskirjades ja -tavades on 
takistuseks siseturu nõuetekohasele 
toimimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiiviga tuleks 
reguleerida kõiki äritehinguid, olenemata 
sellest, kas need toimuvad eraõiguslike või 
riigi osalusega ettevõtjate vahel või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahel, arvestades 
sealjuures, et viimatinimetatud asutused 
sooritavad märkimisväärse hulga 
ettevõtetele suunatud makseid. Seepärast 
tuleks käesoleva direktiiviga reguleerida ka 
kõik peatöövõtjate ning nende tarnijate ja 
alltöövõtjate vahelised äritehingud.

(10) Käesoleva direktiiviga tuleks 
reguleerida kõiki äritehinguid, olenemata 
sellest, kas need toimuvad eraõiguslike või 
riigi osalusega ettevõtjate vahel või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahel, arvestades 
sealjuures, et viimatinimetatud asutused 
sooritavad märkimisväärse hulga 
ettevõtetele suunatud makseid. Seepärast 
tuleks käesoleva direktiiviga reguleerida ka 
kõik peatöövõtjate ning nende tarnijate ja 
alltöövõtjate vahelised äritehingud, samuti 
kollektiivlepingud ettevõtjate või ettevõtete 
esindusühenduste ja riigiasutuste 
vaheliste äritehingute, sealhulgas pidevate 
või perioodiliste äritehingute kohta.

Or. it

Selgitus

Uus sõnastus katab kollektiivlepingutes sätestatud äritehinguid apteekide ja nende ühenduste 
ning riigiasutuste vahel. See hõlmab selliseid olukordi nagu Itaalias, kus kohalike 
tervishoiuasutuste tehtavaid makseid reguleerib riiklike ja eraõiguslike apteekide üleriigiliste 
liitude ja riikliku osapoole vahel sõlmitud riiklik farmaatsiatoodete alane kokkulepe.

Muudatusettepanek 21
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiiviga tuleks 
reguleerida kõiki äritehinguid, olenemata 
sellest, kas need toimuvad eraõiguslike või 
riigi osalusega ettevõtjate vahel või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahel, arvestades 
sealjuures, et viimatinimetatud asutused 

(10) Käesoleva direktiiviga tuleks 
reguleerida kõiki äritehinguid, olenemata 
sellest, kas need toimuvad eraõiguslike või 
riigi osalusega ettevõtjate vahel või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahel, arvestades 
sealjuures, et viimatinimetatud asutused 
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sooritavad märkimisväärse hulga 
ettevõtetele suunatud makseid. Seepärast 
tuleks käesoleva direktiiviga reguleerida ka 
kõik peatöövõtjate ning nende tarnijate ja 
alltöövõtjate vahelised äritehingud.

sooritavad märkimisväärse hulga 
ettevõtetele suunatud makseid. Seepärast 
tuleks käesoleva direktiiviga reguleerida ka 
kõik peatöövõtjate ning nende tarnijate ja 
alltöövõtjate vahelised äritehingud, samuti 
kollektiivlepingud ettevõtjate või ettevõtete 
esindusühenduste ja riigiasutuste 
vaheliste äritehingute, sealhulgas pidevate 
või perioodiliste äritehingute kohta.

Or. it

Selgitus

Uus sõnastus katab kollektiivlepingutes sätestatud äritehinguid apteekide ja nende ühenduste 
ning riigiasutuste vahel. See hõlmab selliseid olukordi nagu Itaalias, kus kohalike 
tervishoiuasutuste tehtavaid makseid reguleerib riiklike ja eraõiguslike apteekide üleriigiliste 
liitude ja riikliku osapoole vahel sõlmitud riiklik farmaatsiatoodete alane kokkulepe.

Muudatusettepanek 22
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiiviga tuleks 
reguleerida kõiki äritehinguid, olenemata 
sellest, kas need toimuvad eraõiguslike või 
riigi osalusega ettevõtjate vahel või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahel, arvestades 
sealjuures, et viimatinimetatud asutused 
sooritavad märkimisväärse hulga 
ettevõtetele suunatud makseid. Seepärast 
tuleks käesoleva direktiiviga reguleerida ka 
kõik peatöövõtjate ning nende tarnijate ja 
alltöövõtjate vahelised äritehingud.

(10) Käesoleva direktiiviga tuleks 
reguleerida kõiki äritehinguid, olenemata 
sellest, kas need toimuvad eraõiguslike või 
riigi osalusega ettevõtjate vahel või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahel, arvestades 
sealjuures, et viimatinimetatud asutused 
sooritavad märkimisväärse hulga 
ettevõtetele suunatud makseid. Seepärast 
tuleks käesoleva direktiiviga reguleerida ka 
kõik peatöövõtjate ning nende tarnijate ja 
alltöövõtjate vahelised äritehingud, samuti 
kollektiivlepingud ettevõtjate või ettevõtete 
esindusühenduste ja riigiasutuste 
vaheliste äritehingute, sealhulgas pidevate 
või perioodiliste äritehingute kohta.

Or. it
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Muudatusettepanek 23
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Hilinenud maksmise puhul on 
tegemist lepingu rikkumisega, mille 
muudavad enamikus liikmesriikides 
võlgnike jaoks rahaliselt ahvatlevaks 
hilinenud maksmise madalad või 
puuduvad intressimäärad ja/või aeglane 
hüvitusprotsess. Muutmaks sellist 
suundumust ja tagamaks, et hilinenud 
maksmise tagajärjed aitavad hilinenud 
maksmist vältida, on vaja otsustavat 
tegutsemist, sealhulgas viivise nõudmise 
õiguse välistamise tunnistamist 
ebaõiglaseks lepingutingimuseks ning 
sätteid võlausaldajale tekitatud kulude
hüvitamise kohta.

(12) Hilinenud maksmise puhul on 
tegemist lepingu rikkumisega ja võlgnikud 
on seda kasutanud ebaausalt. Tagamaks, 
et hilinenud maksmise tagajärjed aitavad 
hilinenud maksmist vältida, peavad 
võlausaldajad saama neile tekitatud 
kulude katmiseks hüvitist. Erilist rõhku 
tuleks panna VKEdele ja seepärast on 
ülioluline mitte kavandada meetmeid, mis 
tekitavad bürokraatiat.

Or. en

Selgitus

Hilinenud maksmise puhul on tegemist lepingu rikkumisega ja oluline on rõhutada ebaõiglust, 
eriti kui see juhtub VKEdega, kellel võrreldes suurettevõtjatega jääb likviidsusest puudu. 
Seepärast on ülioluline mitte kavandada meetmeid, mis tekitavad bürokraatiat.

Muudatusettepanek 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Hilinenud maksmise puhul on 
tegemist lepingu rikkumisega, mille 
muudavad enamikus liikmesriikides 
võlgnike jaoks rahaliselt ahvatlevaks 
hilinenud maksmise madalad või puuduvad 
intressimäärad ja/või aeglane 
hüvitusprotsess. Muutmaks sellist 

(12) Hilinenud maksmise puhul on 
tegemist lepingu rikkumisega, mille 
muudavad enamikus liikmesriikides 
võlgnike jaoks rahaliselt ahvatlevaks 
hilinenud maksmise madalad või puuduvad 
intressimäärad ja/või aeglane 
hüvitusprotsess. Muutmaks sellist 
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suundumust ja tagamaks, et hilinenud 
maksmise tagajärjed aitavad hilinenud 
maksmist vältida, on vaja otsustavat 
tegutsemist, sealhulgas viivise nõudmise 
õiguse välistamise tunnistamist 
ebaõiglaseks lepingutingimuseks ning 
sätteid võlausaldajale tekitatud kulude 
hüvitamise kohta.

suundumust ja tagamaks, et hilinenud 
maksmise tagajärjed aitavad hilinenud 
maksmist vältida, on vaja otsustavat 
tegutsemist viivitamata maksmise tava 
suunas. See muutus peab hõlmama
hilinenud võlgade sissenõudmise kulude 
katteks võlausaldajatele hüvitise 
kehtestamist. Samuti tuleb pidada 
ebaõiglasteks lepingutingimusteks ja 
ebaõiglasteks äritehinguteks selliseid 
tingimusi ja tehinguid, mis kehtestavad 
seaduses ette nähtud intressidest 
madalamad viivise määrad või seaduses 
kehtestatud hüvitistest väiksemad 
hüvitised võlgade sissenõudmise eest.

Or. es

Selgitus

Sõna „klauslid” asendamine sõnaga „tingimused” ei paista õige, sest esimese kasutamine on 
kaubandus- või tsiviilkeeles kinnistunud vastena terminile „lepingu erisäte”, samas kui 
„tingimused” oleks kitsam. Eelistatav oleks säilitada sõna „klausel” sõna „tingimused” 
asemel, mis on teiselt poolt sõna, mida on kasutatud kehtivas direktiivis 2000/35/EÜ. 
Võlausaldajale suurema kaitse tagamiseks kehtestatakse viivis, mis on viitemäärast vähemalt 
seitsme protsendipunkti võrra kõrgem.

Muudatusettepanek 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid peavad 
põhimõtteliselt looma positiivsed stiimulid 
ostjapoolsete kiirete maksete tegemiseks. 
Seda võib saavutada selliste meetmete 
reguleerimise abil nagu arvele märgitav 
hinnaalandus kindla tähtaja jooksul 
maksmise või sularahamaksete, 
ettemaksete, osamaksete korral, vaidluste 
vahendamine ja ombudsmani kaasamine. 

Or. de
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Selgitus

Ostjaid tuleb põhimõtteliselt motiveerida positiivsete stiimulite abil kiirete maksete 
tegemiseks, liikmesriigid peavad selleks kehtestama sellised meetmed nagu allahindlus 
sularahamakse korral, ette- ja osamaksed, vaidluste vahendamine ja ombudsmani kaasamine. 

Muudatusettepanek 26
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühenduse õigusaktide ühtsuse huvides 
tuleks käesolevas direktiivis kohaldada 
„ostja” mõistet, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiivis 
2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta.

(13) Ühenduse õigusaktide ühtsuse huvides 
tuleks käesolevas direktiivis kohaldada 
„ostja” mõistet, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivis 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiivis 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused1. 
Siiski ei tohiks termin „riigiasutus“ 
hõlmata direktiivis 2004/17/EÜ 
määratletud riigiettevõtteid. 
_____
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

Or. de

Selgitus

Direktiivis 2004/17/EÜ määratletud riigiettevõtete kaasamine tooks asjaomases sektoris 
kaasa konkurentsi moonutamise. See muudatusettepanek on seotud artikli 2 lõike 2 kohta 
tehtud muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühenduse õigusaktide ühtsuse huvides 
tuleks käesolevas direktiivis kohaldada 
„ostja” mõistet, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiivis 
2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta.

(13) Ühenduse õigusaktide ühtsuse huvides 
tuleks käesolevas direktiivis kohaldada 
„ostja” mõistet, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiivis 
2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, „ostja” mõistet, 
mis on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta
direktiivi 2004/17/EÜ (millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused) 
artiklis 2.

Or. it

Selgitus

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Muudatusettepanek 28
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Turgu valitsevat seisundit omavad 
riigi- ja erasektori ostjad suruvad väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtetega 
sõlmitud lepingutes sageli läbi üle 60 
päeva pikkused maksetähtajad. 
Ettevõtetele ei jää sageli muud valikut, kui 
selle ebasoodsa tingimusega nõustuda, 
sest nad sõltuvad oma teenuse ostjatest. 
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
tuleb lõpetada nii ettevõtetevahelistes 
äritehingutes kui ka ettevõtete ja 
riigiasutuste vahelistes äritehingutes. 
Selleks tuleks lepingus kokkulepitav 
maksetähtaeg üldiselt piirata kuni 60 
päevaga. 

Or. de

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks lugeda koos artikli 3 kohta tehtud muudatusettepanekuga, 
milles nähakse ette lepingus kokkulepitava maksetähtaja piiramine kuni 60 päevaga. Vt artikli 
13 põhjendust. 

Muudatusettepanek 29
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võlausaldajad peavad saama 
hilinenud maksmisest tingitud 
sissenõudmiskulude katmiseks õiglast 
hüvitist, mis tagaks, et hilinenud maksmise 
tagajärjed on sellised, et panevad 
makseviivitustest hoiduma. 

(15) Võlausaldajad peavad saama 
hilinenud maksmisest tingitud 
sissenõudmiskulude katmiseks õiglast 
hüvitist, mis tagaks, et hilinenud maksmise 
tagajärjed on sellised, et panevad 
makseviivitustest hoiduma. 
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Sissenõudmiskulude hulka tuleks arvata ka 
halduskulude sissenõudmine ja hüvitis 
hilinenud maksmisega seotud sisekulude 
eest, mille suhtes tuleks käesolevas 
direktiivis sätestada võimalus kasutada 
kindlat miinimumsummat, millele võib 
lisada viivise . Sissenõudmiskulude 
hüvitamist tuleks kaaluda, ilma et see 
piiraks siseriiklikke sätteid, mille kohaselt 
riigi kohtunik võib määrata võlausaldajale 
täiendavat kahjutasu, mis on seotud 
võlgniku hilinenud maksmisega .

Sissenõudmiskulude hulka tuleks arvata ka 
halduskulude sissenõudmine ja hüvitis 
hilinenud maksmisega seotud sisekulude 
eest. Sissenõudmiskulude hüvitamist tuleks 
kaaluda, ilma et see piiraks siseriiklikke 
sätteid, mille kohaselt riigi kohtunik võib 
määrata võlausaldajale täiendavat 
kahjutasu, mis on seotud võlgniku 
hilinenud maksmisega .

Or. en

Selgitus

Et mitte tekitada eraettevõtetele või riigiasutustele bürokraatiat, peaks võlgnik võlausaldajale 
raha tagasi maksma. Kuna õigusaktidega sätestatud seadusjärgne viivis on juba kehtestatud, 
ei tohiks võlgnikule enam täiendavat kindlasummalist viivisemäära määrata.

Muudatusettepanek 30
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Lisaks õigusele nõuda kindel 
summa sissenõudmiskulude hüvitamiseks 
peaks võlausaldajal olema õigus nõuda 
hüvitist ka muude, võlgniku hilinemisega 
seotud sissenõudmiskulude eest, mille 
hulka kuuluvad eelkõige kulud, mis 
tekivad võlausaldajale seoses advokaadi 
või inkassofirma palkamisega. Samuti 
peab võlausaldajal olema võimalik nõuda 
kulude hüvitamist, mis on talle tekkinud 
seoses arvelduskrediidi võtmisega.

Or. de

Selgitus

Vaja on selgust, millised võlausaldaja kulud kuuluvad muude, võlgniku hilinemisega seotud 
sissenõudmiskulude hulka. See loetelu pole lõplik.
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Muudatusettepanek 31
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Uuringud on näidanud, et
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30 
päeva.

(16) Kogemused on näidanud, et 
äritehingute puhul on lepingulised 
maksetähtajad sageli palju pikemad kui 30 
päeva. Seepärast tuleks kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30 
päeva. Kuid pikemad maksegraafikud, 
sealhulgas ajatatud maksete puhul, 
peaksid olema võimalikud, kui seda saab 
objektiivselt põhjendada seoses lepingu 
eripära või eriliste tunnusjoontega.

Or. en

Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui ka 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Ärilised suhted ettevõtete ja 
riigiasutuste vahel sarnanevad paljuski ettevõtete vahelistele ärilistele suhetele. Et vältida 
ebasoodsaid maksetähtaegu, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, kuulub 
intress maksmisele vähemalt 30 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

Muudatusettepanek 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Uuringud on näidanud, et
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30 

(16) Kogemused on näidanud, et 
äritehingute puhul on lepingulised 
maksetähtajad sageli palju pikemad kui 30 
päeva. Seepärast tuleks äritehingute puhul 
kehtestada üldreeglina maksetähtajaks 
kõige enam 30 päeva; juhtumite korral, 
mille puhul pikemad maksetähtajad on 
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päeva. nõuetekohaselt põhjendatud kooskõlas 
vajaduse põhimõttega või riigisiseste 
õigusaktide erisätetega ja mille puhul 
võlgniku ja võlausaldaja vahel on 
sõlmitud selgesõnaline kokkulepe, võib 
maksetähtaega pikendada kõige rohkem 
60 päevani.

Or. en

Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui ka 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Ärilised suhted ettevõtete ja 
riigiasutuste vahel sarnanevad paljuski ettevõtete vahelistele ärilistele suhetele. Et vältida 
ebasoodsaid maksetähtaegu, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, kuulub 
intress maksmisele igal juhul vähemalt 60 päeva jooksul pärast arve laekumist. 

Muudatusettepanek 33
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30
päeva.

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30
kalendripäeva. Riigiasutused on siiski 
teistele eeskujuks ning on tänu oma 
kinnitatud eelarvetele alati võimelised 
oma maksekohustusi täitma. Seepärast 
tuleks riigiasutuste hankelepingute puhul 
kehtestada üldreeglina maksetähtajaks 
kõige enam 30 kalendripäeva.
Sellest põhimõttest peaks siiski saama 
teha ka erandeid, kui objektiivne vajadus 
pikema maksetähtaja järele on piisavalt 
põhjendatud. Mitte mingil juhul ei tohi 
maksetähtaeg ületada aga 60 
kalendripäeva. 

Or. de



AM\810451ET.doc 15/127 PE439.270v02-00

ET

Selgitus

Muudatusettepanekut tuleb vaadelda seoses Jürgen Creutzmanni tehtud ettepanekuga artikli 5 
lõike 4 kohta. Vt artikli 5 põhjendust. Parema selguse huvides tuleks sõna „päev“ asendada 
kogu direktiivi tekstis sõnaga „kalendripäev“.

Muudatusettepanek 34
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30 
päeva.

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30 
päeva. 
Ajatatud maksed peaksid olema lubatud, 
kui seda saab objektiivselt põhjendada 
seoses lepingu eripära või eriliste 
tunnusjoontega, näiteks suurte 
ehitusprojektide korral, kuid riigiasutused 
ei tohiks neid kasutada käesolevas 
direktiivis sätestatud põhimõtet 
kahjustava või eeskirjade kahjustamise 
vahendina.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
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mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 
30 päeva.

mis on palju pikemad kui 30 päeva. 

Or. it

Muudatusettepanek 36
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30 
päeva.

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
maksetähtajaks kõige enam 30 päeva.

Or. en

Selgitus

Riigiasutuste puhul ei ole vaja kehtestada seaduselünka: mõnes liikmesriigis (nt 
Ühendkuningriik, Madalmaad) kehtivad tavad näitavad, et kõigil mis tahes tasandi 
riigiasutustel on võimalik maksta 30 päeva jooksul. Komisjoni ettepaneku põhjenduses 17 
selgitatakse üksikasjalikult, miks just riigiasutuste jaoks esineb vähem piiranguid kui 
äriühingute jaoks. Lisaks peaksid riigiasutused andma turule tervikuna õiget eeskuju. 

Muudatusettepanek 37
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 

(17) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
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maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem.
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad
olla palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel.
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud 
õigel ajal tasuma. Lisaks on paljudel
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu 
eraettevõtetele, vaid ka üldine ebatõhusus.
Seepärast on asjakohane näha 
riigiasutuste hilinenud maksmise puhul 
ette vastavalt suurem hoiatav 
kahjuhüvitis.

kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem.
See sõltub mitmesugustest teguritest. Kui 
ühelt poolt võivad riigiasutuste käsutuses
olla palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel ja 
neil on võimalik saada rahalisi vahendeid 
soodsamatel tingimustel kui eraettevõtetel,
siis teiselt poolt ei ole nende sisemine 
struktuur sama paindlik, nagu on 
iseloomulik erasektorile.

Or. it

Muudatusettepanek 38
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline, olenemata sellest, kas 
võlgnik on riigiasutus või eraettevõtja.
Uuringud on näidanud, et riigiasutused 
tasuvad tihti arved kehtestatud 
maksetähtpäevast palju hiljem, vaatamata 
asjaolule, et riigiasutuste 
finantsprobleemid on sageli kergemad, sest 
nende käsutuses võivad olla palju 
kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
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eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud 
õigel ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. Seepärast on 
asjakohane näha riigiasutuste hilinenud 
maksmise puhul ette vastavalt suurem 
hoitav kahjuhüvitis.

Lisaks on paljudel riigiasutustel võimalik 
saada rahalisi vahendeid soodsamatel 
tingimustel kui eraettevõtetel. Riigiasutuste 
hilinenud maksmisega ei kaasne mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. Oluline osa 
äritehingutest – eeskätt väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete osalusel –
sooritatakse siiski ettevõtete vahel.
Vastavalt tuleks praeguse olukorra 
parandamiseks võtta meetmeid, et 
takistada nii riigiasutusi kui ka 
eraettevõtjaid maksmisega hilinemast. 

Or. pl

Selgitus

Maksmisega hilinemist esineb nii tehingutes riigiasutustega kui ka ettevõtete vahelistes 
tehingutes. Olukorra parandamiseks on vaja mõlemat liiki tehinguid hõlmavaid meetmeid. 
Meetmeid, mis takistavad maksmisega hilinemist, tuleks seetõttu kohaldada kõigi tehingute 
suhtes. 

Muudatusettepanek 39
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
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riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. Seepärast on 
asjakohane näha riigiasutuste hilinenud 
maksmise puhul ette vastavalt suurem 
hoiatav kahjuhüvitis.

riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. 

Or. fr

Selgitus

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Muudatusettepanek 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
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üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. Seepärast on 
asjakohane näha riigiasutuste hilinenud 
maksmise puhul ette vastavalt suurem 
hoiatav kahjuhüvitis.

üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus.

Or. es

Selgitus

Riigiasutuste suhtes ette nähtud sanktsioon on ebaproportsionaalne ja diskrimineeriv. 
Süsteemis luuakse väärad stiimulid. See võimaldab kuritarvitamist ja korruptsiooni. 
Riigiasutused omakorda võivad nende sanktsioonidega tekitatud lisakulusid kompenseerida, 
püüdes luua välisstruktuurid, mis toimivad riigiasutusena ja kelle kaudu nad hakkavad 
korraldama kauba- ja teenusehankeid. See sunniks kasutama lisastruktuuri, mis ei pruugi aga 
majandusliku tõhususe seisukohast õigustatud olla. 

Muudatusettepanek 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju 
hiljem. Riigiasutuste finantsprobleemid 
on sageli kergemad, sest nende käsutuses 
võivad olla palju kindlamad, 
prognoositavamad ja pidevamad tuluvood 
kui eraettevõtetel. Samal ajal ei sõltu 
riigiasutused oma eesmärkide 
saavutamisel nii palju stabiilsete ärisuhete 
loomisest nagu eraettevõtted. Lisaks on 
paljudel riigiasutustel võimalik saada 
rahalisi vahendeid soodsamatel 
tingimustel kui eraettevõtetel. Seepärast ei 
kaasne riigiasutuste hilinenud 
maksmisega mitte üksnes põhjendamatu 
kulu eraettevõtetele, vaid ka üldine 
ebatõhusus. Seepärast on asjakohane 
näha riigiasutuste hilinenud maksmise 
puhul ette vastavalt suurem hoitav 

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline, olenemata sellest, kas 
võlgnik on riigiasutus või eraettevõtja. 
Seepärast tuleks üldreeglina kohaldada 
võrdselt mõlema sektori suhtes hilinenud 
maksmise vältimiseks ette nähtud 
karistusi ja teisi meetmeid. 
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kahjuhüvitis.

Or. en

Selgitus

Nii avalikule kui ka erasektorile avaldab praegune majanduskriis finantssurvet. Näiteks 
palutakse avalikul sektoril osutada üha jätkusuutlikumaid ja kvaliteetsemaid avalikke 
teenuseid, kuid väiksema raha eest. Hilinenud maksmise negatiivsed tagajärjed on samad, 
olenemata sellest, kas võlgnik on riigiasutus või eraettevõtja.

Muudatusettepanek 42
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju 
hiljem. Riigiasutuste finantsprobleemid 
on sageli kergemad, sest nende käsutuses 
võivad olla palju kindlamad, 
prognoositavamad ja pidevamad tuluvood 
kui eraettevõtetel. Samal ajal ei sõltu 
riigiasutused oma eesmärkide 
saavutamisel nii palju stabiilsete ärisuhete 
loomisest nagu eraettevõtted. Lisaks on 
paljudel riigiasutustel võimalik saada 
rahalisi vahendeid soodsamatel 
tingimustel kui eraettevõtetel. Seepärast ei 
kaasne riigiasutuste hilinenud 
maksmisega mitte üksnes põhjendamatu 
kulu eraettevõtetele, vaid ka üldine 
ebatõhusus. Seepärast on asjakohane 
näha riigiasutuste hilinenud maksmise 
puhul ette vastavalt suurem hoitav 
kahjuhüvitis.

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline, olenemata sellest, kas 
võlgnik on riigiasutus või eraettevõtja. 
Seepärast tuleks üldreeglina kohaldada 
võrdselt mõlema sektori suhtes hilinenud 
maksmise vältimiseks ette nähtud 
karistusi ja teisi meetmeid. 

Or. en
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Selgitus

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector.  A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Muudatusettepanek 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. Seepärast on 
asjakohane näha riigiasutuste hilinenud 
maksmise puhul ette vastavalt suurem 
hoitav kahjuhüvitis.

Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
mõned riigiasutused olla vähem 
motiveeritud õigel ajal tasuma. Lisaks on 
paljudel riigiasutustel võimalik saada 
rahalisi vahendeid soodsamatel tingimustel 
kui eraettevõtetel. Paljudel juhtudel 
sõltuvad keskvalitsusele mitte alluvate 
riigiasutuste, eelkõige kohalike 
omavalitsuste maksed siiski keskvalitsuse 
poolt eelnevalt tehtud riiklike rahaliste 
vahendite ülekannetest. Seepärast võib
riigiasutuste maksmisega hilinemine kaasa 
tuua põhjendamatu kulu eraettevõtetele ja
ka üldise ebatõhususe. Seepärast on 
asjakohane näha riigiasutuste hilinenud 
maksmise puhul ette vastavalt suurem 
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hoitav kahjuhüvitis. Kui kindlaksmääratud 
kuupäeval maksmine sõltub riiklike 
rahaliste vahendite eelnevast 
ülekandmisest keskvalitsuse poolt, mis on 
jäänud tegemata, ja kui keskvalitsusele 
mitte alluv riigiasutus ei ole viivituse eest 
vastutav, ei ole võlausaldajal õigust 
eespool nimetatud kindlasummalisele 
hüvitisele. 

Or. el

Selgitus

Paljudel juhtudel sõltuvad keskvalitsusele mitte alluvate riigiasutuste (nt vallad, ühendused, 
prefektuurid jne) maksed keskvalitsuse poolt eelnevalt tehtud riiklike rahaliste vahendite 
ülekannetest. Kui kõnealuste vahendite ülekandmisel tekib viivitus, viibib vastavalt ka 
asjaomaste riigiasutuste kavandatud makse, mille tagajärjeks on kõnealuste asutuste otsene 
finantskoormus, isegi kui nad ei ole viivituse eest vastutavad. 

Muudatusettepanek 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted.
Sellest tulenevalt võivad riigiasutused olla 
vähem motiveeritud õigel ajal tasuma. 
Lisaks on paljudel riigiasutustel võimalik 
saada rahalisi vahendeid soodsamatel 
tingimustel kui eraettevõtetel. Seepärast ei 
kaasne riigiasutuste hilinenud maksmisega 

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
mõne liikmesriigi riigiasutused tasuvad 
tihti arved kehtestatud maksetähtpäevast 
palju hiljem. Riigiasutuste 
finantsprobleemid on sageli kergemad, sest 
nende käsutuses võivad olla palju 
kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
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mitte üksnes põhjendamatu kulu 
eraettevõtetele, vaid ka üldine ebatõhusus. 
Seepärast on asjakohane näha 
riigiasutuste hilinenud maksmise puhul 
ette vastavalt suurem hoitav kahjuhüvitis.

riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus.

Or. de

Selgitus

Riigiasutuste maksekäitumine pole halb kõigis liikmesriikides. Riigisektori ostjaid ei tuleks 
kohelda teisiti kui erasektori ostjaid, sest äris kehtivad neile samad eraõiguslikud eeskirjad. 
Seetõttu pole põhjust luua riigisektori jaoks eraldi õigust. 

Muudatusettepanek 45
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. Seepärast on 
asjakohane näha riigiasutuste hilinenud 
maksmise puhul ette vastavalt suurem 
hoitav kahjuhüvitis.

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
mõne liikmesriigi riigiasutused tasuvad 
tihti arved kehtestatud maksetähtpäevast 
palju hiljem. Riigiasutuste 
finantsprobleemid on sageli kergemad, sest 
nende käsutuses võivad olla palju 
kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel. 
Samal ajal ei sõltu riigiasutused oma 
eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus. Seepärast on 
asjakohane näha riigiasutuste hilinenud 
maksmise puhul ette vastavalt suurem 
hoitav kahjuhüvitis.
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Or. de

Selgitus

Uuringud näitavad, et riigiasutuste maksekäitumine pole halb kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem. 
Riigiasutuste finantsprobleemid on sageli 
kergemad, sest nende käsutuses võivad olla 
palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel.
Seepärast on asjakohane näha 
riigiasutuste hilinenud maksmise puhul 
ette vastavalt suurem hoiatav kahjuhüvitis.

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline. Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused tasuvad tihti arved 
kehtestatud maksetähtpäevast palju hiljem, 
isegi kui nende finantsprobleemid on 
sageli kergemad ja nende käsutuses võivad 
olla palju kindlamad, prognoositavamad ja 
pidevamad tuluvood kui eraettevõtetel.
Sellegipoolest ei tegutse riigiasutused 
vastupidiselt eraettevõtetele kasumi 
eesmärgil, vaid üldistes huvides. Seega ei 
tundu soovitav näha riigiasutuste puhul 
ette suurem hoiatav kahjuhüvitis kui 
eraettevõtete puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Maksete hilinemisega seoses annab 
põhjust muretsemiseks tervishoiuteenuste 
olukord väga mitmes liikmesriigis. 
Tervishoiusektori probleeme ei ole siiski 
võimalik lahendada üleöö, sest 
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tervishoiuasutustes esinevate 
makseraskuste põhjuseks on varasemast 
pärinev võlakoormus. 
Tervishoiuasutustele tuleks seetõttu 
lubada kohustuste täitmisel suuremat 
paindlikkust. Liikmesriigid peaksid sellele 
vaatamata tegema kõik mis võimalik, et 
tagada maksete teostamine 
tervishoiusektoris lepinguliste 
makseperioodide jooksul. 

Or. pl

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on tervishoiuasutustel õigeaegse maksmisega raskusi. Paljudel 
juhtudel on makseprobleemid mineviku vigade ja struktuuriprobleemide tagajärjeks. 
Liikmesriigid peaksid püüdma tagada, et kõnealuses direktiivis kehtestatud eeskirju 
kohaldatakse ka tervishoiuasutuste teostatavate maksete suhtes. Kõnealustele asutustele 
tuleks siiski lubada maksete tegemisel suuremat paindlikkust. 

Muudatusettepanek 48
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Rahastamise, subsiidiumide ja 
toetuste maksmise ning ärisuhete poolest 
on Euroopa Liidu institutsioonid 
võrreldavad liikmesriikide riigiasutustega. 
Käesolevas direktiivis riigiasutustele 
sätestatud makseperioode tuleks 
kohaldada vastavalt ka Euroopa Liidu 
institutsioonide suhtes.

Or. cs

Selgitus

Direktiiviga liikmesriikide riigiasutustele kehtestatavat uut korda tuleks kohaldada ka 
Euroopa Liidu institutsioonide suhtes. Kõnealust korda tuleks kohaldada ELis mitte üksnes 
äritehingute suhtes, vaid ka subsiidiumide ja toetuste maksmisel programmide rahastamise 
raamistikus, sest hilinenud maksmine selles valdkonnas avaldab negatiivset mõju teisesele 
maksejõuetusele erinevates liikmesriikides. 
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Muudatusettepanek 49
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
samuti üldeeskiri, et ettevõtete 
omavahelistes lepingutes ei tohiks 
maksetähtajad olla pikemad kui 30 päeva. 
Mõnel juhul võib pikemat tähtaega 
taotlevatel äriühingutel olla selleks 
objektiivne alus, näiteks kui müük toimub 
aasta teataval perioodil, samal ajal kui 
oste tuleb teha aastaringselt. Sellisel juhul 
võib maksetähtaega pikendada kõige 
rohkem 60 päevani.

Or. en

Selgitus

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Muudatusettepanek 50
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolev direktiiv peaks keelama 
lepinguvabaduse kuritarvitamise 
võlausaldaja kahjuks. Kui lepingu 

(18) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
siseriiklikke sätteid, mis käsitlevad 
lepingute sõlmimise mooduseid või 
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peamine eesmärk on tagada võlgnikule 
täiendav maksevalmidus võlausaldaja 
arvelt – näiteks võttes võlausaldajalt 
võimaluse nõuda hilinenud maksete eest 
intressi või kehtestades hilinenud maksete 
puhul sellise intressimäära, mis on 
oluliselt madalam käesolevas direktiivis 
sätestatud seadusjärgsest intressimäärast 
– või kui peatööettevõtja kehtestab oma 
tarnijatele ja alltöövõtjatele 
maksetingimused, mis ei ole põhjendatud 
tema enda suhtes kehtivate 
maksetingimuste taustal, võib selliseid 
toiminguid käsitada kõnealuse 
kuritarvitamisena. Käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada siseriiklikke sätteid, mis 
käsitlevad lepingute sõlmimise mooduseid 
või reguleerivad võlgniku suhtes
ebaõiglaste lepingutingimuste kehtivust.

reguleerivad võlgniku suhtes ebaõiglaste 
lepingutingimuste kehtivust.

Or. en

Selgitus

Euroopa lepinguõigus põhineb lepingulisel vabadusel kui eraettevõtjate ja riigiasutuste 
vaheliste suhete aluspõhimõttel. Hoolimata mõnes riigis teatud olukordade puhul teatavat 
tüüpi lepingutes tehtud eranditest, on see ikka aluspõhimõte.

Muudatusettepanek 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. (18 a) Püüdes rohkem vältida lepingulise 
vabaduse kuritarvitamist võlausaldajate 
kahjuks, peavad liikmesriigid ja 
ametlikult tunnustatud 
esindusorganisatsioonid või õigustatud 
huviga organid edendama komisjoni 
toetusega heade toimimistavade 
koostamist ja levitamist, samuti 
vabatahtlike vahendamisel ja lepitamisel 
põhinevate vaidluste lahendamise 
süsteemide vastuvõtmist koos asjakohaste 
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kaebuste lahendamise menetlustega, mis 
on kehtestatud riigi või liidu tasandil 
läbirääkimiste tulemusel ja mõeldud 
selleks, et tagada käesolevas direktiivis 
ette nähtud õiguste tõhus rakendamine.

Or. es

Selgitus

Näib igati asjakohane lisada nendesse tavadesse tõhusad menetlused lepingutingimusi 
rikkunud liikmete vastu esitatud kaebuste lahendamiseks. Selle tõhusus on aga piiratud, kuna 
selle loomine on vabatahtlik ja puuduvad ka sunnimeetmed asjaomaste partnerite 
nõuetekohase käitumise tagamiseks (peale ühendusest väljaheitmise), mistõttu on vaja 
kaasata esindusorganisatsioonid võimalikult suuremal määral ja soodustada vahendamist ja 
lepitamist võimalikult vähem kulukate ja kiiremate lahenduste saavutamiseks.

Muudatusettepanek 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) On vaja tagada, et vaidlustamata 
nõuete sissenõudmismenetlus, mis on 
seotud hilinenud maksetega äritehingute 
eest tasumisel, jõuaks kiiresti lõpule.

(22) On vaja tagada, et vaidlustamata 
nõuete sissenõudmismenetlus, mis on 
seotud hilinenud maksetega äritehingute 
eest tasumisel, jõuaks kiiresti lõpule ning 
et nõuet oleks võimalus esitada interneti 
teel.

Or. es

Selgitus

Toetatakse nõuete esitamise kiirendamist interneti teel, aga tuleb igal juhul tagada, et 
kaebealust teavitatakse tema kaitseõiguse alusel.
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Muudatusettepanek 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) On vaja tagada, et vaidlustamata 
nõuete sissenõudmismenetlus, mis on 
seotud hilinenud maksetega äritehingute 
eest tasumisel, jõuaks kiiresti lõpule.

(22) On vaja tagada, et vaidlustamata 
nõuete sissenõudmismenetlus, mis on 
seotud hilinenud maksetega äritehingute 
eest tasumisel, jõuaks kiiresti lõpule
kooskõlas liikmesriikide õigus- või 
haldusnormidega.

Or. es

Selgitus

Lisatud lauseosa on põhitähtis ettepaneku õigesti mõistmiseks ja eelkõige avaliku halduse ja 
avalike teenuste, ühiskondliku vara puutumatuse põhimõtte kaitsmiseks, mis on Hispaanias 
sätestatud põhiseaduses.

Muudatusettepanek 54
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) intressinõuded, mille summa on 
väiksem kui 5 eurot,

Or. cs

Selgitus
Asjakohane on jätta direktiiv ja sellest tulenevad karistused mikrovõlgade suhtes 
kohaldamata. 
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Muudatusettepanek 55
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
tehingud, mille tulemuseks on kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine tasu eest;

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised või 
ettevõtjate ja eraisikute vahelised
tehingud, mille tulemuseks on kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine tasu eest;

Or. nl

Selgitus

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Muudatusettepanek 56
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
tehingud, mille tulemuseks on kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine tasu eest;

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
tehingud, mille tulemuseks on kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine tasu eest 
või mis teostatakse riigiasutuste tegevuse 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. ro
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Selgitus

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Muudatusettepanek 57
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
tehingud, mille tulemuseks on kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine tasu eest;

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
tehingud, sealhulgas kollektiivlepingutega 
reguleeritavad lepingud, mille tulemuseks 
on kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine tasu eest;

Or. it

Muudatusettepanek 58
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
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tehingud, mille tulemuseks on kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine tasu eest;

tehingud, sealhulgas kollektiivlepingutega 
reguleeritavad lepingud, mille tulemuseks 
on kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine tasu eest;

Or. it

Selgitus

Uus sõnastus katab kollektiivlepingutes sätestatud äritehinguid apteekide ja nende ühenduste 
ning riigiasutuste vahel. See hõlmab selliseid olukordi nagu Itaalias, kus kohalike 
tervishoiuasutuste tehtavaid makseid reguleerib riiklike ja eraõiguslike apteekide üleriigiliste 
liitude ja riikliku osapoole vahel sõlmitud riiklik farmaatsiatoodete alane kokkulepe. 

Muudatusettepanek 59
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
tehingud, mille tulemuseks on kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine tasu eest;

1) „äritehingud” – ettevõtjatevahelised või 
ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised 
tehingud, sealhulgas kollektiivlepingutega 
reguleeritavad lepingud, mille tulemuseks 
on kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine tasu eest;

Or. it

Selgitus

Uus sõnastus katab kollektiivlepingutes sätestatud äritehinguid apteekide ja nende ühenduste 
ning riigiasutuste vahel. See hõlmab selliseid olukordi nagu Itaalias, kus kohalike 
tervishoiuasutuste tehtavaid makseid reguleerib riiklike ja eraõiguslike apteekide üleriigiliste 
liitude ja riikliku osapoole vahel sõlmitud riiklik farmaatsiatoodete alane kokkulepe. 
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Muudatusettepanek 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta 
direktiivi 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused¹, 
artikli 2 lõike 1 punktile a ning 
direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 lõikele 9;
--------------------
1 ELT L 134, 30.4.2004.

Or. es

Selgitus

Direktiivi kohaldamisala peab riigiasutus (riigivõimu kandja) määratluse osas piirduma 
sellega, mida mõistetakse riigiasutuse (avaliku halduse) all. Kohaldamisala ei või rohkem 
laiendada, et mitte muuta direktiivi ilmaaegu keerukaks. Seetõttu tuleks täpsustada 
kohaldamisala direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis a ja direktiivi 2004/18/EÜ 
artikli 1 lõikes 9.

Muudatusettepanek 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele ja igasugune Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 13 nimetatud liidu 
institutsioon;

Or. en
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Selgitus

Hilinenud maksmised puudutavad ka ELi institutsioone, mitte ainult riikide ametiasutusi. ELi 
institutsioonid ei saa end teistele riigiasutustele määratud sätetest välja jätta.

Muudatusettepanek 62
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele; 

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 lõikes 9 ja 
direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 
punktis a esitatud määratlusele; 

Or. de

Selgitus

Riigiettevõtted ja üldhuviteenuseid pakkuvad ettevõtted konkureerivad ning tuleb seetõttu 
jätta välja turueeskirjadele mittealluvatele riigiasutustele kehtivate eeskirjade rakendusalast. 
Ainult nii saab vältida selliste ettevõtete jaoks tekkivaid ebasoodsaid konkurentsitingimusi. 

Muudatusettepanek 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ ja 
direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 
punktis a esitatud määratlusele;

Or. it

Selgitus

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
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“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Muudatusettepanek 64
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ ja 
direktiivis 2004/17/EÜ esitatud 
määratlusele;

Or. it

Muudatusettepanek 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ ja direktiivi 
2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis a
esitatud määratlusele;

Or. en

Selgitus

Määratlus peaks viitama otse direktiivile 2004/17/EÜ, mis on seotud mõne eri sektoriga, nagu 
vesi, energeetika, transport ja postiteenused, kuigi jätab ostjate hulgast välja riigi osalusega 
ettevõtted vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile b.
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Muudatusettepanek 66
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

2) „riigiasutus” – igasugune ostja vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiivis 2004/18/EÜ
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta¹ esitatud 
määratlusele; 
¹ ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

Or. cs

Selgitus

Suurema selguse huvides oleks asjakohane osutada mõiste määratluses direktiivi täielikule 
nimetusele ja märkida selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev. Ühtlasi ei ole 
asjakohane suurendada riigiasutuste arvu, mille suhtes kõnealust direktiivi kohaldatakse. 

Muudatusettepanek 67
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „eraisik“ – füüsiline isik, kes tegeleb 
sõltumatu eraettevõtlusega; 

Or. nl

Selgitus

Äritehingute kohta sõlmitud lepingutest tulenevate maksete tasumise kohustust tuleks 
kohaldada kõigi suhtes: riigiasutuste, ettevõtjate ja eraisikute suhtes. Ainult sellisel juhul 
luuakse Euroopas maksekohustuste osas võrdsed võimalused. Järelikult tuleks täielikkuse 
huvides lisada eraisiku mõiste. 
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Muudatusettepanek 68
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „hilinenud maksmine” – artikli 3 
lõikes 2 või artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
maksetähtaja jooksul maksmata jätmine;

4) „hilinenud maksmine” – artikli 5 
lõikes 2 nimetatud maksetähtaja jooksul 
maksmata jätmine;

Or. pl

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb artikli 3 väljajätmise ettepanekust ja ettepanekust 
kohelda eraettevõtjaid sama moodi nagu riigiasutusi.

Muudatusettepanek 69
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „hilinenud maksmine” – artikli 3 
lõikes 2 või artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
maksetähtaja jooksul maksmata jätmine;

4) „hilinenud maksmine” – lepingus 
sätestatud tähtajaks või, kui seda ei ole, 
siis artikli 3 lõike 2 punktis b või artikli 5 
lõike 2 punktis b nimetatud 
maksetähtajaks maksmata jätmine;

Or. es

Selgitus

See on tähtis, sest tuleb võimaldada lepingus sätestada lühem maksetähtaeg, kui on 
ettenähtud artikli3 lõikes 2 või artikli 5 lõikes 2, ja kui lühem tähtaeg on sätestatud, siis 
sellest mittekinnipidamisel tuleb arvestada, et võlgnik on maksmisega hilinenud.
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Muudatusettepanek 70
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „viivis” – seadusjärgne viivis 
(viivitusintress) või viivis, mille suhtes 
ettevõtjad on eraldi kokku leppinud;

5) „viivis” – seadusjärgne viivis 
(viivitusintress) või viivis, mille suhtes 
ettevõtjad on eraldi kokku leppinud ja mis 
ei ole allpool käesolevas direktiivis 
kindlaksmääratud määra; 

Or. en

Muudatusettepanek 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „viivis” – seadusjärgne viivis 
(viivitusintress) või viivis, mille suhtes 
ettevõtjad on eraldi kokku leppinud; 

5) „viivis” – seadusjärgne viivis 
(viivitusintress) või viivis, mille suhtes 
pooled on eraldi kokku leppinud;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas eesmärgiga, et avaliku ja erasektori vahel ei tohiks 
olla eristavat kohtlemist, välja arvatud kohustuslikud maksetähtajad. Seepärast aitab see luua 
ühtlasemad eeskirjad, mis tagavad, et kõiki võlgnikke koheldakse õiglaselt ja vastavalt 
proportsionaalsetele määradele ja karistustele.

Muudatusettepanek 72
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „viivis” – seadusjärgne viivis 5) „viivis” – seadusjärgne viivis 
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(viivitusintress) või viivis, mille suhtes 
ettevõtjad on eraldi kokku leppinud; 

(viivitusintress) või viivis, mille suhtes 
pooled on eraldi kokku leppinud;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas eesmärgiga, et avaliku ja erasektori vahel ei tohiks 
olla eristavat kohtlemist, välja arvatud kohustuslikud maksetähtajad. Seepärast aitab see luua 
ühtlasemad eeskirjad, mis tagavad, et kõiki võlgnikke koheldakse õiglaselt ja vastavalt 
proportsionaalsetele määradele ja karistustele.

Muudatusettepanek 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „viivis” – seadusjärgne viivis 
(viivitusintress) või viivis, mille suhtes 
ettevõtjad on eraldi kokku leppinud; 

5)„viivis” – seadusjärgne viivis 
(viivitusintress);

Or. es

Muudatusettepanek 74
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „kontrollitav arve” – ülevaatlikult 
koostatud täielik arve, mille puhul on 
järgitud kululiikide järjekorda ning 
lepingus sisalduvaid nimetusi. Arvele 
tuleb lisada teenuse liiki ja mahtu 
tõestavad lepingus kokkulepitud tõendid; 

Or. de

Selgitus

Maksekohustuse tekkeks peab arve täitma kontrollitavuse nõuded, et oleks võimalik 
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kontrollida arve täielikkust, nõuetekohast koostamist ja lõplikkust. Lõpparve, mis neile 
kriteeriumidele ei vasta, ei tekita maksekohustust.

Muudatusettepanek 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „seadusjärgne viivis” – maksmisega 
hilinemise korral makstav lihtintress, mille 
määraks on viiteintressimäära ja vähemalt 
seitsme protsendipunkti summa;

6) „seadusjärgne viivis” – maksmisega 
hilinemise korral makstav lihtintress, mille 
määraks on viiteintressimäära ja vähemalt 
üheksa protsendipunkti summa;

Or. de

Selgitus

Seadusliku intressimäära tõstmine on vajalik seoses pakutud kindlasummalise hüvitise 
kaotamise tõttu, et tagada võlausaldajale asjakohane hüvitis hilinemise tõttu tekkinud 
refinantseerimiskulude katmiseks.

Muudatusettepanek 76
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „seadusjärgne viivis” – maksmisega 
hilinemise korral makstav lihtintress, mille 
määraks on viiteintressimäära ja vähemalt 
seitsme protsendipunkti summa;

6) „seadusjärgne viivis” – maksmisega 
hilinemise korral makstav lihtintress, mille 
määraks on viiteintressimäära ja vähemalt 
üheksa protsendipunkti summa;

Or. en

Selgitus

Kõigi sektorite suhtes kohaldatavad ja kindlaksmääratud kindlasummalise hüvitise asemel 
hilinenud maksmise eest veidi kõrgemat seadusjärgset intressimäära sisaldavad ühtsemad 
eeskirjad tagaksid, et kõiki võlgnikke koheldakse õiglaselt ja vastavalt proportsionaalsetele, 
kuid hoiatavatele karistustele. Käesolev muudatusettepanek on tingitud komisjoni ettepaneku 
artikli 5 lõike 5 väljajätmisest.
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Muudatusettepanek 77
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „seadusjärgne viivis” – maksmisega 
hilinemise korral makstav lihtintress, mille 
määraks on viiteintressimäära ja vähemalt 
seitsme protsendipunkti summa;

6) „seadusjärgne viivis” – maksmisega 
hilinemise korral makstav lihtintress, mille 
määraks on viiteintressimäära ja vähemalt 
üheksa protsendipunkti summa;

Or. en

Selgitus

Kõigi sektorite suhtes kohaldatavad ja kindlaksmääratud kindlasummalise hüvitise asemel 
hilinenud maksmise eest veidi kõrgemat seadusjärgset intressimäära sisaldavad ühtsemad 
eeskirjad tagaksid, et kõiki võlgnikke koheldakse õiglaselt ja vastavalt proportsionaalsetele, 
kuid hoiatavatele karistustele. Käesolev muudatusettepanek on tingitud komisjoni ettepaneku 
artikli 5 lõike 5 väljajätmisest.

Muudatusettepanek 78
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) „kontrollitav arve” – ülevaatlikult 
koostatud lõpparve, mille puhul on 
järgitud kululiikide järjekorda ning 
lepingus sisalduvaid nimetusi. Arvele 
tuleb lisada teenuse liiki ja mahtu 
tõestavad mahuarvutused, joonised ja 
muud tõendid; 

Or. de

Selgitus

Selleks et arvel toodud maksetähtaeg hakkaks kehtima, peab arvega seotud maksekohustus 
olema kontrollitav. Siia kuuluvad näiteks arvestuse aluseks olevate kululiikide jaotus, 
osutatud teenuste jaotamine kululiikide järgi ning vastavad tõendid. Arve on täielik ja 
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nõuetekohane, kui selle sisu kajastab lepingulisi kokkuleppeid.

Muudatusettepanek 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b) „kontrollitav arve” – ülevaatlikult 
koostatud lõpparve, mille puhul on 
järgitud kululiikide järjekorda ning 
lepingus sisalduvaid nimetusi. Arvele 
tuleb lisada teenuse liiki ja mahtu 
tõestavad mahuarvutused, joonised ja 
muud tõendid; 

Or. de

Selgitus

Maksekohustuse tekkeks peab lõpparve täitma kontrollitavuse nõuded, et oleks võimalik 
kontrollida arve täielikkust, nõuetekohast koostamist ja lõplikkust. Lõpparve, mis neile 
kriteeriumidele ei vasta, ei tekita maksekohustust.

Muudatusettepanek 80
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 c) „VKEd” – väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted vastavalt komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovitusele 
2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlemist; 

Or. it
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Muudatusettepanek 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3

Viivis

välja jäetud

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

a) võlausaldaja on täitnud oma 
lepingulised ja juriidilised kohustused; 

b) võlausaldaja ei ole saanud makstavat 
summat õigel ajal, välja arvatud juhud, 
kui viivituse eest ei vastuta võlgnik.

2. Kui lõikes 1 sätestatud tingimused on 
täidetud, tagavad liikmesriigid järgmise: 

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale või maksetähtaja 
lõpule;

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade 
või teenuste kättesaamist;

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
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kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
viiteintressimäärana kohaldatakse:

a) asjaomase aasta esimese poolaasta 
jooksul määra, mis kehtis kõnealuse aasta 
1. jaanuaril;

b) asjaomase aasta teisel poolaastal 
määra, mis kehtis kõnealuse aasta 1. 
juulil. 

Or. en

Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui ka 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Seepärast tuleks artikkel 3 ja artikkel 
5 ühendada. Ärilised suhted ettevõtete ja riigiasutuste vahel sarnanevad paljuski ettevõtete 
vahelistele ärilistele suhetele. Et vältida ebasoodsaid maksetähtaegu, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete puhul, kuulub intress maksmisele igal juhul vähemalt 60 päeva 
jooksul pärast arve laekumist. 

Muudatusettepanek 82
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3
Viivis

välja jäetud

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 
a) võlausaldaja on täitnud oma 
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lepingulised ja juriidilised kohustused; 
b) võlausaldaja ei ole saanud makstavat 
summat õigel ajal, välja arvatud juhud, 
kui viivituse eest ei vastuta võlgnik.
2. Kui lõikes 1 nimetatud tingimused on 
täidetud, tagavad liikmesriigid järgmise:
a) hilinenud maksmise korral tuleb 
maksta viivist alates päevast, mis järgneb 
lepingus kindlaksmääratud 
maksekuupäevale või maksetähtaja 
lõpule;
b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks 
oleks vaja meeldetuletust, järgmiste 
ajavahemike järel:
i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse; 
ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade 
või teenuste kättesaamist; 
iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
viiteintressimäärana kohaldatakse:
a) asjaomase aasta esimese poolaasta 
jooksul määra, mis kehtis kõnealuse aasta 
1. jaanuaril;
b) asjaomase aasta teise poolaasta jooksul 
määra, mis kehtis kõnealuse aasta 1. 
juulil.

Or. fr

Selgitus

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
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entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Muudatusettepanek 83
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viivis Viivis ettevõtjatevaheliste äritehingute 
puhul

Or. en

Selgitus

Artiklis 3 vaadeldakse vaid ettevõtjatevahelisi äritehinguid. Selguse huvides on seepärast 
soovitatav väljendada seda selgelt nii pealkirjas kui ka lõikes 1, nagu seda juba komisjoni 
ettepanekus tehakse.

Muudatusettepanek 84
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viivis Viivis ettevõtjatevaheliste äritehingute 
puhul

Or. de



PE439.270v02-00 48/127 AM\810451ET.doc

ET

Selgitus

Lepingus kokkulepitava maksetähtaja piiramine 60 päevani loob ettevõtetele ja riigiasutustele 
ühtsed raamtingimused. Nende 60 päeva piires jääb ettevõtetele lepinguvabadus alles. See 
regulatsioon aitab eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes peavad sageli 
nõustuma suurte tellijate liiga pikkade maksetähtaegadega. Lisaks peab arve võimaldama 
kontrollida kauba või teenuse vastavust lepingule. Vt põhjenduses 10 (uus) olevat määratlust.

Muudatusettepanek 85
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viivis Viivis ettevõtjatevaheliste hilinenud 
maksmiste eest

Or. en

Selgitus

Selguse huvides peaks pealkiri viitama sellele, et artiklis 3 käsitletakse üksnes 
ettevõtjatevahelisi hilinenud maksmisi.

Muudatusettepanek 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et
ettevõtjatevaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid tagavad, et eraettevõtjate 
vaheliste tehingute või riigiasutustele tasu 
eest kaupade tarnimise või teenuste 
osutamise eesmärgil sõlmitud tehingute
puhul on võlausaldajal õigus saada 
hilinenud maksmise korral viivist
(viivitusintressi) seaduses sätestatud 
intressimääraga, ilma et oleks vaja 
meeldetuletust saata, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. fr
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Selgitus

Kuna eeskirjad peavad olema eraettevõtjatele ja riigiasutustele ühesugused, tuleb seda selles 
artiklis täpsustada artikli 5 väljajätmise sidususe huvides. Tuleb samuti teha ühtlustatud 60 
päeva erand tervishoiustruktuuride puhul, võttes arvesse tervishoiusüsteemide korraldust ja 
liikmesriikides sõlmitud kokkuleppeid.

Muudatusettepanek 87
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste või ettevõtjate ja 
eraisikute vaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal pärast seda, kui ta on 
saatnud võlgnikule kättesaamistõendiga 
meeldetuletuse ja arve või kui võrdväärse 
maksetaotluse kättesaamisest võlgniku 
poolt on möödunud 30 päeva, õigus saada 
hilinenud maksmise korral viivist, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. nl

Selgitus

Kui võlgnikule tuletatakse makse tegemist esmakordselt meelde pärast 30 päeva möödumist 
arve või võrdväärse maksetaotluse kättesaamise kuupäevast, annab see talle võimaluse nõue 
vaidlustada. Selle tagajärjeks võib olla otsekorraldusmaksete arvu vähenemine Euroopas. 
Seejärel aset leidvad makse hilinemisega seotud kohtuasjad muutuvad lihtsalt 
haldusmenetluseks. Kohtumääruse alusel on võlausaldajal võimalik esitada otsenõue. 

Muudatusettepanek 88
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 1. Liikmesriigid tagavad, et 
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ettevõtjatevaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

ettevõtjatevaheliste ning ettevõtjate ja 
riigiasutuste vaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek jätab avaliku sektori ilma praegusest õigusest seadusjärgsetele viivise-
ja sissenõudmiskuludele hilinenud maksmise korral ja saadab erasektorile kasutu sõnumi, et 
teatavatel asjaoludel on hilinenud maksmine lubatud. Käesoleva muudatusettepanekuga 
tagatakse, et mõlemat sektorit koheldakse võrdselt ja nende suhtes kohaldatakse 
proportsionaalseid karistusi.

Muudatusettepanek89
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid tagavad, et äritehingute
puhul on võlausaldajal õigus saada 
hilinenud maksmise korral viivist, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. de

Selgitus

Äritehingu osapooltele, olenemata sellest, kas tegu on riigiasutuste või eraettevõtetega, 
peavad kehtima samad reeglid, sest ka äritehingutes kehtivad neile samad eraõiguslikud 
eeskirjad.
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Muudatusettepanek 90
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hilinenud maksmise korral tuleb maksta 
viivist alates päevast, mis järgneb lepingus 
kindlaksmääratud maksekuupäevale või 
maksetähtaja lõpule;

a) hilinenud maksmise korral tuleb maksta 
viivist alates päevast, mis järgneb 
maksekuupäevale, ja seda kohaldatakse 
progresseeruva maksumääraga, mis on 
maksimaalselt kuni 5% võlgnetava ühe 
miljoni euro suuruse summa pealt ja mis 
kahaneb 2% tasemele ühest miljonist 
eurost suurema võlgnetava summa pealt 
ja mis on kõige vähem 1% võlgnikul 
tasuda jääva ülejäänud makseosa pealt; 

Or. it

Selgitus

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo’ costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l’importo del
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L’incremento dell’aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell’aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Muudatusettepanek 91
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale või maksetähtaja lõpule;

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale või maksetähtaja lõpule, 
mis ei ole pikem kui 60 päeva alates 
lepinguga seotud kauba saamisest või 
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teenuse osutamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale või maksetähtaja lõpule;

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale või maksetähtaja lõpule, 
mis ei ole pikem kui 60 päeva alates 
lepinguga seotud kauba saamisest või 
teenuse osutamisest;

Or. en

Selgitus
60 päeva peaks olema võimalik maksimaalne makseviivitus.

Muudatusettepanek 93
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hilinenud maksmise korral tuleb maksta 
viivist alates päevast, mis järgneb lepingus 
kindlaksmääratud maksekuupäevale või 
maksetähtaja lõpule;

a) hilinenud maksmise korral tuleb maksta 
viivist alates päevast, mis järgneb lepingus 
kindlaksmääratud maksekuupäevale või 
maksetähtaja lõpule, mis ei tohi olla pikem 
kui 60 päeva alates lepingus sätestatud 
kauba kättetoimetamise või teenuse 
osutamise kuupäevast;

Or. it
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Muudatusettepanek 94
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale või maksetähtaja lõpule;

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale või maksetähtaja lõpule, 
mis ei tohi olla pikem kui 30 päeva alates 
kauba või teenuse saamisest, välja 
arvatud juhul, kui võlgniku ja 
võlausaldaja vahel on konkreetselt kokku 
lepitud ja kui see on objektiivselt 
põhjendatud, arvestades erakorralisi 
asjaolusid, võib maksetähtaega pikendada 
kõige rohkem 60 päevani;

Or. en

Selgitus

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Muudatusettepanek 95
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike 
järel :

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike 
järel :

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

i) 60 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 60 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 60 päeva pärast nimetatud kuupäeva.

Or. nl

Selgitus

Äritehingute kohta sõlmitud lepingutest tulenevate maksete tasumise kohustust tuleks 
kohaldada kõigi suhtes: riigiasutuste, ettevõtjate ja eraisikute suhtes. Ainult sellisel juhul 
luuakse Euroopas maksekohustuste osas võrdsed võimalused. Ideaalsel juhul tuleks käsitleda 
makset hilinenuna pärast 60 päeva möödumist, mis käivitab kohustuse tasuda viivist ja 
sellega seotud kindlasummalist 5 protsendi suurust hüvitist. Pärast esimest meeldetuletust 30 
päeva möödumisel jääb võlgnikule sellisel juhul võla tasumiseks veel 30 päeva. 
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Muudatusettepanek 96
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike
järel:

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike 
järel:

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

i) kuni 60 kalendripäeva pärast kuupäeva, 
mil võlgnik sai kätte kontrollitava arve või 
samaväärse maksetaotluse, ja selle tähtaja 
kehtima hakkamist;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

ii) kui võlgnik saab kontrollitava arve või 
samaväärse maksetaotluse kätte enne 
kaupu või teenuseid, siis kuni 60 
kalendripäeva pärast kaupade või teenuste 
kättesaamist;

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab kontrollitava arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne sellise 
heakskiitmise või kontrollimise kuupäeva 
või sel kuupäeval, siis kuni 60 
kalendripäeva pärast nimetatud kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Selleks et arvel toodud maksetähtaeg hakkaks kehtima, peab arvega seotud maksekohustus 
olema kontrollitav. Siia kuuluvad näiteks arvestuse aluseks olevate kululiikide jaotus, 
osutatud teenuste jaotamine kululiikide järgi ning vastavad tõendid. Arve on täielik ja 
nõuetekohane, kui selle sisu kajastab lepingulisi kokkuleppeid.
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Muudatusettepanek97
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike 
järel:

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike 
järel:

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

i) 30 kalendripäeva pärast kuupäeva, mil 
võlgnik sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

ii) kui võlgnik saab kontrollitava arve või 
samaväärse maksetaotluse kätte enne 
kaupu või teenuseid, siis 30 kalendripäeva
pärast kaupade või teenuste kättesaamist;

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab kontrollitava arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne sellise 
heakskiitmise või kontrollimise kuupäeva 
või sel kuupäeval, siis 30 kalendripäeva
pärast nimetatud kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Lepingus kokkulepitava maksetähtaja piiramine 60 päevani loob ettevõtetele ja riigiasutustele 
ühtsed raamtingimused. Nende 60 päeva piires jääb ettevõtetele lepinguvabadus alles. See 
regulatsioon aitab eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes peavad sageli 
nõustuma suurte tellijate liiga pikkade maksetähtaegadega. Lisaks peab arve võimaldama 
kontrollida kauba või teenuse vastavust lepingule. Vt põhjenduses 10 (uus) olevat määratlust.
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Muudatusettepanek 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud tingimused on 
täidetud, tagavad liikmesriigid järgmise:

2. Kui lõikes 1 nimetatud tingimused on 
täidetud, tagavad liikmesriigid järgmise:

a) hilinenud maksmise korral tuleb maksta 
viivist alates päevast, mis järgneb lepingus 
kindlaksmääratud maksekuupäevale või 
maksetähtaja lõpule;

a) hilinenud maksmise korral tuleb maksta 
viivist alates päevast, mis järgneb lepingus 
kindlaksmääratud maksekuupäevale või 
maksetähtaja lõpule;

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike 
järel:

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb hilinenud 
maksmise korral hakata viivist maksma 
automaatselt, ilma et selleks oleks vaja 
meeldetuletust, järgmiste ajavahemike 
järel:

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse; 

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse; 

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist; 

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist; 

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.

Punktides i, ii ja iii tervishoiustruktuuride 
jaoks kehtestatud 60-päevased tähtajad.
2 a. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 
punkti b alapunktis iii nimetatud 
heakskiitmis- või kontrollimenetlus ei 
kesta kauem kui 30 päeva, kui 
hankedokumentide ja/või lepinguga ei ole 
nõuetekohase põhjenduse alusel ette 
nähtud teisiti.
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2 b. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga 
ette nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, 
kui on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

Or. fr

Selgitus

Kuna eeskirjad peavad olema ühesugused eraettevõtjatele ja riigiasutustele, tuleb seda selles 
artiklis täpsustada artikli 5 väljajätmise sidususe huvides. Tuleb samuti teha ühtlustatud 
erand 60 päeva haiglastruktuuride puhul, võttes arvesse tervishoiusüsteemide korraldust ja 
liikmesriikides sõlmitud kokkuleppeid.

Muudatusettepanek 99
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
lühemad, 30–60 päeva pikkused tähtajad.

Or. en

Selgitus

Eelistatav on lubada pigem minimaalset kui täielikku ühtlustamist.

Muudatusettepanek 100
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
viiteintressimäärana kohaldatakse:

3. Liikmesriigid tagavad, et lepingus 
kokkulepitud maksetähtaeg ei ületa ühelgi 
juhul 60 kalendripäeva.

a) asjaomase aasta esimese poolaasta 
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jooksul määra, mis kehtis kõnealuse aasta 
1. jaanuaril;
b) asjaomase aasta teise poolaasta jooksul 
määra, mis kehtis kõnealuse aasta 1. 
juulil.

Or. de

Selgitus

Lepingus kokkulepitava maksetähtaja piiramine 60 päevani loob ettevõtetele ja riigiasutustele 
ühtsed raamtingimused. Nende 60 päeva piires jääb ettevõtetele lepinguvabadus alles. See 
regulatsioon aitab eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes peavad sageli 
nõustuma suurte tellijate liiga pikkade maksetähtaegadega. Lisaks peab arve võimaldama 
kontrollida kauba või teenuse vastavust lepingule. Vt põhjenduses 10 (uus) olevat määratlust.

Muudatusettepanek 101
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kindlustavad, et kui 
tuleb tasuda viivist ja juhul, kui 
võlausaldaja on VKE, on võlausaldajal 
õigus kindlasummalisele hüvitisele, mille 
summa moodustab 5% võlgnetavast 
summast. See hüvitis lisandub viivisele.

Or. it

Muudatusettepanek 102
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
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5% makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

Or. nl

Selgitus

Äritehingute kohta sõlmitud lepingutest tulenevate maksete tasumise kohustust tuleks 
kohaldada kõigi suhtes: riigiasutuste, ettevõtjate ja eraisikute suhtes. Kindlasummalist 
hüvitismakset tuleks seetõttu kohaldada ka ettevõtjatevaheliste ning ettevõtjate ja eraisikute 
vaheliste äritehingute suhtes. Ainult sellisel juhul luuakse Euroopas maksekohustuste osas 
võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 103
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlgade sissenõudmiskulude hüvitamine Täiendav hüvitamine

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on uue artikli 4 a lõike 1 kohta. 

Muudatusettepanek 104
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda üks järgmistest 
summadest, mis vaadatakse läbi iga kahe 
aasta järel:
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Or. it

Muudatusettepanek 105
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad: 

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 3 
kohaselt tuleb äritehingute puhul maksta 
automaatselt viivist, st ilma et 
võlausaldaja peaks selle kohaldamist 
eraldi nõudma, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda üks järgmistest 
miinimumsummadest:

Or. it

Selgitus

Ettepaneku võtta vastu direktiiv artiklis 6 on sätestatud, et „loetakse alati äärmiselt 
ebaõiglaseks tingimust, mis välistab viivise nõudmise”. Kui lepingus on spetsiaalselt 
sätestatud artiklis 3 sätestatud korrast erinev tingimus, siis annab see lepinguliste tagatiste 
arvelt kaitse võlausaldajale. Selleks et vältida võimalikke sanktsioonivorme ostja poolt, on 
oluline tagada ettenähtud korra automaatne täitmine. Tuleb selgesõnaliselt arvestada, et 
sissenõudmiskulude hüvitisena võlgnetavate summade tabelis on esitatud miinimumväärtused.

Muudatusettepanek 106
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 5 
kohaselt tuleb äritehingute puhul maksta 
viivist ning kui lepingus ei ole sätestatud 
teisiti, on võlausaldajal õigus võlgnikult 
sisse nõuda järgmised summad:

Or. fr



PE439.270v02-00 62/127 AM\810451ET.doc

ET

Selgitus

Kooskõlastamine artiklite 3 ja 5 kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 107
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 5 
kohaselt tuleb äritehingute puhul maksta 
viivist ning kui lepingus ei ole sätestatud 
teisiti, on võlausaldajal õigus võlgnikult 
sisse nõuda järgmised summad:

Or. pl

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb artikli 3 väljajätmise ettepanekust ja artikli 5 sätete 
kohaldamisest, mis käsitlevad riigiasutusi ja eraettevõtjaid.

Muudatusettepanek 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning võlausaldajal on õigus 
võlgnikult sisse nõuda vähemalt järgmised 
summad:

Or. es

Selgitus

Jättes välja „kui lepingus ei ole sätestatud teisiti” hõlbustame seda, et võlausaldajad ei ole 
kohustatud alla kirjutama nende hüvitiste sissenõudmisest loobumise klauslitele.
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Muudatusettepanek 109
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punktid a, b ja c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot;

a) võla korral, mis on väiksem kui 10 000 
eurot, kindel summa 40 eurot;

b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;

b) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, kindel summa 100 eurot;

c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

Or. pl

Selgitus

Säte, mille kohaselt tuleb võla korral, mis on 10 000 eurot või rohkem, maksta 1% suurust 
hüvitist, on äärmiselt karm, eelkõige suure väärtusega tehingute korral. Komisjoni esitatud 
süsteemi on vaja ka lihtsustada, seetõttu on ettepanekus toodud hüvitiste tasumise kord 
asendatud kahe kindla summaga. 

Muudatusettepanek 110
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot; 

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot ja lisaks 
kuni 3% kogu võlasummast võimalike 
kulude katteks, mis võivad võlausaldajal 
tekkida selle sissenõudmiseks; 

Or. es

Selgitus

See tähendab, et lisatakse kõrgem lisaprotsent, nii et võlausaldaja, kes soovib sisse nõuda 
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talle võlgnetavat summat, ei pea kartma, et tal tuleb seetõttu kanda suuremaid lisakulusid. 
Tuleb arvesse võtta, et ainuüksi kahe sellise tõendatud kaebuse saatmine, nagu võivad olla 
kaks postkontorist saadetud faksi, maksab juba ise üle 50 euro. Kui sellele lisame 
telefonikulud, transpordikulud jms, mis võlausaldaja peab tegema selleks, et võlgnikult 
maksmata võlga sisse nõuda, tuleb see summa märksa suurem. 

Muudatusettepanek 111
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;

b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot ja lisaks kuni 3% 
kogu võlasummast võimalike kulude 
katteks, mis võivad võlausaldajal tekkida 
selle sissenõudmiseks;

Or. es

Selgitus

See tähendab, et lisatakse kõrgem lisaprotsent, nii et võlausaldaja, kes soovib sisse nõuda 
talle võlgnetavat summat, ei pea kartma, et tal tuleb seetõttu kanda suuremaid lisakulusid. 
Lisaks eespool nimetatule otsivad ettevõtjad üle 1000 euro suuruse võla puhul tavaliselt 
õigusabi. Advokaat ei võta konsultatsiooni ja juriidilise aruande väljastamise eest alla 
60 euro. 

Muudatusettepanek 112
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 %
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 3% sellest 
summast, millelt tuleb maksta viivist.

Or. es
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Selgitus

See tähendab, et lisatakse kõrgem lisaprotsent, nii et võlausaldaja, kes soovib sisse nõuda 
talle võlgnetavat summat, ei pea kartma, et tal tuleb seetõttu kanda suuremaid lisakulusid. 
Lisaks kahes eelmises punktis nimetatule, kui võlg on üle 10 000 euro, nõuavad ettevõtjad, et 
advokaat koostaks nõude, mis on pealegi asjakohane. Advokaaditasud mis tahes võla 
kohtuvälise uurimise ja nõude esitamise eest ulatuvad tavaliselt vähemalt 300 euroni.

Muudatusettepanek 113
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) hüvitis, mis moodustab 60 päeva 
pärast alates kuupäevast, kui tuli hakata 
maksma viivist iga viivitatud lisapäeva 
eest, 1% makstavast summast;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised 
summad: 

välja jäetud

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot;
b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;
c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
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sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad: 

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot;

a) võla korral, mis on väiksem kui 50 
eurot, kindel summa 10 eurot;

b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;

b) võla korral, mis on 50 eurot või suurem, 
kuid väiksem kui 200 eurot, kindel summa 
20 eurot;
b a) võla korral, mis on 200 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 800 eurot, 
kindel summa 40 eurot;
b b) võla korral, mis on 800 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 8 000 eurot, 
kindel summa 80 eurot;

c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

c) võla korral, mis on 8 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

Or. cs

Selgitus

Hüvitismaksete uus ulatus aitab palju paremini kajastada tegelikke kulusid ja täidab seega 
paremini oma eesmärki. 

Muudatusettepanek 116
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Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda kindel summa 40 
eurot.

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot;
b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;
c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

Or. de

Selgitus

Sissenõudmiskulude hüvitamiseks tuleb kehtestada ühtne kindel summa, sest see lihtsustab 
tekkivate halduskulude tasumist. Soovitatav astmeline mudel ei kajasta tegelikke kulusid, mis 
on sama suured nii väikeste kui ka suurte võlasummade korral. 40 euro suurune kindel 
summa sisaldab kõiki tekkivaid halduskulusid. Sellele lisanduvate eraldi tõendatavate kulude, 
näiteks kohtukulude tasumist reguleeritakse lõikes 3. 

Muudatusettepanek 117
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda 20 eurot.

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
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eurot, kindel summa 40 eurot;
b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;
c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

Or. de

Selgitus

Kindla sissenõudmiskulu astmeline jaotus pole õigustatud, sest võlausaldaja poolsed 
sissenõudmiskulud ei sõltu reeglina võlasummast. 20 euro suurune summa põhineb komisjoni 
8. aprilli 2009. aasta selgitustel mõju hindamise kohta (vrd SEK (2009) 315, lk 38), milles 
lähtutakse keskmiselt 20 euro suurusest sissenõudmiskulust.

Muudatusettepanek 118
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 3
kohaselt tuleb äritehingute puhul maksta 
viivist ning kui lepingus ei ole sätestatud 
teisiti, on võlausaldajal õigus võlgnikult 
sisse nõuda summa, mis moodustab 1,5% 
võlgnetavast summast. 

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot;
b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;
c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.

Or. it



AM\810451ET.doc 69/127 PE439.270v02-00

ET

Muudatusettepanek 119
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui tuleb 
maksta viivist, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult lisaks viivisele sisse nõuda 
hüvitis, mis on võrdne intressimääraga 1% 
makstavast summast.

Or. en

Selgitus

See tundub õiglasem lahendus, kui töötada kindlasummalise hüvitisega. Muudatusettepanekus 
võetakse arvesse väidet, et hüvitis peaks olema seda suurem, mida pikem on makseviivitus, 
kusjuures see ei loo kunstlikke piire teatavate kuupäevade vahele: raportööri ettepanekus 
peab võlgnik, kes maksab 44. päeval pärast kuupäeva, mil tuleb hakata maksma viivist, 
maksma hüvitist, mis vastab 2%-le makstavast summast, ja võlgnik, kes maksab 45. päeval, 
peab maksma hüvitist, mis on 4%. See jääb pigem meelevaldseks.

Muudatusettepanek 120
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõikes 1 osutatud hüvitise summa ei 
ületa 1 000 eurot. 

Or. cs

Selgitus

Ühelt poolt tuleks sissenõudmiskulude hüvitamist kohaldada suurte võlgnevuste suhtes. 
Teiselt poolt tuleks kehtestada kulude hüvitamisele fikseeritud ülempiir.
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Muudatusettepanek 121
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid tagavad, et kui võlgniku 
vastu on esitatud mitu nõuet, tuleb lõikes 
1 osutatud sissenõudmiskulude hüvitist 
maksta ainult koguvõlgnevuse ja mitte 
erinevate nõuete eest. 

Or. cs

Selgitus

Samade tarnijate ja ostjate sissenõudmiskulude hüvitamine erinevate nõuete eest ei oleks aus 
ega kooskõlas kehtivate tavadega, vaid see peaks kaasa tooma lõikes 1 osutatud kulude 
hüvitamise vastavalt kõikide maksmisega hilinemise eest esitatud nõuete koondsummale. See 
on oluline eeskätt tervishoiusektoris, kui haiglatel ei ole võimalik maksta erinevat liiki 
ravimite tarnijale erinevate tarnete eest, sest ravikindlustusandjad hilinevad maksmisega. 

Muudatusettepanek 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 5
kohaselt tuleb äritehingute puhul maksta 
viivist ning kui lepingus ei ole sätestatud 
teisiti, on võlausaldajal õigus võlgnikult 
sisse nõuda kindel summa 40 eurot.

a) võla korral, mis on väiksem kui 1 000 
eurot, kindel summa 40 eurot;
b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;
c) võla korral, mis on 10 000 eurot või 
suurem, summa, mis moodustab 1 % 
sellest summast, millelt tuleb maksta 
viivist.
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2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud summad tuleb maksta, ilma et 
selleks oleks vaja meeldetuletust, ja need 
on ette nähtud võlausaldajale tekkivate 
sissenõudmiskulude hüvitamiseks.

Or. de

Selgitus

Sissenõudmiskulude hüvitamiseks tuleb ette näha kindel summa 40 eurot. Sissenõudmisel 
suuremaid kulusid ei teki ning võlausaldajal on lisaks võimalus esitada muude 
sissenõudmiskulude katmiseks kahjunõue vastavalt artikli 4 lõikele 3. Kahjuhüvitist ei tohi 
väärkasutada hirmutusvahendina; selleks piisab viivisest. Artiklite 3 ja 5 liitmisel jäetakse 
artikkel 3 tekstist välja. 

Muudatusettepanek 123
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud summad tuleb maksta, ilma et 
selleks oleks vaja meeldetuletust, ja need 
on ette nähtud võlausaldajale tekkivate 
sissenõudmiskulude hüvitamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud summad tuleb maksta, ilma et
selleks oleks vaja meeldetuletust, ja need 
on ette nähtud võlausaldajale tekkivate 
sissenõudmiskulude hüvitamiseks.

2. Kui võlgnik on vastutav makse 
hilinemise eest, siis on võlausaldajal 
lisaks lõikes 1 sätestatud summadele 
saada võlgnikult mõistlikku hüvitist 
kõikide sissenõudmisega seotud 
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lisakulude eest, mis ta on kandnud 
võlgniku hilinenud maksmise tõttu. 
Liikmesriigid määravad mõistliku hüvitise 
miinimumsumma, mis ei või olla alla 5% 
võlgnetavast summast. Seda kohaldatakse,
ilma et see piiraks mis tahes nõuet, mille 
võlausaldaja võib esitada talle makse 
hilinemisega tekitatud kahju
hüvitamiseks.

Or. es

Selgitus

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Muudatusettepanek 125
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud summad tuleb maksta, ilma et 
selleks oleks vaja meeldetuletust, ja need
on ette nähtud võlausaldajale tekkivate 
sissenõudmiskulude hüvitamiseks. 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud summa tuleb maksta, ilma et 
selleks oleks vaja meeldetuletust, ja see on 
ette nähtud võlausaldajale tekkivate 
sissenõudmiskulude hüvitamiseks.

Or. it
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Muudatusettepanek 126
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 1 punktis c a osutatud hüvitis 
kehtib kuni järjestikuse viivituse 12. kuu 
lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõikes 1 viidatud hüvitise summa ei 
tohi ületada 50 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võlausaldajal on õigus nõuda 
võlgnikult lisaks lõikes 1 sätestatud 
summadele kõigi tolle hilinenud 
maksmisega kaasnenud ülejäänud 
sissenõudmiskulude mõistlikku 
hüvitamist, välja arvatud juhul, kui 
hilinemise eest ei vastuta võlgnik.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 129
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui võlgnik on vastutav makse 
hilinemise eest, siis on võlausaldajal 
lisaks lõikes 1 sätestatud summadele 
saada võlgnikult mõistlikku hüvitist 
kõikide sissenõudmisega seotud 
lisakulude eest, mis ta on kandnud 
võlgniku makse hilinemise tõttu.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 2 
nimetatud summad tuleb maksta, ilma et 
selleks oleks vaja meeldetuletust, ja need 
on ette nähtud võlausaldajale tekkivate 
sissenõudmiskulude hüvitamiseks.

Or. es

Selgitus

Kui selleks, et võlausaldaja saaks mõistlikku hüvitist, on vaja meeldetuletust, hakkavad 
võlgnikud igal võimalikul moel vältima nende meeldetuletuste kättesaamist, selleks et vältida 
hüvitise maksmist. Osutub vajalikuks algatada kohtumenetlus, et kohus määraks kindlaks, kas 
meeldetuletuse saatmist tõendatakse või mitte ja kas hüvitist tuleb maksta või mitte, ja kui see 
on nii, siis ei ole hüvitise mõte enam heidutada maksmata jätmisest, nagu see oli algselt 
mõeldud.

Muudatusettepanek 130
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võlausaldajal on õigus nõuda võlgnikult 
lisaks lõikes 1 sätestatud summadele kõigi 
tolle hilinenud maksmisega kaasnenud 
ülejäänud sissenõudmiskulude mõistlikku 
hüvitamist, välja arvatud juhul, kui 
hilinemise eest ei vastuta võlgnik. 

3. Võlausaldajal on õigus nõuda võlgnikult 
kõigi tolle hilinenud maksmisega 
kaasnenud ülejäänud sissenõudmiskulude 
mõistlikku hüvitamist, välja arvatud juhul, 
kui hilinemise eest ei vastuta võlgnik.

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võlausaldajal on õigus nõuda võlgnikult 
lisaks lõikes 1 sätestatud summadele kõigi 
tolle hilinenud maksmisega kaasnenud 
ülejäänud sissenõudmiskulude mõistlikku 
hüvitamist, välja arvatud juhul, kui 
hilinemise eest ei vastuta võlgnik.

3. Võlausaldajal on õigus nõuda võlgnikult 
lisaks lõikes 1 sätestatud summadele kõigi 
tolle hilinenud maksmisega kaasnenud 
ülejäänud sissenõudmiskulude mõistlikku 
hüvitamist, välja arvatud juhul, kui 
hilinemise eest ei vastuta võlgnik. Muude 
kulude hulka kuuluvad eelkõige kulud, 
mis tekivad võlausaldajale seoses makse 
hilinemise tõttu advokaadi või 
inkassofirma poole pöördumisega, samuti 
arvelduskrediidi võtmisega.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgelt määratleda, millised kululiigid kuuluvad muude kulude hulka, mis tekivad 
võlgnikupoolse makse hilinemise tõttu.

Muudatusettepanek 132
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Kindlasummaline hüvitis

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tuleb 
maksta viivist, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised 
summad:
a) kindlasummaline hüvitis, mis 
moodustab alates kuupäevast, kui tuleb 
hakata maksma viivist, 1% makstavast 
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summast;
b) kindlasummaline hüvitis, mis 
moodustab 45 päeva pärast kuupäeva, kui
tuleb hakata maksma viivist, 2% 
makstavast summast;
c) kindlasummaline hüvitis, mis 
moodustab 60 päeva pärast kuupäeva, kui
tuleb hakata maksma viivist, 3% 
makstavast summast;
2. Lõikes 1 viidatud kindlasummaline 
hüvitis lisandub viivisele ja 
sissenõudmiskulude hüvitisele. 
3. Lõikes 1 viidatud kindlasummalise 
hüvitise summa ei tohi ületada 3 000 
eurot.

Or. cs

Selgitus

Tehakse ettepanek luua maksmisega hilinemise eest kindlasummalise hüvitise astmeline 
süsteem vastavalt maksega hilinemise ajale. Kõnealuse kindlasummalise hüvitise ülempiir on 
kehtestatud selliselt, et see kaitseks väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. Käesoleva 
muudatusettepaneku vastuvõtmine sõltub raportööri raportis sisalduva muudatusettepaneku 
11 vastuvõtmisest, mille eesmärgiks on artikli 5 lõike 5 väljajätmine ettepanekust võtta vastu 
direktiiv. 

Muudatusettepanek 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Kindlasummaline hüvitis

1. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus nõuda võlgnikult ühte 
järgmistest summadest:
a) kindlasummaline hüvitis, mis 
moodustab 60 päeva pärast kuupäeva, kui
tuleb hakata maksma viivist, 3% 
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makstavast summast;
a) kindlasummaline hüvitis, mis 
moodustab 90 päeva pärast kuupäeva, kui
tuleb hakata maksma viivist, 5% 
makstavast summast;
2. Lõikes 1 nimetatud hüvitis lisandub 
viivisele ja sissenõudmiskulude hüvitisele. 
3. Lõikes 1 nimetatud hüvitise summa ei 
tohi ületada 50 000 eurot.

Or. fr

Selgitus

Makse hilinemise korral 30-60 päeva ei näi vajalik kehtestada kindlasummalist hüvitist lisaks 
seadusjärgsetele viivistele ja sissenõudmiskulude hüvitistele.

Muudatusettepanek 134
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tuleb 
maksta viivist, on võlausaldajal õigus 
automaatselt, ilma et oleks vaja 
kohtuotsust ja ilma et võlausaldaja esitaks 
nõude, võlgnikult sisse nõuda järgmised 
summad:
a) hüvitis, mis moodustab alates 
kuupäevast, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 5% makstavast summast;
b) hüvitis, mis moodustab 45 päeva pärast 
kuupäeva, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 6% makstavast summast;
c) hüvitis, mis moodustab 60 päeva pärast 
kuupäeva, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 7% makstavast summast;
2. Lõikes 1 viidatud hüvitis lisandub 
viivisele ja sissenõudmiskulude hüvitisele.
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3. Lõikes 1 viidatud hüvitise summa ei 
tohi ületada 50 000 eurot.

Or. en

Selgitus

VKEd on väga sageli äritehingutes maksmisega viivitamise puhul nõrgem pool ning seega ei 
söanda nad kartusest kaotada edaspidiseid lepinguid ja kliente võlgnikult nõuetekohast viivist 
nõuda.

Muudatusettepanek 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5
Riigiasutuste tehtavad maksed

välja jäetud

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on 
võlausaldajal ilma vastavat meeldetuletust 
esitamata õigus saada viivist, mis on sama 
suur kui seadusjärgne viivis, kui on 
täidetud järgmised tingimused:
a) võlausaldaja on täitnud oma 
lepingulised ja juriidilised kohustused;
b) võlausaldaja ei ole saanud makstavat 
summat õigel ajal, välja arvatud juhud, 
kui viivituse eest ei vastuta võlgnik.
2. Kui lõikes 1 nimetatud tingimused on 
täidetud, tagavad liikmesriigid järgmise:
a) hilinenud maksmise korral tuleb 
maksta viivist alates päevast, mis järgneb 
lepingus kindlaksmääratud 
maksekuupäevale või maksetähtaja 
lõpule;
b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 
hilinenud maksmise korral hakata viivist 
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maksma automaatselt, ilma et selleks 
oleks vaja meeldetuletust, järgmiste 
ajavahemike järel:
i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;
ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade 
või teenuste kättesaamist;
iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule, ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud kuupäeva.
3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis-
või kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 
30 päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.
4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.
5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.
6. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, kohaldatakse 
viitemäärasid järgmiselt:
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a) asjaomase aasta esimese poolaasta 
jooksul määra, mis kehtis kõnealuse aasta 
1. jaanuaril;
b) asjaomase aasta teise poolaasta jooksul 
määra, mis kehtis kõnealuse aasta 1. 
juulil.

Or. fr

Selgitus

Kuna eeskirjad peavad olema eraettevõtjatele ja riigiasutustele ühesugused, ei näi õige jätta 
sisse spetsiaalselt riigiasutuste makseid käsitlevat artiklit.

Muudatusettepanek 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigiasutuste tehtavad maksed Viivis

Or. en

Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui ka 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Seepärast tuleks artikkel 3 ja artikkel 
5 ühendada. Ärilised suhted ettevõtete ja riigiasutuste vahel sarnanevad paljuski ettevõtete 
vahelistele ärilistele suhetele. Et vältida ebasoodsaid maksetähtaegu, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete puhul, kuulub intress maksmisele igal juhul vähemalt 60 päeva 
jooksul pärast arve laekumist. 
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Muudatusettepanek 137
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigiasutuste tehtavad maksed Viivised äritehingutes

Or. fr

Selgitus

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Muudatusettepanek 138
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele või nende nimel 
kolmandatele isikutele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. it
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Muudatusettepanek 139
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele või mille 
eesmärgiks on riigiasutuste eesmärkide 
saavutamine, on võlausaldajal ilma 
vastavat meeldetuletust esitamata õigus 
saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

Or. ro

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleks vaadelda artikli 2 lõiget 1 silmas pidades. Paljusid 
riigiasutuste ostetud teenuseid ei osutata nendele asutustele, vaid erinevatesse sotsiaalsetesse 
rühmadesse kuuluvatele kolmandatele isikutele, kelle nimel riigiasutused sõlmivad kaupade 
ostmise või teenuse osutamise lepingud. Lepingute sõlmimine kõnealuste kaupade või teenuste 
kohta, et rahuldada teatava rühma vajadusi, on osa riigiasutuste tegevuse eesmärkidest, isegi 
kui vastavad asutused ei ole asjaomaste kaupade või teenuste lõppsaajaks. 

Muudatusettepanek 140
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine, on võlausaldajal ilma vastavat 
meeldetuletust esitamata õigus saada 
viivist, mis on sama suur kui seadusjärgne 
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seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

viivis, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Or. de

Selgitus

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Muudatusettepanek 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul on võlausaldajal ilma 
vastavat meeldetuletust esitamata õigus 
saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

Or. de

Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada nii avaliku kui erasektori äriühingute jaoks ebasoodsat 
konkurentsiolukorda. Seepärast tuleks artikkel 3 ja artikkel 5 ühendada. Ärilised suhted 
ettevõtete ja riigiasutuste vahel sarnanevad paljuski ettevõtete vahelistele ärilistele suhetele. 
Et vältida ebasoodsaid maksetähtaegu, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
puhul, kuulub intress maksmisele igal juhul vähemalt 60 päeva jooksul pärast arve laekumist. 
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Muudatusettepanek 142
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
pärast seda, kui ta on saatnud 
riigiasutusele kättesaamistõendiga 
meeldetuletuse ja arve või võrdväärse 
maksetaotluse kättesaamisest riigiasutuse 
poolt on möödunud 30 päeva, ilma 
vastavat meeldetuletust esitamata õigus 
saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. nl

Selgitus

Kui võlgnikule tuletatakse makse tegemist esmakordselt meelde pärast 30 päeva möödumist 
arve või võrdväärse maksetaotluse kättesaamise kuupäevast, annab see talle võimaluse nõue 
vaidlustada. Selle tagajärjeks võib olla otsekorraldusmaksete arvu vähenemine Euroopas. 
Seejärel aset leidvad makse hilinemisega seotud kohtuasjad muutuvad lihtsalt 
haldusmenetluseks. Kohtumääruse alusel on võlausaldajal võimalik esitada otsenõue.

Muudatusettepanek 143
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste äritehingute või 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui
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järgmised tingimused: seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. fr

Selgitus

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Muudatusettepanek 144
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele või nende nimel 
kolmandatele isikutele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

Or. it

Selgitus

Uus sõnastus katab kollektiivlepingutes sätestatud äritehinguid apteekide ja nende ühenduste 
ning riigiasutuste vahel. See hõlmab selliseid olukordi nagu Itaalias, kus kohalike 
tervishoiuasutuste tehtavaid makseid reguleerib riiklike ja eraõiguslike apteekide üleriigiliste 
liitude ja riikliku osapoole vahel sõlmitud riiklik farmaatsiatoodete alane kokkulepe.
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Muudatusettepanek 145
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

1. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele või nende nimel 
kolmandatele isikutele, on võlausaldajal 
ilma vastavat meeldetuletust esitamata 
õigus saada viivist, mis on sama suur kui 
seadusjärgne viivis, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. it

Selgitus
Uus sõnastus hõlmab olukorrad, kus teenuseid ei osutata või kaupa ei tarnita otse 
riigiasutusele, vaid tema nimel kolmandale isikule. See on nii apteekide teenuste puhul, kus 
apteegid väljastavad ravimeid patsientidele riigi nimel – teenus, mille eest apteegid saavad 
tasu alles järgnevas etapis.

Muudatusettepanek 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

b) kui maksekuupäev ei ole lepingus 
kindlaks määratud, tuleb viivist hakata 
maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte kontrollitava arve või samaväärse 
maksetaotluse;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 

ii) kui võlgnik saab kontrollitava arve või 
samaväärse maksetaotluse kätte enne 
kaupu või teenuseid, siis 30 päeva pärast 
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teenuste kättesaamist; kaupade või teenuste kättesaamist;
iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab kontrollitava arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne sellise 
heakskiitmise või kontrollimise kuupäeva 
või sel kuupäeval, siis 30 päeva pärast 
nimetatud toimingu kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Arve kontrollitavus on vajalik eeldus maksekohustuse tekkeks. Maksekohustuse tekkeks peab 
lõpparve täitma kontrollitavuse nõuded, et oleks võimalik kontrollida arve täielikkust, 
nõuetekohast koostamist ja lõplikkust. Lõpparve, mis neile kriteeriumidele ei vasta, ei tekita 
maksekohustust.

Muudatusettepanek 147
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

b) kui maksekuupäev ei ole lepingus 
kindlaks määratud, tuleb viivist hakata 
maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

i) kuni 60 kalendripäeva pärast kuupäeva, 
mil algab tähtaja arvestus ja võlgnik sai 
kätte kontrollitava arve või samaväärse 
maksetaotluse;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

ii) kui võlgnik saab kontrollitava arve või 
samaväärse maksetaotluse kätte enne 
kaupu või teenuseid, siis kuni 60 
kalendripäeva pärast kaupade või teenuste 
kättesaamist;

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab kontrollitava arve või samaväärse 



PE439.270v02-00 88/127 AM\810451ET.doc

ET

kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

maksetaotluse kätte enne sellise 
heakskiitmise või kontrollimise kuupäeva 
või sel kuupäeval, siis kuni 60 
kalendripäeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Muudatusettepanek 148
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

i) 90 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 90 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
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siis 30 päeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

siis 90 päeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

Or. it

Muudatusettepanek 149
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel: 

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel: 

i) 30 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

i) 60 päeva pärast kuupäeva, mil võlgnik 
sai kätte arve või samaväärse 
maksetaotluse;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 30 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

ii) kui võlgnik saab arve või samaväärse 
maksetaotluse kätte enne kaupu või 
teenuseid, siis 60 päeva pärast kaupade või 
teenuste kättesaamist;

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 30 päeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

iii) kui seaduse või lepinguga on ette 
nähtud heakskiitmise või kontrollimise 
kord, millega kinnitatakse kauba või 
teenuse vastavust lepingule ja kui võlgnik 
saab arve või samaväärse maksetaotluse 
kätte enne sellise heakskiitmise või 
kontrollimise kuupäeva või sel kuupäeval, 
siis 60 päeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

Or. nl

Selgitus

Äritehingute kohta sõlmitud lepingutest tulenevate maksete tasumise kohustust tuleks 
kohaldada kõigi suhtes: riigiasutuste, ettevõtjate ja eraisikute suhtes. Ainult sellisel juhul 
luuakse Euroopas maksekohustuste osas võrdsed võimalused. Ideaalsel juhul tuleks käsitleda 
makset hilinenuna pärast 60 päeva möödumist, mis käivitab kohustuse tasuda viivist ja 
sellega seotud kindlasummalist 5 protsendi suurust hüvitist. Pärast esimest meeldetuletust 30 
päeva möödumisel jääb võlgnikule sellisel juhul võla tasumiseks veel 30 päeva.
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Muudatusettepanek 150
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kui arve või samaväärse 
maksenõude kättesaamise kuupäev ei ole 
kindlaks määratud, siis 30 päeva pärast 
kaupade või teenuste kättesaamise 
kuupäeva;

Or. en

Selgitus

Juhul kui leping ei sisalda maksetähtaega, loob artikli 5 lõige 2 b automaatse õiguse viivisele 
30 päeva pärast arve kättesaamise kuupäeva. Ent võlausaldaja suudab harva tõestada, et 
võlgnik on arve kätte saanud. See säte sätestaks juhtumi, kus arve või samaväärse 
maksenõude kättesaamine ei ole kindel.

Muudatusettepanek 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riiklike tervishoiuasutuste ja riiklike 
meditsiini- ja sotsiaalasutuste puhul on 
artikli 5 lõike 2 punkti b alapunktides i, ii 
ja iii nimetatud tähtajad 60 päeva.

Or. fr

Selgitus

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un  délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
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compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Muudatusettepanek 152
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti b 
alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always 

likely to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The 
need to negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of 
the contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Muudatusettepanek 153
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva.



PE439.270v02-00 92/127 AM\810451ET.doc

ET

Or. de

Selgitus

Riigiasutused on teistele eeskujuks ning neil on erinevalt eraettevõtetest tagatud juurdepääs 
rahalistele vahenditele. Seetõttu peaksid riigiasutused saama ainult erandkorras leppida 
kokku üle 30 päevaseid maksetähtaegu. 5% suurune kindel hüvitis motiveerib selgelt makseid 
õigeaegselt tegema. Sellele määrale tuleb siiski kehtestada ülempiir, et vältida riigieelarve 
ebaproportsionaalset koormamist ja ennetada korruptsiooni. 

Muudatusettepanek 154
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 60 
päeva. 

Or. de

Selgitus

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Muudatusettepanek 155
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Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 60 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

Or. it

Muudatusettepanek 156
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 90 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

Or. it

Muudatusettepanek 157
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui hankedokumentide või 

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui ettevõtjatevaheliste äritehingute 
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lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse 
alusel ette nähtud teisiti.

raames sõlmitud lepingus või
hankedokumentide või selliste äritehingute 
puhul, millega kaasneb tasu eest kaupade 
tarnimine või teenuste osutamine 
riigiasutustele, sõlmitud lepinguga ei ole 
nõuetekohase põhjenduse alusel ette 
nähtud teisiti.

Or. fr

Selgitus

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
Philippe Juvin à l’article 3 et à l’article 5 paragraphe 1). Le champ d’application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Muudatusettepanek 158
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva, kui hankedokumentide või 
lepinguga ei ole nõuetekohase põhjenduse
alusel ette nähtud teisiti.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus ei kesta kauem kui 30 
päeva alates kaupade või teenuste 
kättesaamise päevast.

Or. en

Selgitus

Erand 30-päevasest tähtajast kontrollimise eesmärgil on avatud paljudele tõlgendustele ja 
tuleks seetõttu välja jätta. Lisaks, kuna sageli puuduvad avaliku sektori ostjate ja erasektori 
tarnijate vahel võrdsed võimalused, jätab see riigiasutustele võimaluse kehtestada 
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kontrollimenetluseks erinevaid tähtaegu. Lisaks sellele täpsustatakse kavandatavas 
muudatusettepanekus 30-päevase tähtaja arvestamise kuupäeva: kaupade või teenuste 
kättesaamise kuupäev.

Muudatusettepanek 159
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on põhjendatud objektiivse vajadusega 
jaotada maksed pikema ajavahemiku peale.
Kokkulepitav maksetähtaeg ei tohi mitte 
mingil juhul ületada 60 kalendripäeva.

Or. de

Selgitus

Riigiasutused on teistele eeskujuks ning neil on erinevalt eraettevõtetest tagatud juurdepääs 
rahalistele vahenditele. Seetõttu peaksid riigiasutused saama ainult erandkorras leppida 
kokku üle 30 päevaseid maksetähtaegu. 5% suurune kindel hüvitis motiveerib selgelt makseid 
õigeaegselt tegema. Sellele määrale tuleb siiski kehtestada ülempiir, et vältida riigieelarve 
ebaproportsionaalset koormamist ja ennetada korruptsiooni. 

Muudatusettepanek 160
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui vääramatu jõu tõttu 
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on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

tekib objektiivne vajadus jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

Or. es

Selgitus

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: “salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago” sería un absoluto “coladero”. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la “necesidad objetiva” de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Muudatusettepanek 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad 
riigihankelepingute täitmiseks, välja 
arvatud nende hankelepingute puhul, 
mille kohta on direktiivi 2004/18/EÜ 
II jaotise II peatüki 3. jaos ette nähtud 
erandid, et lepinguga ette nähtud 
maksetähtajad ei ole pikemad, kui on 
sätestatud lõike 2 punktis b, välja arvatud 
juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja on selles 
eraldi kokku leppinud ja kui see on 
konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

Or. fr
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Selgitus

Termini „riigiasutus” määratlemiseks viidatakse ettepanekus võtta vastu direktiiv mõistele 
„ostjad“ direktiivi 2004/18/EÜ tähenduses. Järelikult on vaja, et tekst oleks sidus kogu 
direktiiviga 2004/18/EÜ, ja võtta üle kogu selle direktiivi kohaldamisala. Sel viisil saab ka 
arvesse võtta direktiivis 2004/18/EÜ sätestatud erandeid ja lahendada nii konkurentsi 
moonutamise probleemid, mis võivad tekkida ettepaneku võtta vastu direktiiv kohaldamisel 
kõnealuste erandi alla kuuluvate asutuste suhtes. 

Muudatusettepanek 162
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et:

a) lepinguga ette nähtud maksetähtajad ei 
ole pikemad, kui on sätestatud lõike 2 
punktis b, välja arvatud juhul, kui see on 
nõuetekohaselt ja objektiivselt 
põhjendatud kooskõlas vajaduse 
põhimõttega või kooskõlas riigisisestes 
õigusaktides sätestatud erisätetega ja välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud.
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
punktis a sätestatud nõuetest kõrvale 
kalduda juhul, kui maksmine on 
korraldatud osade kaupa või ajatatud 
maksete kaudu, mis on võlgniku ja 
võlausaldaja poolt konkreetselt kokku 
lepitud;
b) arve saamise kuupäeva suhtes võlgniku 
ja võlausaldaja vahelist lepingulist 
kokkulepet ei kohaldata.

Or. en
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Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Et vältida ebasoodsaid 
maksetähtaegu, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, kuulub intress 
maksmisele igal juhul vähemalt 30 päeva jooksul pärast arve laekumist. Osade kaupa 
tehtavate maksete või ajatatud maksete suhtes võivad kehtida erinevad nõuded. Lisaks sellele 
ei tohiks arve esitamise edasilükkamist käsitlevas lepingulises korralduses mööda minna 
maksetähtaegu käsitlevatest sätetest.

Muudatusettepanek 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et:

a) lepinguga ette nähtud maksetähtajad ei 
ole pikemad, kui on sätestatud lõike 2 
punktis b, välja arvatud juhul, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud kooskõlas 
vajaduse põhimõttega või kooskõlas 
riigisisestes õigusaktides sätestatud 
erisätetega ja välja arvatud juhul, kui 
võlgnik ja võlausaldaja on selles eraldi 
kokku leppinud, ega ole ühelgi juhul 
pikemad kui 60 päeva;
b) liikmesriigid võivad vajaduse korral 
punktis a sätestatud nõuetest kõrvale 
kalduda juhul, kui maksmine on 
korraldatud osade kaupa või ajatatud 
maksete kaudu, mis on võlgniku ja 
võlausaldaja poolt konkreetselt kokku 
lepitud;
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c) liikmesriigid tagavad, et arve saamise 
kuupäeva suhtes võlgniku ja võlausaldaja 
vahelist lepingulist kokkulepet ei 
kohaldata.

Or. en

Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Et vältida ebasoodsaid 
maksetähtaegu, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, kuulub intress 
maksmisele igal juhul vähemalt 30 päeva jooksul pärast arve laekumist. Osade kaupa 
tehtavate maksete või ajatatud maksete suhtes võivad kehtida erinevad nõuded. Lisaks sellele 
ei tohiks arve esitamise edasilükkamist käsitlevas lepingulises korralduses mööda minna 
maksetähtaegu käsitlevatest sätetest.

Muudatusettepanek 164
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b.

Or. en

Selgitus

Riigiasutuste puhul ei ole vaja kehtestada seaduselünka: mõnes liikmesriigis (nt 
Ühendkuningriik, Madalmaad) kehtivad tavad näitavad, et kõigil mis tahes tasandi 
riigiasutustel on võimalik maksta 30 päeva jooksul. Komisjoni ettepaneku põhjenduses 17 
selgitatakse üksikasjalikult, miks just riigiasutuste jaoks esineb vähem piiranguid kui 
äriühingute jaoks. Lisaks peaksid riigiasutused andma turule tervikuna õiget eeskuju.
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Muudatusettepanek 165
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekst võimaldab erandit 30-päevasest tähtajast, mis on avatud määramata arvule 
tõlgendustele ja loob võimaluse määrata lepingutingimustes pikemaid maksetähtaegu kui 
soovitakse selles direktiivis, näiteks viisina, kuidas eelarvepiirangutest üle saada. Seda tuleks 
vältida, et tagada riigiasutustepoolne õigeaegne maksmine. 

Muudatusettepanek 166
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud.

Or. cs
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Selgitus

Riigiasutustel peab samuti olema lepinguvabadus alles suhete vormistamiseks tarnijatega 
kooskõlas nende konkreetsete vajadustega. 

Muudatusettepanek 167
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale. Maksetähtaeg 
ei tohi mingil juhul olla pikem kui 60 
päeva.

Or. de

Selgitus

Ettevõtjatele, nagu ka riigiasutustele saab teha erandit 30-päevasest maksetähtajast ainult 
nõuetekohaselt põhjendatud erandlikel asjaoludel. On oluline määrata maksimaalne tähtaeg 
selle erandi kohaldamise puhuks ja vältida väärkasutamist.

Muudatusettepanek 168
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b.
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on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

Or. de

Selgitus

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Muudatusettepanek 169
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades 
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b. 

Or. en
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Muudatusettepanek 170
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades
nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks 
objektiivse vajadusega jaotada maksed 
pikema ajavahemiku peale.

4. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 2 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on objektiivselt põhjendatud seoses 
lepingu eripära või eriliste 
tunnusjoontega.

Kui ajatatud maksete kord välja arvata, ei 
tohi maksetähtaeg kunagi ületada 60 
päeva. 
Samuti ei tohiks võlgnikel lubada 
kasutada ajatatud maksete korda kui 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
ja põhimõtete kahjustamise vahendit. 

Or. en

Muudatusettepanek 171
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
lühemad, 30–60 päeva pikkused tähtajad.

Or. en

Selgitus

Eelistatav on lubada pigem minimaalset kui täielikku ühtlustamist.
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Muudatusettepanek 172
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid tagavad, et kui 
erasektor osutab ka üldhuviteenuseid, 
kohaldatakse käesoleva artikli sätteid 
mõlema suhtes. 

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus võetakse arvesse erinevaid viise, kuidas avalikud teenused 
on liikmesriikides korraldatud, ja eelkõige tervishoidu ja sotsiaalhooldust. Näiteks on juba 
olemas mitmeid erahaiglaid, kes tegelevad hooldusteenuse pakkumisega, mõnes liikmesriigis 
esineb seda üha rohkem. Seepärast on oluline tagada võrdne kohtlemine ja vältida avaliku
sektori teenuseosutajate asetamist ebaõiglasesse ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Võlausaldajale makstava sanktsiooni määramine on üsna ebanormaalne, sest makse saajad 
on asjaomased isikud ja mitte riigiasutus. Õige on, et võlausaldaja saab hüvitist viivise kujul.
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Muudatusettepanek 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle kindlasummalise lisahüvitise eesmärk ei ole selge, kuivõrd see lisandub kahele trahvile 
(sissenõudmiskulude hüvitis ja viivised), mis kumbki on konkreetse eesmärgiga. Peale selle ei 
ole arusaadav, miks on summaks määratud 5%, sest komisjoni mõju hindamise aruanne jääb 
selles suhtes ebatäpseks. Nendel asjaoludel võib sellise hüvitise kehtestamise tagajärjeks olla 
võlausaldaja alusetu rikastumine, mis ei ole ilmselgelt käesoleva ettepaneku võtta vastu 
direktiiv eesmärk. 

Muudatusettepanek 175
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
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dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Muudatusettepanek 176
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Muudatusettepanek 177
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 

välja jäetud
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võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

Or. cs

Selgitus

Silmas pidades poolte võrdsust lepingulistes suhetes ei ole võimalik kehtestada riigiasutustele 
nii kõrget ühepoolset karistust. 

Muudatusettepanek 178
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus riigiasutuselt sisse 
nõuda kindlasummaline hüvitis, mis
moodustab 5 % makstavast summast. See 
hüvitis lisandub viivisele.

Or. de

Selgitus

Riigiasutused on teistele eeskujuks ning neil on erinevalt eraettevõtetest tagatud juurdepääs 
rahalistele vahenditele. Seetõttu peaksid riigiasutused saama ainult erandkorras leppida 
kokku üle 30 päevaseid maksetähtaegu. 5% suurune kindel hüvitis motiveerib selgelt makseid 
õigeaegselt tegema. Sellele määrale tuleb siiski kehtestada ülempiir, et vältida riigieelarve 
ebaproportsionaalset koormamist ja ennetada korruptsiooni. 

Muudatusettepanek 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui maksete Kui kindlaksmääratud kuupäeval 



PE439.270v02-00 108/127 AM\810451ET.doc

ET

hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

maksmine sõltub riiklike rahaliste 
vahendite eelnevast ülekandmisest 
keskvalitsuse poolt, mis on jäänud 
tegemata, ja kui keskvalitsusele mitte 
alluv riigiasutus ei ole viivituse eest 
vastutav, ei ole võlausaldajal õigust 
kindlasummalisele hüvitisele, mis 
moodustab teatava protsendi võlgnetavast 
summast.

Or. el

Selgitus

Μια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.

Muudatusettepanek 180
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
2% makstavast summast.

Or. de

Selgitus

Mis puutub makseviivituse sanktsioone, siis pooldab taotleja ettevõtete ja riigiasutuste 
võrdset kohtlemist ning paneb ette kindlasummalise hüvitise 2% vastavalt tavapärasele 
allahindlusmäärale.
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Muudatusettepanek 181
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
3% makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

Or. it

Muudatusettepanek 182
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, 
riigiasutus sõlmib kohustuslikus korras 
viie tööpäeva jooksul lepingu finantstoote 
või -teenuse jaoks, selleks et tasuda 
viivitamatult võlg 100%-liselt. Kui 
riigiasutus ei täida lepingut 
teenuseosutajale võla maksmiseks, võib 
teda karistada vastavalt kehtivatele 
seadustele ja iga liikmesriigi äranägemise 
kohaselt. 

Or. es

Selgitus

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
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liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Muudatusettepanek 183
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. Selline hüvitis 
lisandub viivisele. Juhul kui võlausaldaja, 
kellel on õigus saada kindlasummalist 
hüvitist, on sõlminud alltöövõtulepingud 
teiste ettevõtjatega, jagatakse 
kindlasummaline hüvitis 
proportsionaalselt ka neile.

Or. it

Muudatusettepanek 184
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui ka 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Kuid et mitte tekitada VKEdele 
bürokraatiat, ei tohiks eraettevõtetele ega riigiasutustele kindlasummalisi nõudeid määrata. 
Juba on kehtestatud madalamad seadusjärgsed viivised, mis tagab, et väikeseid maksetähtaja 
ületamisi käsitletakse pikematest viivitustest erinevalt. Väga oluline on mitte tekitada rohkem 
bürokraatiat.

Muudatusettepanek 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 
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Muudatusettepanek 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele.

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
hüvitismaksed, milleks on:

a) hüvitis, mis moodustab alates 
kuupäevast, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 2% makstavast summast;
b) hüvitis, mis moodustab 30 päeva pärast 
kuupäeva, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 5% makstavast summast;

Or. en

Selgitus

 Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Hüvitismakseid väiksemate tähtaja 
ületamiste eest tuleks käsitleda pikematest makseviivitustest erinevalt.

Muudatusettepanek 187
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist, on 
võlausaldajal õigus sisse nõuda 
kindlasummaline hüvitis, mis moodustab 
5 % makstavast summast. See hüvitis 
lisandub viivisele. 

5. Liikmesriigid tagavad, et kui tuleb 
maksta viivist, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:

a) hüvitis, mis moodustab alates 
kuupäevast, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 2% makstavast summast;
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b) hüvitis, mis moodustab 45 päeva pärast 
kuupäeva, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 4% makstavast summast;
c) hüvitis, mis moodustab 60 päeva pärast 
kuupäeva, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 5% makstavast summast;
5 a. Lõikes 5 viidatud hüvitis lisandub 
viivisele ja sissenõudmiskulude hüvitisele.

Or. en

Selgitus

Riigiasutuste poolsete hilinenud maksete sanktsioon peaks olema astmeline ja järkjärguline, 
olenevalt viivituse pikkusest, et säilitada stiimul maksta summa tagasi varakult, kui makse on 
juba hilinenud. 

Muudatusettepanek 188
Malgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Or. pl

Selgitus

Kehtestada on vaja pooltele hüvitatava summa ülemmäär maksete puhul, mida on makstud 
hiljem.

Muudatusettepanek 189

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikes 5 osutatud hüvitise suurus ei tohi 
ületada 50 000 eurot. 
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Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 5 – lõige 6

Or. de

Selgitus

Riigiasutused on teistele eeskujuks ning neil on erinevalt eraettevõtetest tagatud juurdepääs 
rahalistele vahenditele. Seetõttu peaksid riigiasutused saama ainult erandkorras leppida 
kokku üle 30 päevaseid maksetähtaegu. 5% suurune kindel hüvitis motiveerib selgelt makseid 
õigeaegselt tegema. Sellele määrale tuleb siiski kehtestada ülempiir, et vältida riigieelarve 
ebaproportsionaalset koormamist ja ennetada korruptsiooni. 

Muudatusettepanek 190
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, kohaldatakse 
viitemäärasid järgmiselt:

6. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste äritehingute või
selliste äritehingute puhul, millega kaasneb 
tasu eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, kohaldatakse 
viitemäärasid järgmiselt:

Or. fr

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, kohaldatakse 
viitemäärasid järgmiselt:

6. Lõikes 5 nimetatud kindlasummalise 
hüvitise suurus ei tohi ületada 2 000 eurot.

a) asjaomase aasta esimese poolaasta 
jooksul määra, mis kehtis kõnealuse aasta 1. 
jaanuaril;
b) asjaomase aasta teise poolaasta jooksul 
määra, mis kehtis kõnealuse aasta 1. juulil.
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Selgitus

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3).Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Muudatusettepanek 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, kohaldatakse 
viitemäärasid järgmiselt:

6. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine, kohaldatakse viitemäärasid 
järgmiselt:

Or. en

Selgitus

 Samu maksesätteid tuleks kohaldada kõigi äritehingute suhtes, et vältida nii avaliku kui ka 
erasektori äriühingute ebasoodsat konkurentsiolukorda. Seepärast tuleks artikkel 3 ja artikkel 
5 ühendada. Ärilised suhted ettevõtete ja riigiasutuste vahel sarnanevad paljuski ettevõtete 
vahelistele ärilistele suhetele.
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Muudatusettepanek 192
Heide Rühle 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine riigiasutustele, kohaldatakse 
viitemäärasid järgmiselt:

6. Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine, kohaldatakse viitemäärasid 
järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector.  A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Muudatusettepanek 193
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
võlausaldaja võib nõuda, et riigiasutus 
tõendaks teatud tähtajaks alates vastavast 
taotlusest, et lõikes 1 nimetatud krediit on 
likviidne, kindel ja sissenõutav, selleks et 
see võimaldaks tal anda nõudeõiguse 
regressiõiguseta üle pankadele või 
kehtivates seadustes tunnustatud 
finantsvahendajatele. Selline nõudeõiguse 
üleandmine jõustub võlausaldaja suhtes, 
kellele nõudeõigus on üle antud, alates 
nimetatud tõendamisest. Tõendamise 
hetkest viivise arvestus peatatakse ja see 
välistab lõikes 5 nimetatud 
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kindlasummalise hüvitise maksmise.

Or. it

Selgitus
Peetakse vajalikuks lubada ettevõtjatel, paralleelselt riigiasutustele rangete maksetingimuste 
kehtestamisega, anda nõudeõigused, mis neil on võlgnikest riigiasutuse suhtes, üle pankadele 
ja finantsvahendajatele. Selline säte tagaks ettevõtjatele nende äritegevuseks vajaliku 
likviidsuse ja samas kaitseks riigiasutusi täitemenetluste eest ja 5% ulatuses kindlasummalise 
hüvitise maksmise eest. 

Muudatusettepanek 194
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 b (uus)

Or. de

Selgitus

Riigiasutused on teistele eeskujuks ning neil on erinevalt eraettevõtetest tagatud juurdepääs 
rahalistele vahenditele. Seetõttu peaksid riigiasutused saama ainult erandkorras leppida 
kokku üle 30 päevaseid maksetähtaegu. 5 % suurune kindel hüvitis motiveerib selgelt makseid 
õigeaegselt tegema. Sellele määrale tuleb siiski kehtestada ülempiir, et vältida riigieelarve 
ebaproportsionaalset koormamist ja ennetada korruptsiooni.

Muudatusettepanek 195
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Äritehingute puhul, mis toovad kaasa 
kauba tarnimise või teenuste osutamise 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Liikmesriigid tagavad, et võlausaldajal 
on õigus kaupade või teenuste tarnimisest 
keelduda, kui lõikes 1 kirjeldatud 
tingimused on täidetud ja riigiasutus on 
ületanud maksetähtaega üle kolme kuu.
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tasu eest riigiasutustele, võivad 
liikmesriigid erandina lõikest 4 a 
kehtestada bonus-malus süsteemi, mille 
puhul võivad võlgnik ja võlausaldaja 
leppida kokku ajatatud maksetes või on 
võlausaldajal õigus kindlasummalisele 
hüvitisele, mis moodustab 2% makstavast 
summast. Lepingus kindlaksmääratud 
tähtaeg ei ületa ühelgi juhul 60 päeva.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kindlasummaline hüvitis äritehingutes 

hilinenud maksmise korral
1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
ettevõtetevahelistes äritehingutes või 
selliste äritehingute puhul, millega 
kaasneb tasu eest kaupade tarnimine või 
teenuste osutamine riigiasutustele, tuleb 
maksta viivist, on võlausaldajal õigus 
nõuda võlgnikult kindlasummalist hüvitist 
summas:
a) 2% võlgnetavast summast alates 
päevast, mil kuulub tasumisele viivis;
b) 3% võlgnetavast summast pärast 30 
päeva möödumist päevast, mil kuulub 
tasumisele viivis;
a) 4% võlgnetavast summast pärast 45 
päeva möödumist päevast, mil kuulub 
tasumisele viivis;
c) 5% võlgnetavast summast pärast 60 
päeva möödumist päevast, mil kuulub 
tasumisele viivis;
2. Lõikes 1 nimetatud kindlasummaline 
hüvitis lisandub viivisele ja 
sissenõudmiskulude hüvitisele.
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Or. fr

Selgitus

Riigiasutustelt kindlasummalise hüvitise nõudmine 5% ulatuses võlgnetavast summast alates 
päevast, mil kuulub tasumisele viivis, on ebaproportsionaalne – seega raskesti kohaldatav –
ja diskrimineeriv. Sanktsioon selle kindlasummalise hüvitise kujul peab olema astmeline 
vastavalt maksmisega hilinemise päevade arvule ja see peab kehtima nii ettevõtjatele kui ka 
riigiasutustele. Selleks et see oleks tõepoolest tõhus, ei tohi summale piirmäära kehtestada.

Muudatusettepanek 197
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kohaldatav viitemäär

Liikmesriigid tagavad, et selliste 
äritehingute puhul, millega kaasneb tasu 
eest kaupade tarnimine või teenuste 
osutamine, kohaldatakse viitemäärasid 
järgmiselt:
a) asjaomase aasta esimese poolaasta 
jooksul määra, mis kehtis kõnealuse aasta 
1. jaanuaril;
b) asjaomase aasta teise poolaasta jooksul 
määra, mis kehtis kõnealuse aasta 1. 
juulil.

Or. de

Selgitus

Viivise maksmisega seoses peavad ettevõtetele ja riigiasutustele kehtima samad tingimused. 
Seetõttu peaks ettevõtetevaheliste ning ettevõtete ja riigiasutuste vaheliste äritehingute korral 
kehtima sama viitemäär.
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Muudatusettepanek 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et kui
lepingutingimus, mis on seotud
maksekuupäeva, viivisemäära või 
sissenõudmiskuludega, on võlausaldaja 
suhtes äärmiselt ebaõiglane, siis see kas ei 
ole jõustatav või annab alust
kahjuhüvituse nõudmiseks. Otsustamaks, 
kas tingimus on võlausaldaja suhtes 
äärmiselt ebaõiglane, võetakse arvesse 
kõiki juhtumi asjaolusid, kaasa arvatud 
head kaubandustava ja kaupade või 
teenuste laadi. Samuti võetakse arvesse 
seda, kas võlgnikul on objektiivseid 
põhjuseid kalduda kõrvale seadusjärgsest 
intressimäärast või artikli 3 lõike 2 
punktist b, artikli 4 lõikest 1 või artikli 5 
lõike 2 punktist b. 

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
lepingutingimus, mis on vastuolus 
käesoleva direktiivi sätetega seoses
maksekuupäeva, viivisemäära või 
sissenõudmiskuludega, on võlausaldaja 
suhtes äärmiselt ebaõiglane, ja see annab 
alust nõuda kahju hüvitamist. Kui 
määratakse kindlaks, et klausel on 
ilmselgelt ebaõiglane, loetakse see 
täieõiguslikult õigustühiseks ja 
kohaldatakse seadusesätteid, mis 
kuuluvad täitmisele, kui liikmesriigi 
kohus ei määra teisi tingimusi, mis on 
õiglased. Otsustamaks, kas tingimus on 
võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane, 
võetakse arvesse kõiki juhtumi asjaolusid, 
kaasa arvatud head kaubandustava ja 
kaupade või teenuste laadi. Ilmselgelt 
ebaõiglaseks loetakse alati klausleid, mis:

Esimese lõigu kohaldamisel loetakse alati 
äärmiselt ebaõiglaseks tingimust, mis 
välistab viivise nõudmise.

a) välistavad viivised või määravad selle 
alla artikli 2 lõikes 5 kehtestatud määral;

b) määravad pikemad maksetähtajad, kui 
on sätestatud artikli 3 lõike 2 punktis b, 
ilma et selleks oleks objektiivset vajadust;
c) määravad pikemad maksetähtajad, kui 
on sätestatud artikli 5 lõike 2 punktis b, 
ilma et see oleks tingitud vääramatust 
jõust;
d) välistavad hüvitised artiklis 4 nimetatud 
sissenõudmiskulude eest; 
e) välistavad artikli 5 lõike 5 kohaldamise;
f) välistavad võlausaldaja õiguse 
hilinenud maksmise korral leping 
lõpetada;
g) välistavad teenuste rendi lepingutes 
võlausaldaja õiguse saada makse 
hilinemise korral tagasi teenuse 
osutamiseks kasutatud tema omandisse 
kuuluvad materjalid.
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Or. es

Selgitus

On oluline selgitada klausleid, mida loetakse ebaõiglaseks, samuti seda, millised tagajärjed 
kaasnevad sellega, kui klauslit peetakse ebaõiglaseks. Usun, et nende sissevõtmine tugevdab 
direktiivi mõtet.

Muudatusettepanek 199
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et kui 
lepingutingimus, mis on seotud 
maksekuupäeva, viivisemäära või 
sissenõudmiskuludega, on võlausaldaja 
suhtes äärmiselt ebaõiglane, siis see kas ei 
ole jõustatav või annab alust kahjuhüvituse 
nõudmiseks. Otsustamaks, kas tingimus on 
võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane, 
võetakse arvesse kõiki juhtumi asjaolusid, 
kaasa arvatud head kaubandustava ja 
kaupade või teenuste laadi. Samuti 
võetakse arvesse seda, kas võlgnikul on 
objektiivseid põhjuseid kalduda kõrvale 
seadusjärgsest intressimäärast või artikli 3 
lõike 2 punktist b, artikli 4 lõikest 1 või 
artikli 5 lõike 2 punktist b. 

1. Liikmesriigid sätestavad, et kui 
lepingutingimus, mis on seotud 
maksekuupäeva, viivisemäära või 
sissenõudmiskuludega, on võlausaldaja 
suhtes äärmiselt ebaõiglane, siis see kas ei 
ole jõustatav või annab alust kahjuhüvituse 
nõudmiseks. Otsustamaks, kas tingimus on 
võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane, 
võetakse arvesse kõiki juhtumi asjaolusid, 
kaasa arvatud head kaubandustava ja 
kaupade või teenuste laadi ning ettevõtete 
suurust. Samuti võetakse arvesse seda, kas 
võlgnikul on objektiivseid põhjuseid 
kalduda kõrvale seadusjärgsest 
intressimäärast või artikli 3 lõike 2 punktist 
b, artikli 4 lõikest 1 või artikli 5 lõike 2 
punktist b. 

Esimese lõigu kohaldamisel loetakse alati 
äärmiselt ebaõiglaseks tingimust, mis 
välistab viivise nõudmise. 

Esimese lõigu kohaldamisel loetakse alati 
äärmiselt ebaõiglaseks tingimust, mis 
välistab viivise nõudmise. 

Or. it
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Muudatusettepanek 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel loetakse alati 
äärmiselt ebaõiglaseks tingimust, mis 
välistab viivise nõudmise.

Esimese lõigu kohaldamisel loetakse alati 
äärmiselt ebaõiglaseks tingimust või 
äritava, mis välistab seadusliku intressi
nõudmise – st viitemäära, millele lisandub 
vähemalt seitse protsendipunkti, või 
sissenõudmiskulude hüvitamise või 
mõlemad.

Or. es

Selgitus

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Muudatusettepanek 201
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel loetakse alati 
äärmiselt ebaõiglaseks tingimust, mis 
ületab artikli 5 lõike 2 punktis b sätestatud 
tähtaega.

Or. en
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Selgitus
Mitmetes sektorites toimub märkimisväärne arv ostutehingutest riigihangete raames. On oht, 
et riigiasutused kuritarvitavad oma valitsevat seisundit. VKEde ja ettevõtjate puhul üldiselt on 
oht, et hagi esitamisega kohtusse kahjustavad nad oma tulevasi ärisuhteid. Seepärast tuleks 
direktiiviga näha ette ranged meetmed tarnijate seisundi tugevdamiseks.

Muudatusettepanek 202
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel loetakse alati 
äärmiselt ebaõiglaseks tingimust, mis 
ületab artikli 5 lõike 2 punktis b sätestatud 
tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigiasutustepoolset valitseva seisundi 
kuritarvitamist tuleks pidada äärmiselt 
ebaausaks tavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud vahendite hulka 3. Lõikes 2 osutatud vahendite hulka 
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kuuluvad sätted, mille kohaselt
esindusorganisatsioonid võivad 
sisseriiklike õigusaktide kohaselt pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste poole 
põhjusel, et lepingulised tingimused on 
äärmiselt ebaõiglased, et seejärel oleks 
võimalik rakendada otstarbekaid ja 
tulemuslikke vahendeid vältimaks selliste 
tingimuste jätkuvat kasutamist.

kuuluvad sätted, mille kohaselt ettevõtted
võivad sisseriiklike õigusaktide kohaselt 
pöörduda kohtute või pädevate 
haldusasutuste poole põhjusel, et 
lepingulised tingimused on äärmiselt 
ebaõiglased, et seejärel oleks võimalik 
rakendada otstarbekaid ja tulemuslikke 
vahendeid vältimaks selliste tingimuste 
jätkuvat kasutamist, ilma et see piiraks 
lõike 1 teises lõigus sätestatut.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on püüe vältida kohtute ülekoormust. Selleks et selle 
artikli lõike 1 nimekirjas esitatud klausleid loetaks ebaõiglaseks, ei pea olema vajalik 
algatada kohtumenetlust. See oleks teisiti teiste klauslite puhul, mida mõni lepingu pool võib 
pidada ebaõiglaseks, millisel juhul tuleks küll algatada kohtumenetlus. 

Muudatusettepanek 205
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud vahendite hulka 
kuuluvad sätted, mille kohaselt 
esindusorganisatsioonid võivad 
sisseriiklike õigusaktide kohaselt pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste poole 
põhjusel, et lepingulised tingimused on 
äärmiselt ebaõiglased, et seejärel oleks 
võimalik rakendada otstarbekaid ja 
tulemuslikke vahendeid vältimaks selliste 
tingimuste jätkuvat kasutamist.

3. Lõikes 2 osutatud vahendite hulka 
kuuluvad sätted, mille kohaselt väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtteid 
ametlikult esindavad organisatsioonid
võivad sisseriiklike õigusaktide kohaselt 
pöörduda kohtute või pädevate 
haldusasutuste poole põhjusel, et 
lepingulised tingimused on äärmiselt 
ebaõiglased, et seejärel oleks võimalik 
rakendada otstarbekaid ja tulemuslikke 
vahendeid vältimaks selliste tingimuste 
jätkuvat kasutamist.

Or. nl

Selgitus

Vanas direktiivis oli õigus antud ainult ametlikult VKEsid esindavatele organisatsioonidele. 
Ebakindluse ärahoidmiseks VKEde seas peaks see nii jääma. 
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Muudatusettepanek 206
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad käesolevast 
direktiivist tulenevate õiguste ja kohustuste 
täieliku läbipaistvuse; eelkõige avaldavad 
nad sel eesmärgil seadusjärgse 
viivisemäära, mida tuleb kohaldada.

Liikmesriigid tagavad käesolevast 
direktiivist tulenevate õiguste ja kohustuste 
täieliku läbipaistvuse; eelkõige avaldavad 
nad sel eesmärgil seadusjärgse 
viivisemäära, mida tuleb kohaldada, ja 
riigiasutuse maksegraafiku väljavõtte 
konkreetseks tagatiseks võimalikule 
allhankeahelale.

Or. it

Muudatusettepanek 207
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad teabe levitamise 
võlausaldajate ja võlgnike õiguste kohta 
äritehingutes ning täpsete maksjate 
nimekirja avaldamise selleks, et 
soodustada heade tavade levikut.

Or. fr

Selgitus

Hilinenud maksmisega võitlemise meetmed ei pea piirduma ainult karistusliku aspektiga. On 
oluline, et ka võlausaldajad oleksid oma õigustest hästi teavitatud ja teadlikud. 
Maksetähtaegadest kinnipidavate „heade maksjate” nimekirja avaldamine võiks olla 
stiimuliks tähtaegade parandamiseks (kui mängus on võlgnike maine).
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Muudatusettepanek 208
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas ja internetis üksikasjad kehtivate 
seadusjärgsete viiviste määrade kohta, 
mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides
äritehingute hilinenud maksmise puhul.

Or. pl

Selgitus

See tagab suurema selguse ja lihtsama juurdepääsu üksikasjadele kohtute ja kreeditoride 
jaoks, kui üksikutes liikmesriikides kohaldatakse seadusjärgseid viiviseid. 

Muudatusettepanek 209
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Siseriiklike õigusnormidega 
kohaldatakse kõigi ühenduses tegutsevate 
võlausaldajate suhtes samu tingimusi.

2. Siseriiklike õigusnormidega 
kohaldatakse kõigi liidus tegutsevate 
võlausaldajate suhtes samu tingimusi 
vastavalt nende suurusele.

Or. it

Muudatusettepanek 210
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad artiklite 1–7 ja 1. Liikmesriigid jõustavad artiklite 1–7 ja 
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artikli 9 järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [käesoleva 
direktiivi Euroopa Liidu Teatajas 
avaldamisele järgnenud 12. kuu viimasel 
päeval]. Nad edastavad kõnealuste normide 
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

artikli 9 järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [käesoleva 
direktiivi Euroopa Liidu Teatajas 
avaldamisele järgnenud 12. kuu viimasel 
päeval]. Vastavalt artiklile 5 on igal 
liikmesriigil õigus lükata konkreetsete 
sektorite makseid edasi kuni 36 kuud 
alates nimetatud artikli jõustumisest. 
Need sektorid määrab iga liikmesriik ja 
teatab komisjonile, kes peab need heaks 
kiitma. Nad edastavad kõnealuste normide 
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Or. it


