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Tarkistus 16
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
ensisijaisiin toimiin kuuluu hallinnollisen 
rasitteen vähentäminen ja yrittäjyyden 
edistäminen muun muassa varmistamalla, 
että viranomaiset maksavat laskunsa 
tavaroista ja palveluista myös pk-
yrityksille kuukauden kuluessa
maksuvalmiuden parantamiseksi.

7. Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
ensisijaisiin toimiin kuuluu hallinnollisen 
rasitteen vähentäminen ja yrittäjyyden 
edistäminen muun muassa varmistamalla, 
että viranomaiset maksavat laskunsa 
tavaroista ja palveluista myös pk-
yrityksille maksuvalmiuden parantamiseksi 
seuraavan aikataulun mukaisesti: 
viranomaiset 90 päivän kuluessa; 
yksityiset yritykset 30 päivän kuluessa, 
jollei osapuolten kanssa toisin sovita 
sopimusvapauden mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei tehdä mitään eroa viranomaisten ja yritysten välillä, ja niitä 
koskevat samat erääntyvien maksujen määräajat. Viranomaisten ja yritysten sisäiset 
kirjanpitojärjestelmät ovat kuitenkin todellisuudessa hyvin erilaisia. Edellä mainittujen 
rahoitustarpeet voivat olla hyvinkin tiukkoja ja jälkimmäisten rahoitustarpeet taas hyvinkin 
joustavia. Onkin suotavaa määrittää sellaiset aikataulut, jotka heijastavat paremmin kahta 
toisistaan poikkeavaa järjestelmää.

Tarkistus 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
ensisijaisiin toimiin kuuluu hallinnollisen 
rasitteen vähentäminen ja yrittäjyyden 
edistäminen muun muassa varmistamalla, 
että viranomaiset maksavat laskunsa

7. Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
ensisijaisiin toimiin kuuluu hallinnollisen 
rasitteen vähentäminen ja yrittäjyyden 
edistäminen muun muassa varmistamalla, 
että laskut tavaroista ja palveluista 
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tavaroista ja palveluista myös pk-
yrityksille kuukauden kuluessa 
maksuvalmiuden parantamiseksi.

maksetaan pääsääntöisesti myös pk-
yrityksille kuukauden kuluessa 
maksuvalmiuden parantamiseksi.

Or. de

Perustelu

Hankintaviranomaiset ja yksityiset toimeksiantajat on pääsääntöisesti velvoitettava 
maksamaan laskunsa 30 päivän määräajan kuluessa. Direktiivissä säädettyjen poikkeusten on 
kuitenkin edelleen oltava mahdollisia. Esimerkiksi rakennusalalla toimitukset ja palvelut ja 
vastaavasti laskutusasiakirjat voivat olla niin monimutkaisia, että niiden tarkistaminen 
saattaa kestää kauemmin kuin mainitun ajan. Vaiheittaisista maksuista sopiminen voi 
tällaisissa tapauksissa toimia lieventävänä tekijänä.

Tarkistus 18
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Sopimukseen perustuvat maksuajat 
poikkeavat joissakin jäsenvaltioissa 
huomattavasti unionin keskiarvosta.

Or. en

Tarkistus 19
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Maksamista koskevat säännöt ja 
käytännöt vaihtelevat eri jäsenvaltioissa, 
mikä haittaa sisämarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa.

Or. en
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Tarkistus 20
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10. Tällä direktiivillä olisi säänneltävä 
kaikkia kaupallisia toimia riippumatta siitä, 
ovatko ne yksityisten ja/tai julkisten 
yritysten välisiä vai yritysten ja 
viranomaisten välisiä, ottaen huomioon, 
että jälkimmäiset suorittavat yrityksille 
huomattavia määriä maksuja. Näin ollen 
direktiivillä olisi säänneltävä myös kaikkia 
pääsopimuksen osapuolten sekä niiden 
toimittajien ja alihankkijoiden välisiä 
kaupallisia toimia.

10. Tällä direktiivillä olisi säänneltävä 
kaikkia kaupallisia toimia riippumatta siitä, 
ovatko ne yksityisten ja/tai julkisten 
yritysten välisiä vai yritysten ja 
viranomaisten välisiä, ottaen huomioon, 
että jälkimmäiset suorittavat yrityksille 
huomattavia määriä maksuja. Näin ollen 
direktiivillä olisi säänneltävä myös kaikkia 
pääsopimuksen osapuolten sekä niiden 
toimittajien ja alihankkijoiden välisiä 
kaupallisia toimia sekä kaupallisia toimia 
koskevia yritysten tai yrityksiä edustavien 
yhteenliittymien ja viranomaisten välisiä 
työehtosopimuksia, jotka voivat olla myös 
jatkuvia tai kausittaisia.

Or. it

Perustelu

Uusi ilmaisu kattaa apteekkien tai niiden yhteenliittymien ja viranomaisten välisillä 
työehtosopimuksilla määriteltävät kaupalliset toimet. Esimerkiksi Italiassa paikallisten 
terveysvirastojen maksuihin sovelletaan julkisten ja yksityisten apteekkien kansallisten 
yhteenliittymien ja julkisen osapuolen välistä apteekkialan kansallista sopimusta.

Tarkistus 21
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10. Tällä direktiivillä olisi säänneltävä 
kaikkia kaupallisia toimia riippumatta siitä, 
ovatko ne yksityisten ja/tai julkisten 
yritysten välisiä vai yritysten ja 
viranomaisten välisiä, ottaen huomioon, 
että jälkimmäiset suorittavat yrityksille 

10. Tällä direktiivillä olisi säänneltävä 
kaikkia kaupallisia toimia riippumatta siitä, 
ovatko ne yksityisten ja/tai julkisten 
yritysten välisiä vai yritysten ja 
viranomaisten välisiä, ottaen huomioon, 
että jälkimmäiset suorittavat yrityksille 
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huomattavia määriä maksuja. Näin ollen 
direktiivillä olisi säänneltävä myös kaikkia 
pääsopimuksen osapuolten sekä niiden 
toimittajien ja alihankkijoiden välisiä 
kaupallisia toimia.

huomattavia määriä maksuja. Näin ollen 
direktiivillä olisi säänneltävä myös kaikkia 
pääsopimuksen osapuolten sekä niiden 
toimittajien ja alihankkijoiden välisiä 
kaupallisia toimia sekä kaupallisia toimia 
koskevia yritysten tai yrityksiä edustavien 
yhteenliittymien ja viranomaisten välisiä 
työehtosopimuksia, jotka voivat olla myös 
jatkuvia tai kausittaisia.

Or. it

Perustelu

Uusi ilmaisu kattaa apteekkien tai niiden yhteenliittymien ja viranomaisten välisillä 
työehtosopimuksilla määriteltävät kaupalliset toimet. Esimerkiksi Italiassa paikallisten 
terveysvirastojen maksuihin sovelletaan julkisten ja yksityisten apteekkien kansallisten 
yhteenliittymien ja julkisen osapuolen välistä apteekkialan kansallista sopimusta.

Tarkistus 22
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10. Tällä direktiivillä olisi säänneltävä 
kaikkia kaupallisia toimia riippumatta siitä, 
ovatko ne yksityisten ja/tai julkisten 
yritysten välisiä vai yritysten ja 
viranomaisten välisiä, ottaen huomioon, 
että jälkimmäiset suorittavat yrityksille 
huomattavia määriä maksuja. Näin ollen 
direktiivillä olisi säänneltävä myös kaikkia 
pääsopimuksen osapuolten sekä niiden 
toimittajien ja alihankkijoiden välisiä 
kaupallisia toimia.

10. Tällä direktiivillä olisi säänneltävä 
kaikkia kaupallisia toimia riippumatta siitä, 
ovatko ne yksityisten ja/tai julkisten 
yritysten välisiä vai yritysten ja 
viranomaisten välisiä, ottaen huomioon, 
että jälkimmäiset suorittavat yrityksille 
huomattavia määriä maksuja. Näin ollen 
direktiivillä olisi säänneltävä myös kaikkia 
pääsopimuksen osapuolten sekä niiden 
toimittajien ja alihankkijoiden välisiä 
kaupallisia toimia sekä kaupallisia toimia 
koskevia yritysten tai yrityksiä edustavien 
yhteenliittymien ja viranomaisten välisiä 
työehtosopimuksia, jotka voivat olla myös 
jatkuvia tai kausittaisia.

Or. it
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Tarkistus 23
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12. Maksuviivästys on sopimusrikkomus, 
joka on tehty velallisen kannalta 
taloudellisesti houkuttelevaksi useimmissa 
jäsenvaltioissa alhaisen tai puuttuvan 
viivästyskoron ja/tai hitaan 
perintämenettelyn vuoksi. Päättäväinen 
toiminta, mukaan lukien se, että 
koronperintäoikeuden epäämisestä 
tehdään hyvän kauppatavan vastainen 
sopimuslauseke ja että säädetään 
aiheutuneiden kulujen korvaamisesta 
velkojille, on tarpeen tämän suuntauksen 
kääntämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
maksuviivästysten seuraukset ovat 
viivästyksiä torjuvia.

12. Maksuviivästys on sopimusrikkomus, 
ja velalliset ovat käyttäneet sitä hyvän 
kauppatavan vastaisesti. Aiheutuneiden
kulujen korvaaminen velkojille on tarpeen 
sen varmistamiseksi, että 
maksuviivästysten seuraukset ovat 
viivästyksiä torjuvia. Pk-yrityksiä olisi 
korostettava erityisesti, ja siksi on 
olennaista, että ei ehdoteta toimia, joilla 
luodaan liiallista byrokratiaa.

Or. en

Perustelu

Maksuviivästykset ovat sopimusrikkomuksia, ja on tärkeää korostaa hyvän kauppatavan 
vastaisuutta erityisesti, kun kyseessä ovat pk-yritykset, joilla ei ole niin paljon maksuvalmiutta 
kuin suuremmilla toimijoilla. On kuitenkin olennaista, että ei ehdoteta toimia, joilla luodaan 
liiallista byrokratiaa.

Tarkistus 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12. Maksuviivästys on sopimusrikkomus, 
joka on tehty velallisen kannalta 
taloudellisesti houkuttelevaksi useimmissa 
jäsenvaltioissa alhaisen tai puuttuvan 
viivästyskoron ja/tai hitaan 
perintämenettelyn vuoksi. Päättäväinen 

12. Maksuviivästys on sopimusrikkomus, 
joka on tehty velallisen kannalta 
taloudellisesti houkuttelevaksi useimmissa 
jäsenvaltioissa alhaisen tai puuttuvan 
viivästyskoron ja/tai hitaan 
perintämenettelyn vuoksi. Päättäväinen 
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toiminta, mukaan lukien se, että 
koronperintäoikeuden epäämisestä 
tehdään hyvän kauppatavan vastainen 
sopimuslauseke ja että säädetään 
aiheutuneiden kulujen korvaamisesta 
velkojille, on tarpeen tämän suuntauksen 
kääntämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
maksuviivästysten seuraukset ovat 
viivästyksiä torjuvia.

toiminta sellaisen maksukulttuurin 
edistämiseksi, jossa maksut suoritetaan 
viivästymättä, on tarpeen tämän 
suuntauksen kääntämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että maksuviivästysten 
seuraukset ovat viivästyksiä torjuvia. 
Tämän toiminnan yhteydessä on myös 
säädettävä viivästyneiden velkojen 
perimisestä velkojille mahdollisesti 
aiheutuneiden kulujen korvaamisesta. 
Vastaavasti laillisia viivästyskorkoja 
alhaisempia korkoja tai velkojen 
perimiseen liittyviä laillisia korvauksia 
alhaisempia korvauksia määräävät 
sopimuslausekkeet ja menettelyt on 
katsottava hyvän kauppatavan vastaisiksi 
sopimuslausekkeiksi ja sopimattomiksi 
kaupantekomenettelyiksi.

Or. es

Perustelu

Sanamuotoa "lauseke" ei pidä korvata sanamuodolla "ehdot", koska edeltävän sanamuodon 
käyttötarkoitukseksi on vahvistunut siviili- ja kauppaoikeuden kielessä "sopimuksessa oleva 
yksittäinen säännös", kun taas sanamuoto "ehdot" olisi paljon suppeampi. Olisi suositeltavaa 
käyttää mieluummin sanamuotoa "lauseke" kuin sanamuotoa "ehdot", jota toisaalta käytetään 
voimassa olevassa direktiivissä 2000/35/EY. Velkojien suojelun parantamiseksi säädetään, 
että viivästyskorko vastaa viitekorkoa, jota on korotettu vähintään seitsemällä 
prosenttiyksiköllä. 

Tarkistus 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. Jäsenvaltioiden olisi pääsääntöisesti 
luotava toimeksiantajille myönteisiä 
kannustimia laskujen pikaiseen 
maksamiseen. Sopivina välineinä tulevat 
kysymykseen säännökset sellaisista 
toimenpiteistä kuin alennukset 
laskutetusta määrästä maksettaessa tietyn 
määräajan kuluessa tai käteisellä 
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(käteisalennus), ennakkomaksut, 
vaiheittaiset maksut, riidanratkaisu ja 
oikeusasiamiehen käyttäminen.

Or. de

Perustelu

Toimeksiantajat olisi yleisesti myönteisillä kannustimilla saatava maksamaan laskunsa 
pikaisesti. Jäsenvaltioiden on tätä varten säädettävä sellaisista toimenpiteistä kuin 
käteisalennukset, ennakkomaksut ja vaiheittaiset maksut, riidanratkaisu tai oikeusasiamiehen 
käyttäminen. 

Tarkistus 26
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

13. Yhteisön lainsäädännön 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi tässä 
direktiivissä olisi sovellettava julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY säädettyä 
"hankintaviranomaisten" määritelmää.

13. Yhteisön lainsäädännön 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi tässä 
direktiivissä olisi sovellettava julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY ja vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/17/EY1 säädettyä 
"hankintaviranomaisten" määritelmää. 
Direktiivissä 2004/17/EY määriteltyjen 
julkisten yritysten ei kuitenkaan pitäisi 
sisältyä "viranomaisen" määritelmään. 
_____
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. de
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Perustelu

Direktiivissä 2004/17/EY määriteltyjen julkisten yritysten mukaan ottaminen johtaisi kilpailun 
vääristymiseen kyseisellä alalla. Tämä tarkistus liittyy 2 artiklan 2 kohtaa koskevaan 
tarkistukseen. 

Tarkistus 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

13. Yhteisön lainsäädännön 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi tässä 
direktiivissä olisi sovellettava julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY säädettyä 
"hankintaviranomaisten" määritelmää.

13. Yhteisön lainsäädännön 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi tässä 
direktiivissä olisi sovellettava julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY säädettyä 
"hankintaviranomaisten määritelmää ja 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/17/EY säädettyä 
"hankintayksiköiden" määritelmää.

Or. it

Perustelu

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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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Hallitsevassa markkina-asemassa 
olevat hankintaviranomaiset ja yksityiset 
toimeksiantajat saavat usein pienten ja 
keskisuurten yritysten kanssa tehtävissä 
sopimuksissa läpi yli 60 kalenteripäivän 
maksuaikoja. Yrityksillä ei usein ole 
muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tämä 
niille epäedullinen ehto, koska ne ovat 
riippuvaisia toimeksiantajistaan. 
Hallitsevan markkina-aseman 
väärinkäyttö on saatava loppumaan 
kaupallisissa toimissa sekä yritysten että 
yritysten ja viranomaisten välillä. Tässä 
tarkoituksessa olisi sopimukseen 
perustuva maksuaika rajoitettava 
pääsääntöisesti enintään 60 päivään. 

Or. de

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 3 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa. Siinä 
rajoitetaan sopimukseen perustuva maksuaika pääsääntöisesti enintään 60 päivään. Ks. 
3 artiklaa koskevat perustelut. 
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Tarkistus 29
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

15. Velkojien on tarpeen saada 
kohtuullinen korvaus viivästyneistä 
maksuista aiheutuneista perintäkuluista, 
jotta varmistetaan, että maksuviivästysten 
seuraukset ovat torjuvia. Perintäkulujen 
olisi sisällettävä myös hallinnolliset kulut 
ja korvaus maksuviivästyksistä 
aiheutuneista yrityksen sisäisistä kuluista, 
joiden osalta direktiivissä olisi säädettävä 
mahdollisuudesta kiinteään 
vähimmäismäärään, jonka lisäksi voidaan 
periä viivästyskorkoa. Perintäkulujen 
korvaamista olisi harkittava ilman, että 
tämä vaikuttaa kansallisiin säännöksiin, 
joiden nojalla kansallinen tuomari voi 
tuomita velkojalle korvausta velallisen 
maksuviivästykseen liittyvästä 
lisävahingosta.

15. Velkojien on tarpeen saada 
kohtuullinen korvaus viivästyneistä 
maksuista aiheutuneista perintäkuluista, 
jotta varmistetaan, että maksuviivästysten 
seuraukset ovat torjuvia. Perintäkulujen 
olisi sisällettävä myös hallinnolliset kulut 
ja korvaus maksuviivästyksistä 
aiheutuneista yrityksen sisäisistä kuluista. 
Perintäkulujen korvaamista olisi harkittava 
ilman, että tämä vaikuttaa kansallisiin 
säännöksiin, joiden nojalla kansallinen 
tuomari voi tuomita velkojalle korvausta 
velallisen maksuviivästykseen liittyvästä 
lisävahingosta.

Or. en

Perustelu

Jotta yksityisille yrityksille tai viranomaisille ei luoda liiallista byrokratiaa, velallisen pitäisi 
suorittaa korvaus velkojille. Koska lakisääteistä korkoa sovelletaan jo, velalliselle ei pitäisi 
säätää ylimääräisiä kiinteitä maksuja.

Tarkistus 30
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale

Komission teksti Tarkistus

15 a. Sen lisäksi, että velkojalla on oikeus 
vaatia kiinteä korvaus perintäkuluista, 
velkojalla olisi oltava oikeus vaatia 
korvaus myös muista perintäkuluista, 
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jotka ovat aiheutuneet velallisen 
maksuviivästyksestä. Näihin kuluihin on 
sisällytettävä etenkin kulut, jotka 
aiheutuvat velkojalle asianajajan tai 
perintätoimiston valtuuttamisesta. Lisäksi 
velkojan olisi voitava periä korvaus myös 
kuluista, jotka ovat aiheutuneet 
tilinylitysmahdollisuuden käytöstä.

Or. de

Perustelu

On tarpeen selventää, mitkä velkojan kulut sisältyvät muihin perintäkuluihin, jotka ovat 
aiheutuneet velallisen maksuviivästyksestä. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä.

Tarkistus 31
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään.

16. Kokemus on osoittanut, että 
kaupallisissa toimissa maksuajat ovat 
usein merkittävästi pidempiä kuin 
30 päivää. Tästä syystä maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään. Pidemmät maksuaikataulut 
esimerkiksi vaiheittaisten maksujen osalta 
olisi kuitenkin pidettävä edelleen 
voimassa, silloin kun se on objektiivisesti 
perusteltua sopimuksen erityisen luonteen 
tai sopimuksen ominaispiirteiden vuoksi.

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Yritysten ja viranomaisten väliset 
kaupalliset suhteet ovat monella tavoin samanlaisia kuin yritysten väliset suhteet. Jotta 
vältetään erityisesti pk-yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava 
viimeistään 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta, ellei toisin ole sovittu. 
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Tarkistus 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään.

16. Kokemus on osoittanut, että 
kaupallisissa toimissa maksuajat ovat 
usein merkittävästi pidempiä kuin 
30 päivää. Tästä syystä kaupallisten 
toimien maksuaika olisi rajoitettava 
pääsääntöisesti enintään 30 päivään. 
Tapauksissa, joissa pidemmät maksuajat 
ovat asianmukaisesti perusteltuja 
tarpeellisuuden periaatteen mukaisesti ja 
jos maksuajasta on erikseen sovittu 
velallisen ja velkojan välillä, maksuaikaa 
voidaan pidentää enintään 60 päivään 
saakka.

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Yritysten ja viranomaisten väliset 
kaupalliset suhteet ovat monella tavoin samanlaisia kuin yritysten väliset suhteet. Jotta 
voidaan välttää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, 
korot on aina maksettava viimeistään 60 päivän päästä laskun vastaanottamisesta. 

Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 kalenteripäivää. 
Viranomaiset toimivat kuitenkin 
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hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään.

esimerkkinä ja pystyvät hyväksyttyjen 
talousarvioidensa ansiosta aina 
hoitamaan maksuvelvollisuutensa. Tästä 
syystä viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 kalenteripäivään.
Poikkeuksia tästä periaatteesta olisi 
voitava soveltaa ainoastaan, jos 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle on asianmukaisesti 
perusteltu. Maksuajan ehdoton 
enimmäispituus on kuitenkin 
60 kalenteripäivää. 

Or. de

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä Jürgen Creutzmannin 5 artiklan 4 kohtaa koskevan 
tarkistuksen kanssa. Ks. 5 artiklaa koskevat perustelut. Selvyyden vuoksi sana "päivä" olisi 
direktiivin koko tekstissä korvattava sanalla "kalenteripäivä".

Tarkistus 34
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään.

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään. 
Vaiheittaiset maksut olisi pidettävä 
voimassa, silloin kun se on objektiivisesti 
perusteltua sopimuksen erityisen luonteen 
tai sopimuksen ominaispiirteiden vuoksi, 
kuten suurten rakennushankkeiden 
tapauksissa, mutta viranomaiset eivät 
saisi käyttää niitä keinona heikentää tällä 
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direktiivillä säädettyjä periaatteita tai 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 35
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään.

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää.

Or. it

Tarkistus 36
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava pääsääntöisesti enintään 
30 päivään.

16. Tutkimuksista käy ilmi, että 
kaupallisissa toimissa viranomaiset 
vaativat usein sopimukseen perustuvia 
maksuaikoja, jotka ovat merkittävästi 
pidempiä kuin 30 päivää. Tästä syystä 
viranomaisten kanssa tehtävien 
hankintasopimusten maksuaika olisi 
rajoitettava enintään 30 päivään.

Or. en
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Perustelu

Ei kannata ottaa käyttöön porsaanreikää viranomaisille: nykyiset käytännöt joissakin 
jäsenvaltioissa (esim. Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat) osoittavat, että viranomaiset 
pystyvät kaikilla tasoilla maksamaan 30 päivän kuluessa. Komission ehdotuksen johdanto-
osan 17 kappaleessa selitetään yksityiskohtaisesti, miksi viranomaisilla todellakin on 
vähemmän rahoitusrajoitteita kuin yrityksillä. Niiden pitäisi lisäksi antaa oikea esimerkki 
koko markkinoille. 

Tarkistus 37
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta.
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden
tulolähteet ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

17. Tutkimuksista käy ilmi, että 
viranomaiset maksavat usein laskunsa 
hyvin myöhään maksuajan päättymisen 
jälkeen. Tämä johtuu useista tekijöistä. 
Vaikka viranomaisten tulolähteet ovat 
mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia ja ne 
voivat saada rahoitusta edullisemmilla 
ehdoilla kuin yksityiset yritykset, niiden 
sisäisessä rakenteessa ei ole samaa 
yksityissektorille ominaista joustavuutta.

Or. it
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Tarkistus 38
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen.
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska tulolähteet ovat 
mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta ja 
riippumatta siitä, koskevatko ne yksityisiä 
yrityksiä vai viranomaisia. Tutkimuksista 
käy ilmi, että viranomaiset maksavat usein 
laskunsa hyvin myöhään maksuajan 
päättymisen jälkeen, vaikka heillä on
vähemmän rahoitusrajoitteita, koska 
tulolähteet ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Lisäksi monet 
viranomaiset voivat saada rahoitusta 
edullisemmilla ehdoilla kuin yksityiset 
yritykset. Viranomaisten
maksuviivästykset aiheuttavat 
perusteettomia kustannuksia yksityisille 
yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. On huomautettava, että 
suuri osa varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten kaupallisista 
toimista solmitaan yritysten välillä. 
Nykyistä tilannetta voidaan kohentaa 
ottamalla sekä viranomaisille että 
yksityisille yrityksille käyttöön 
maksuviivästyksiä estävät toimenpiteet. 

Or. pl

Perustelu

Maksuviivästykset koskevat sekä toimia viranomaisten kanssa että yritysten välisiä toimia. 
Nykytilanteen parantaminen vaatii toimia molempien toimintatapojen suhteen. Siten 
maksuviivästyksiä estävien toimenpiteiden olisi kohdistuttava kaikkiin toimiin. 
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Tarkistus 39
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. 

Or. fr

Perustelu

(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.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta.

Or. es

Perustelu

Seuraamuksien määrääminen julkishallinnolle olisi suhteetonta ja syrjivää. Ne loisivat 
järjestelmään vääristyneitä kannustimia. Ne avaisivat oven mahdollisille väärinkäytöksille ja 
lahjonnalle. Viranomaiset pyrkisivät luomaan näiden seuraamusten aiheuttamien 
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ylimääräisten kustannusten kattamiseksi julkisten yritysten tavoin toimivia ulkoisia rakenteita, 
joiden kautta viranomaiset voisivat tehdä tavaroita ja palveluja koskevia hankintoja. 
Seuraamusten määräämisellä luotaisiin ylimääräinen rakenne, joka olisi talouden 
tehokkuuden kannalta mahdollisesti perusteeton. 

Tarkistus 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden 
tulolähteet ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Lisäksi monet 
viranomaiset voivat saada rahoitusta 
edullisemmilla ehdoilla kuin yksityiset 
yritykset. Näin ollen viranomaisten 
maksuviivästykset aiheuttavat 
perusteettomia kustannuksia yksityisille 
yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta, riippumatta 
siitä, edustaako velallinen julkista vai 
yksityistä sektoria. Siksi seuraamuksia ja 
muita toimia, joilla maksuviivästyksiä 
pyritään estämään, olisi pääsääntöisesti 
sovellettava yhtäläisesti molempiin 
sektoreihin.

Or. en

Perustelu

Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on omat rahoituspaineensa nykyisen talouskriisin 
takia. Julkista sektoria esimerkiksi pyydetään toimittamaan koko ajan kestävämpiä ja 
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laadukkaampia julkisia palveluja vähemmällä rahalla. Maksuviivästysten kielteiset 
seuraukset ovat samat riippumatta siitä, edustaako velallinen julkista vai yksityistä sektoria.

Tarkistus 42
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden 
tulolähteet ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Lisäksi monet 
viranomaiset voivat saada rahoitusta 
edullisemmilla ehdoilla kuin yksityiset 
yritykset. Näin ollen viranomaisten 
maksuviivästykset aiheuttavat 
perusteettomia kustannuksia yksityisille 
yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta, riippumatta 
siitä, edustaako velallinen julkista vai 
yksityistä sektoria. Siksi seuraamuksia ja 
muita toimia, joilla maksuviivästyksiä 
pyritään estämään, olisi pääsääntöisesti 
sovellettava yhtäläisesti molempiin 
sektoreihin.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä vaikutus.

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
joillakin viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Monissa tapauksissa 
keskushallintoon kuulumattomien 
viranomaisten, erityisesti 
paikallisviranomaisten maksut ovat 
riippuvaisia siitä, että keskushallinnosta 
siirretään valtion varoja etukäteen. Näin 
ollen viranomaisten maksuviivästykset 
voivat aiheuttaa perusteettomia 
kustannuksia yksityisille yrityksille ja
yleistä tehottomuutta. Viranomaisten 
maksujen viivästyessä on siksi aiheellista 
ottaa käyttöön vastaavasti suurempi
korvaus, jolla on maksuviivästyksiä estävä 
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vaikutus. Mikäli maksun suorittaminen 
määrättynä päivänä riippuu siitä, että 
keskushallinnosta siirretään etukäteen 
valtion varoja, eikä sitä ole tehty, ja mikäli 
keskushallintoon kuulumaton 
viranomainen ei ole vastuussa viiveestä, 
velkojalla ei ole oikeutta edellä 
mainittuun kiinteämääräiseen 
korvaukseen.

Or. el

Perustelu

Monissa tapauksissa keskushallintoon kuulumattomien viranomaisten (esimerkiksi kunnat, 
yhteisöt, prefektuurit) maksut ovat riippuvaisia siitä, että valtion varoja siirretään etukäteen 
keskushallinnosta. Kun kyseisten varojen siirto viivästyy, kyseisten viranomaisten 
maksuaikataulu viivästyy myös, mikä johtaa välittömään rahoitusrasitukseen noille 
viranomaisille, vaikka ne eivät ole vastuussa viiveestä.

Tarkistus 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
joissakin jäsenvaltioissa maksavat usein 
laskunsa hyvin myöhään maksuajan 
päättymisen jälkeen. Viranomaisilla voi 
olla vähemmän rahoitusrajoitteita, koska 
niiden tulolähteet ovat mahdollisesti 
varmempia, ennustettavampia ja 
jatkuvampia kuin yksityisillä yrityksillä. 
Viranomaisten tavoitteiden saavuttaminen 
ei myöskään ole samassa määrin sidoksissa 
vakaiden kauppasuhteiden rakentamiseen 
kuin yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
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yksityiset yritykset. Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

yksityiset yritykset. Näin ollen 
viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta.

Or. de

Perustelu

Julkinen talous ei suorita maksujaan huonosti kaikissa jäsenvaltioissa. Hankintaviranomaisia 
ei pitäisi kohdella toisin kuin yksityisiä toimeksiantajia, sillä kaupallisissa toimissa niitä 
koskevat samat yksityisoikeudelliset määräykset. Lisäksi ei ole mitään syytä luoda julkiselle 
taloudelle erityistä yksityisoikeutta. 

Tarkistus 45
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen. 
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään 
ole samassa määrin sidoksissa vakaiden 
kauppasuhteiden rakentamiseen kuin 
yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen 

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
joissakin jäsenvaltioissa maksavat usein 
laskunsa hyvin myöhään maksuajan 
päättymisen jälkeen. Viranomaisilla voi 
olla vähemmän rahoitusrajoitteita, koska 
niiden tulolähteet ovat mahdollisesti 
varmempia, ennustettavampia ja 
jatkuvampia kuin yksityisillä yrityksillä.
Viranomaisten tavoitteiden saavuttaminen 
ei myöskään ole samassa määrin sidoksissa 
vakaiden kauppasuhteiden rakentamiseen 
kuin yksityisillä yrityksillä. Tämän vuoksi 
viranomaisilla voi olla vähemmän 
kannusteita maksaa laskunsa ajallaan. 
Lisäksi monet viranomaiset voivat saada 
rahoitusta edullisemmilla ehdoilla kuin 
yksityiset yritykset. Näin ollen 
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viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä vaikutus.

viranomaisten maksuviivästykset 
aiheuttavat perusteettomia kustannuksia 
yksityisille yrityksille samoin kuin yleistä 
tehottomuutta. Viranomaisten maksujen 
viivästyessä on siksi aiheellista ottaa 
käyttöön vastaavasti suurempi korvaus, 
jolla on maksuviivästyksiä estävä vaikutus.

Or. de

Perustelu

Komission tutkimuksista käy ilmi, ettei julkinen talous suorita maksujaan huonosti kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen.
Viranomaisilla voi olla vähemmän 
rahoitusrajoitteita, koska niiden tulolähteet 
ovat mahdollisesti varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Viranomaisten 
maksujen viivästyessä on siksi aiheellista
ottaa käyttöön vastaavasti suurempi 
korvaus, jolla on maksuviivästyksiä estävä 
vaikutus.

17. Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 
maksavat usein laskunsa hyvin myöhään 
maksuajan päättymisen jälkeen, vaikka 
niillä voi olla vähemmän rahoitusrajoitteita 
ja niiden tulolähteet ovat varmempia, 
ennustettavampia ja jatkuvampia kuin 
yksityisillä yrityksillä. Toisin kuin 
yksityiset yritykset, viranomaiset 
tavoittelevat voiton sijasta yleisen edun 
mukaisia tavoitteita. Siksi ei ole 
toivottavaa ottaa käyttöön toimia, joiden 
perusteella viranomaisten on suoritettava 
yksityisiä yrityksiä suurempi korvaus.

Or. fr
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Tarkistus 47
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. Erityisen huolestuttavaa 
maksuviivästyksien osalta on 
terveydenhuollon tilanne suuressa osassa 
jäsenvaltioita. On kuitenkin todettava, että 
terveydenhoitosektorin ongelmia ei voi 
ratkaista yhdessä yössä, koska 
terveydenhuollon laitosten vaikea tilanne 
johtuu niitä rasittavasta menneisyydestä 
periytyvästä velasta. Sen johdosta 
terveydenhuollon laitoksilla olisi oltava
mahdollisuus hoitaa sitoumuksensa 
joustavammin. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin tehtävä kaikkensa, jotta 
terveydenhoitosektorin maksut 
hoidettaisiin sopimuksissa määrättyjä 
maksuaikoja noudattaen. 

Or. pl

Perustelu

Terveydenhuollolla on useissa jäsenvaltioissa vaikeuksia suorittaa maksut määräaikana. 
Maksuvaikeudet johtuvat usein "menneisyyden virheistä" ja rakenteellisista ongelmista. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että tämän direktiivin puitteissa valmisteltuja 
periaatteita sovellettaisiin myös terveydenhuollon maksuissa, vaikka terveydenhuollon tulisi 
saada enemmän liikkumavaraa maksujen hoitamisen osalta.

Tarkistus 48
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. Rahoitussuhteiden ja kaupallisten 
suhteiden osalta Euroopan unionin 
toimielimet ovat verrattavissa 
jäsenvaltioiden viranomaisiin. Tässä 
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direktiivissä vahvistetut viranomaisia 
koskevat enimmäismaksuajat koskevat 
yhtäläisesti Euroopan unionin 
toimielimiä.

Or. cs

Perustelu

Uutta järjestelmää, joka direktiivissä vahvistetaan jäsenvaltioiden viranomaisia varten, olisi 
sovellettava myös Euroopan unionin toimielimiin. Tätä järjestelmää olisi sovellettava EU:hun 
kaupallisten toimien lisäksi myös tukien ja avustusten maksamiseen ohjelmien rahoituksen 
puitteissa, koska tämän alan maksuviivästyksillä on hyvin kielteinen vaikutus yhden toimijan 
maksukyvyttömyydestä johtuvaan toisten toimijoiden maksukyvyttömyyteen yksittäisissä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 49
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. Tällä direktiivillä otetaan myös 
käyttöön yleisenä sääntönä, että yritysten 
välisten sopimusten maksuaika on 
enintään 30 päivää. Joissakin tapauksissa 
yritykset voivat kuitenkin vaatia 
objektiivisten syiden nojalla pidempiä 
aikoja, esimerkiksi, kun myynti tapahtuu 
vuoden tiettynä aikana, kun taas 
hankintoja on tehtävä koko vuoden ajan. 
Kyseisissä tapauksissa maksuaika voidaan 
pidentää enintään 60 päivään.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 50
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

18. Tällä direktiivillä olisi estettävä 
sopimusvapauden väärinkäyttö velkojan 
vahingoksi. Tällaisena väärinkäyttönä 
voidaan pitää sitä, että sopimuksen 
pääasiallisena tarkoituksena on parantaa 
velallisen maksuvalmiutta velkojan 
kustannuksella, esimerkiksi siten, että 
velkojalta evätään mahdollisuus periä 
viivästyskorkoa tai määritetään tässä 
direktiivissä säädettyä lakisääteistä 
korkoa merkittävästi alhaisempi 
viivästyskorko tai että pääsopimuksen 
osapuoli asettaa toimittajilleen tai 
alihankkijoilleen maksuehtoja, jotka eivät 
ole perusteltuja sille itselleen asetettujen 
ehtojen johdosta. Tämän direktiivin ei 
pitäisi vaikuttaa kansallisiin säännöksiin, 
jotka liittyvät sopimusten tekotapaan tai 
joilla säännellään velalliselle 
epäoikeudenmukaisten sopimusehtojen 
pätevyyttä.

18. Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa 
kansallisiin säännöksiin, jotka liittyvät 
sopimusten tekotapaan tai joilla 
säännellään velalliselle 
epäoikeudenmukaisten sopimusehtojen 
pätevyyttä.

Or. en

Perustelu

EU:n sopimusoikeus perustuu sopimusvapauteen, joka on kaupallisten toimijoiden ja 
viranomaisten välisen suhteen perusperiaate. Vaikka joissakin maissa on tehty poikkeuksia 
joitakin sopimustyyppejä koskevissa tietyissä tilanteissa, se on silti perusperiaate.
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Tarkistus 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

. 18 a. Velkojien vahingoksi koituvan 
sopimusvapauden väärinkäytön 
estämiseen liittyvien lisäponnistelujen 
yhteydessä jäsenvaltioiden ja järjestöjen, 
jotka on virallisesti tunnustettu edustajiksi 
tai joiden etua asia koskee, olisi
edistettävä komission tukemina 
käytännesääntöjen laatimista ja 
levittämistä sekä sellaisten kansallisesti 
tai Euroopan unionissa sovittujen, 
sovitteluun ja välimiesmenettelyyn 
perustuvien vapaaehtoisten riitojen 
ratkaisujärjestelmien käyttöönottoa, 
joihin on liitetty asianmukaiset 
korvausmenettelyt ja jotka on suunniteltu 
tässä direktiivissä käsiteltyjen oikeuksien 
tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi.

Or. es

Perustelu

Tehokkaiden korvausmenettelyiden sisällyttäminen edellä mainittuihin käytännesääntöihin 
korvausten vaatimiseksi sopimuksia rikkoneilta jäseniltä vaikuttaa kaikin puolin hyödylliseltä. 
Käytännesääntöjen tehoa rajoittavat kuitenkin niiden vapaaehtoinen luonne ja pakkokeinojen 
puute käytännesääntöjen piiriin liittyneiden jäsenten moitteettoman toiminnan takaamiseksi 
(käytännesääntöjen piiristä erottamista lukuun ottamatta), minkä vuoksi etujärjestöjen olisi 
osallistuttava toimintaan mahdollisimman paljon ja sovittelua ja välimiesmenettelyä olisi 
suosittava vähemmän työläiden ja mahdollisimman nopeiden ratkaisujen löytämiseksi.

Tarkistus 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

22. On tarpeen varmistaa, että kaupallisissa 22. On tarpeen varmistaa, että kaupallisissa 
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toimissa tapahtuviin maksuviivästyksiin 
liittyvien riidattomien saatavien 
perintämenettelyt saatetaan päätökseen 
lyhyessä ajassa.

toimissa tapahtuviin maksuviivästyksiin 
liittyvien riidattomien saatavien 
perintämenettelyt saatetaan päätökseen 
lyhyessä ajassa ja että maksupyyntö on 
mahdollista esittää telemaattisesti.

Or. es

Perustelu

Tuemme maksupyyntöjen esittämisen helpottamista Internetissä, mutta vastaajalle on 
kuitenkin ilmoitettava kaikissa tapauksissa hänen oikeudestaan puolustautua.

Tarkistus 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

22. On tarpeen varmistaa, että kaupallisissa 
toimissa tapahtuviin maksuviivästyksiin 
liittyvien riidattomien saatavien 
perintämenettelyt saatetaan päätökseen 
lyhyessä ajassa.

22. On tarpeen varmistaa, että kaupallisissa 
toimissa tapahtuviin maksuviivästyksiin 
liittyvien riidattomien saatavien 
perintämenettelyt saatetaan päätökseen 
lyhyessä ajassa niitä koskevien 
kansallisten lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Lisätty lauseke on erittäin tärkeä, jotta ehdotus ymmärretään oikein ja ennen kaikkea jotta 
suojellaan Espanjassa perustuslakiin kirjattua ja julkishallinnon ja julkisten palvelujen alaan 
liittyvää periaatetta, jonka mukaan julkishyödykkeitä ei voida ulosmitata.

Tarkistus 54
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a. korkovaatimukset, jotka ovat 
suuruudeltaan alle viisi euroa.
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Or. cs

Perustelu
Direktiiviä ja sen seuraamuksia ei pitäisi soveltaa mikrolainoihin.

Tarkistus 55
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai 
palvelujen suorittamiseen korvausta 
vastaan;

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten, yritysten 
ja viranomaisten tai yritysten ja 
yksityishenkilöiden välisiä toimia, jotka 
johtavat tavaroiden toimittamiseen tai 
palvelujen suorittamiseen korvausta 
vastaan;

Or. nl

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 56
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
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yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai 
palvelujen suorittamiseen korvausta 
vastaan;

yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai 
palvelujen suorittamiseen korvausta 
vastaan tai jotka toteutetaan 
viranomaisten toiminnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. ro

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 57
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai 
palvelujen suorittamiseen korvausta 
vastaan;

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
mukaan lukien työehtosopimuksilla 
määriteltävät sopimukset, jotka johtavat 
tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen 
suorittamiseen korvausta vastaan;

Or. it
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Tarkistus 58
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai 
palvelujen suorittamiseen korvausta 
vastaan;

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
mukaan lukien työehtosopimuksilla 
määriteltävät sopimukset, jotka johtavat 
tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen 
suorittamiseen korvausta vastaan;

Or. it

Perustelu

Uusi ilmaisu kattaa apteekkien tai niiden yhteenliittymien ja viranomaisten välisillä 
työehtosopimuksilla määriteltävät kaupalliset toimet. Esimerkiksi Italiassa paikallisten 
terveysvirastojen maksuihin sovelletaan julkisten ja yksityisten apteekkien kansallisten 
yhteenliittymien ja julkisen osapuolen välistä apteekkialan kansallista sopimusta.

Tarkistus 59
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai 
palvelujen suorittamiseen korvausta 
vastaan;

1. 'kaupallisilla toimilla' yritysten tai 
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, 
mukaan lukien työehtosopimuksilla 
määriteltävät sopimukset, jotka johtavat 
tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen 
suorittamiseen korvausta vastaan;

Or. it

Perustelu

Uusi ilmaisu kattaa apteekkien tai niiden yhteenliittymien ja viranomaisten välisillä 
työehtosopimuksilla määriteltävät kaupalliset toimet. Esimerkiksi Italiassa paikallisten 
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terveysvirastojen maksuihin sovelletaan julkisten ja yksityisten apteekkien kansallisten 
yhteenliittymien ja julkisen osapuolen välistä apteekkialan kansallista sopimusta.

Tarkistus 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’viranomaisella’ mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin on 
määritelty direktiivissä 2004/18/EY;

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY1 2 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa ja 
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 
9 alakohdassa tarkoitettua 
hankintaviranomaista;
--------------------
1 EUVL L 134, 30.4.2004.

Or. es

Perustelu

Direktiivin soveltamisala on rajattava viranomaisen määritelmän osalta julkishallintoon. 
Direktiivin soveltamisalaa ei pidä laajentaa pidemmälle tarpeettoman monimutkaistumisen 
välttämiseksi. Tämän vuoksi on syytä rajata soveltamisala direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 
1 kohdan a alakohtaan ja direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 kohtaan.

Tarkistus 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin määritelty 

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin määritelty 
direktiivissä 2004/18/EY, ja mitä hyvänsä 
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direktiivissä 2004/18/EY; Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
13 artiklassa tarkoitettua unionin 
toimielintä;

Or. en

Perustelu

Maksuviivästykset koskevat myös EU:n toimielimiä, eivät ainoastaan kansallisia 
viranomaisia. EU:n toimielimet eivät voi jättäytyä muihin viranomaisiin sovellettavien 
säännösten ulkopuolelle.

Tarkistus 62
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin on 
määritelty direktiivissä 2004/18/EY; 

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin on 
määritelty direktiivin 2004/18/EY
1 artiklan 9 kohdassa ja direktiivin 
2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa;

Or. de

Perustelu

Julkiset yritykset ja yleishyödyllisiä palveluja tuottavat yritykset ovat kilpailevia yrityksiä. 
Siten ne on suljettava viranomaisia, joita markkinoiden säännöt eivät koske, koskevien 
määräysten soveltamisalan ulkopuolelle. Vain näin voidaan välttää näiden yritysten 
joutuminen epäedulliseen kilpailuasemaan. 

Tarkistus 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'viranomaisella' mitä hyvänsä 2. 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
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hankintaviranomaista siten kuin se on 
määritelty direktiivissä 2004/18/EY;

hankintaviranomaista siten kuin se on 
määritelty direktiivissä 2004/18/EY ja 
direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa;

Or. it

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 64
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin se on
määritelty direktiivissä 2004/18/EY;

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin se on 
määritelty direktiivissä 2004/18/EY ja 
direktiivissä 2004/17/EY;

Or. it
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Tarkistus 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin määritelty 
direktiivissä 2004/18/EY;

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin määritelty 
direktiivissä 2004/18/EY ja 
direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa;

Or. en

Perustelu

Määritelmässä pitäisi viitata suoraan direktiiviin 2004/17/EY, joka liittyy tiettyihin 
"erityisaloihin", kuten vesi- ja energiahuoltoon, liikenteeseen ja postipalveluihin, ja sen 
"hankintaviranomaisten" ulkopuolelle pitäisi jättää "julkiset yritykset" 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 66
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin määritelty 
direktiivissä 2004/18/EY;

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin määritelty 
julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY; 
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

Or. cs
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Perustelu

Suuremman selkeyden vuoksi olisi asianmukaista, että määritelmässä viitattaisiin 
sovellettavaan direktiiviin sen koko nimellä ja ilmoitettaisiin sen julkaisemisajankohta 
virallisessa lehdessä. Samalla on asianmukaista olla kasvattamatta niiden viranomaisten 
määrää, joihin tätä direktiiviä sovelletaan.

Tarkistus 67
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) 'yksityishenkilöllä' ketä tahansa 
yksityisen ja riippumattoman taloudellisen 
toiminnan puitteissa toimivaa luonnollista 
henkilöä;

Or. nl

Perustelu

Kaupallisia toimia koskevista sopimuksista johtuvia maksuvelvoitteita olisi sovellettava 
kaikkiin: viranomaisiin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin. Vain siten EU:ssa voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset maksuvelvoitteiden osalta. Siksi määritelmä "yksityishenkilö"
pitäisi sisällyttää direktiiviin, jotta se olisi täydellinen.

Tarkistus 68
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'maksuviivästyksellä' sitä, että maksua 
ei suoriteta 3 artiklan 2 kohdassa tai 
5 artiklan 2 kohdassa määritetyn 
maksuajan kuluessa;

(4) 'maksuviivästyksellä' sitä, että maksua 
ei suoriteta 5 artiklan 2 kohdassa 
määritetyn maksuajan kuluessa; 

Or. pl



PE439.270v02-00 40/135 AM\810451FI.doc

FI

Perustelu

Muutos johtuu ehdotuksesta poistaa 3 artikla ja ehdotuksesta kohdella yrityksiä ja 
viranomaisia samalla tavalla. 

Tarkistus 69
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’maksuviivästyksellä’ sitä, että maksua 
ei suoriteta 3 artiklan 2 kohdassa tai 5 
artiklan 2 kohdassa määritetyn maksuajan 
kuluessa;

(4) 'maksuviivästyksellä' sitä, että maksua 
ei suoriteta sopimuksessa määritetyn 
maksuajan kuluessa tai määritelmän 
puuttuessa 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tai 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa määritetyn maksuajan 
kuluessa;

Or. es

Perustelu

Tämä muutos on erittäin tärkeä, koska on sallittava, että sopimuksessa voidaan sopia 
3 artiklan 2 kohdassa tai 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä maksuaikaa lyhyemmästä 
maksuajasta ja että näin sovittaessa maksuajan noudattamatta jättäminen tarkoittaa 
velallisen maksuviivästystä.

Tarkistus 70
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'viivästyskorolla' lakisääteistä korkoa 
tai yritysten välillä neuvoteltua ja sovittua 
korkoa;

(5) 'viivästyskorolla' lakisääteistä korkoa 
tai yritysten välillä neuvoteltua ja sovittua 
korkoa, joka ei saa olla vähemmän kuin 
tässä direktiivissä määritelty korko; 

Or. en
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Tarkistus 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'viivästyskorolla' lakisääteistä korkoa 
tai yritysten välillä neuvoteltua ja sovittua 
korkoa; 

(5) 'viivästyskorolla' lakisääteistä korkoa 
tai osapuolten välillä neuvoteltua ja 
sovittua korkoa;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään siihen, että julkisen ja yksityisen sektorin kohtelun välillä ei saisi 
olla eroja pakollisia maksuaikoja koskevan poikkeuksen osalta. Sillä autetaan siksi laatimaan 
yhtenäiset säännöt, joilla varmistetaan, että kaikkia velallisia kohdellaan asianmukaisia ja 
että niihin sovelletaan oikeasuhteisia toimenpiteitä ja seuraamuksia.

Tarkistus 72
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'viivästyskorolla' lakisääteistä korkoa 
tai yritysten välillä neuvoteltua ja sovittua 
korkoa; 

(5) 'viivästyskorolla' lakisääteistä korkoa 
tai osapuolten välillä neuvoteltua ja 
sovittua korkoa;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään siihen, että julkisen ja yksityisen sektorin kohtelun välillä ei saisi 
olla eroja pakollisia maksuaikoja koskevan poikkeuksen osalta. Sillä autetaan siksi laatimaan 
yhtenäiset säännöt, joilla varmistetaan, että kaikkia velallisia kohdellaan asianmukaisia ja 
että niihin sovelletaan oikeasuhteisia toimenpiteitä ja seuraamuksia.
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Tarkistus 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’viivästyskorolla’ lakisääteistä korkoa 
tai yritysten välillä neuvoteltua ja sovittua 
korkoa;

(5) ’viivästyskorolla’ lakisääteistä korkoa;

Or. es

Tarkistus 74
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'todennettavissa olevalla laskulla' 
ymmärrettävästi laadittua, täydellistä 
laskua, jossa noudatetaan erien järjestystä 
ja käytetään sopimukseen sisältyviä 
nimityksiä. Sopimukseen perustuvat, 
suorituksen tyypin ja laajuuden 
todentamiseksi tarvittavat tositteet 
liitetään laskuun; 

Or. de

Perustelu

Maksuvelvollisuuden aiheutumiseksi laskun on oltava todennettavissa, jotta sen täydellisyys, 
asianmukainen laatiminen ja lopullisuus voidaan tarkistaa. Lopputilitys, joka ei vastaa näitä 
vaatimuksia, ei pääsääntöisesti voi aiheuttaa maksuvelvollisuutta.
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Tarkistus 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'lakisääteisellä korolla' yksinkertaista 
viivästyskorkoa, jonka määrä on viitekorko 
korotettuna vähintään seitsemällä
prosenttiyksiköllä;

(6) 'lakisääteisellä korolla' yksinkertaista 
viivästyskorkoa, jonka määrä on viitekorko 
korotettuna vähintään yhdeksällä
prosenttiyksiköllä;

Or. de

Perustelu

Lakisääteisen koron nostaminen tulee tarpeelliseksi ehdotetun kiinteämääräisen korvauksen 
poistamisen takia, jotta velkojalle taataan asianmukainen korvaus viivästyksen aiheuttamista 
rahoituskuluista.

Tarkistus 76
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'lakisääteisellä korolla' yksinkertaista 
viivästyskorkoa, jonka määrä on viitekorko 
korotettuna vähintään seitsemällä
prosenttiyksiköllä;

(6) 'lakisääteisellä korolla' yksinkertaista 
viivästyskorkoa, jonka määrä on viitekorko 
korotettuna vähintään yhdeksällä
prosenttiyksiköllä;

Or. en

Perustelu

Kaikkiin sektoreihin sovellettavilla yhtenäisillä säännöillä, joiden nojalla nostetaan hieman 
lakisääteistä korkoa varmistettaisiin maksuviivästyksen kiinteämääräistä korvausta 
paremmin, että kaikkia velallisia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että niihin sovelletaan 
oikeasuhteisia mutta estäviä seuraamuksia. Tämä tarkistus edellyttää komission ehdotuksen 
5 artiklan 5 kohdan poistamista.
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Tarkistus 77
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. 'lakisääteisellä korolla' yksinkertaista 
viivästyskorkoa, jonka määrä on viitekorko 
korotettuna vähintään seitsemällä
prosenttiyksiköllä;

6. 'lakisääteisellä korolla' yksinkertaista 
viivästyskorkoa, jonka määrä on viitekorko 
korotettuna vähintään yhdeksällä
prosenttiyksiköllä;

Or. en

Perustelu

Kaikkiin sektoreihin sovellettavilla yhtenäisillä säännöillä, joiden nojalla nostetaan hieman 
lakisääteistä korkoa varmistettaisiin maksuviivästyksen kiinteämääräistä korvausta 
paremmin, että kaikkia velallisia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että niihin sovelletaan 
oikeasuhteisia mutta estäviä seuraamuksia. Tämä tarkistus edellyttää komission ehdotuksen 
5 artiklan 5 kohdan poistamista.

Tarkistus 78
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) 'todennettavissa olevalla laskulla' 
ymmärrettävästi laadittua lopputilitystä, 
jossa noudatetaan erien järjestystä ja 
käytetään sopimukseen sisältyviä 
nimityksiä. Suorituksen tyypin ja 
laajuuden todentamiseksi tarvittavat 
määrälaskelmat, piirrokset ja muut 
tositteet liitetään laskuun; 

Or. de

Perustelu

Jotta lasku ylipäänsä käynnistää maksuajan, sen on maksuvelvollisuuden aiheutumiseksi 
oltava todennettavissa. Tämä tarkoittaa mm. laskutettavien suoritusten luettelemista, 
suoritettujen erien kohdennettavuutta ja vastaavia tositteita. Laskun on sisällöltään vastattava 
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sopimuspuolten välisiä sopimukseen perustuvia järjestelyjä, jotta se on täydellinen ja 
asianmukainen.

Tarkistus 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) 'todennettavissa olevalla laskulla' 
ymmärrettävästi laadittua lopputilitystä, 
jossa noudatetaan erien järjestystä ja 
käytetään sopimukseen sisältyviä 
nimityksiä. Suorituksen tyypin ja 
laajuuden todentamiseksi tarvittavat 
määrälaskelmat, piirrokset ja muut 
tositteet liitetään laskuun; 

Or. de

Perustelu

Maksuvelvollisuuden aiheutumiseksi lopputilityksen on oltava todennettavissa, jotta sen 
täydellisyys, asianmukainen laatiminen ja lopullisuus voidaan tarkistaa. Lopputilitys, joka ei 
vastaa näitä vaatimuksia, ei pääsääntöisesti voi aiheuttaa maksuvelvollisuutta.

Tarkistus 80
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 c) 'pk-yrityksillä' mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuja
pieniä ja keskisuuria yrityksiä;

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla

Viivästyskorko

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
ilman, että maksumuistutus on tarpeen, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) velkoja on täyttänyt sopimukseen ja 
lakiin perustuvat velvoitteensa; 

b) velkoja ei ole saanut erääntynyttä 
määrää ajoissa, paitsi jos velallinen ei ole 
vastuussa viivästyksestä.

2. Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että: 

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää 
tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on 
maksettava viivästyskorkoa;

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa 
on maksettava ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun 
tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen 
aiemmin kuin tavaran tai palvelun, 
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30 päivän kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen 
vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) kyseisen vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla sovellettava viitekorko on 
saman vuoden tammikuun 1 päivänä
voimassa oleva korko;

b) kyseisen vuoden toisella puoliskolla 
sovellettava viitekorko on saman vuoden 
heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva 
korko;

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat Tämän takia 3 artikla ja 5 artikla 
olisi yhdistettävä. Yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset suhteet ovat monella tavoin 
samanlaisia kuin yritysten väliset suhteet. Jotta vältetään erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava viimeistään 60 päivän 
päästä laskun vastaanottamisesta. 
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Tarkistus 82
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla
Viivästyskorko

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
ilman, että maksumuistutus on tarpeen, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 
a) velkoja on täyttänyt sopimukseen ja 
lakiin perustuvat velvoitteensa; ja 
b) velkoja ei ole saanut erääntynyttä 
määrää ajoissa, paitsi jos velallinen ei ole 
vastuussa viivästyksestä.
2. Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että:
a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää 
tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on 
maksettava viivästyskorkoa;
b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa 
on maksettava ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:
i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen; 
ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun 
tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen 
aiemmin kuin tavaran tai palvelun, 30 
päivän kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta; 
iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen 
vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
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hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:
a) kyseisen vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla sovellettava viitekorko on 
saman vuoden tammikuun 1 päivänä 
voimassa oleva korko;
b) kyseisen vuoden toisella puoliskolla 
sovellettava viitekorko on saman vuoden 
heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva 
korko.

Or. fr

Perustelu

(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 
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).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 83
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viivästyskorko Viivästyskorko yritysten välisissä 
kaupallisissa toimissa

Or. en

Perustelu

Direktiivin 3 artiklassa käsitellään vain yritysten välisiä toimia. Siksi on selkeyden vuoksi 
suositeltavaa ilmaista se selkeästi sekä otsikossa että 1 kohdassa, kuten komission 
ehdotuksessa jo tehdään.

Tarkistus 84
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viivästyskorko Viivästyskorko yritysten välisissä 
kaupallisissa toimissa

Or. de

Perustelu

Sopimukseen perustuvan maksuajan rajoittaminen enintään 60 päivään luo yhtenäiset 
toimintaedellytykset yrityksille ja viranomaisille. Näiden 60 päivän sisällä yritysten 
sopimusvapaus säilyy ennallaan. Tämä säännös auttaa ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, joiden on usein hyväksyttävä kohtuuttoman pitkiä maksuaikoja suurilta tilaajilta. 
Lisäksi laskun on mahdollistettava sen tarkistaminen, että tavarat tai palvelut vastaavat 
sopimusta. Ks. määritelmä johdanto-osan kappaleessa 10 (uusi).
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Tarkistus 85
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viivästyskorko Yritysten välisten maksuviivästysten korko

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi otsikossa pitäisi ilmoittaa, että 3 artikla koskee vain yritysten välisiä 
maksuviivästyksiä.

Tarkistus 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
ilman, että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus lakisääteisen koron 
suuruiseen viivästyskorkoon, yksityisten 
yritysten tai yritysten, jotka toimittavat 
tavaroita tai palveluita viranomaisille 
korvausta vastaan, välisissä kaupallisissa 
toimissa ilman, että maksumuistutus on 
tarpeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. fr

Perustelu

Sääntöjen on oltava samat yksityisille yrityksille ja viranomaisille. Asiaa on täsmennettävä 
tässä artiklassa, jotta tarkistus on yhdenmukainen 5 artiklan poistamisen kanssa. Lisäksi 
sairaaloille on myönnettävä 60 päivän yhdenmukainen poikkeus, jotta otetaan huomioon 
terveydenhuoltojärjestelmien organisaation erityispiirteet ja erilaiset järjestelyt eri 
jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 87
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
ilman, että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on, sen jälkeen, kun se on 
lähettänyt velalliselle saantitodistuksella 
varustetun muistutuksen 30 päivän 
kuluttua siitä, kun velallinen on 
vastaanottanut laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen, oikeus 
viivästyskorkoon yritysten tai yritysten ja 
yksityishenkilöiden välisissä kaupallisissa 
toimissa ilman, että maksumuistutus on 
tarpeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät: 

Or. nl

Perustelu

Jos velallista muistutetaan ensimmäisen kerran maksamisesta 30 päivää maksun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen vastaanottamispäivämäärän jälkeen, velalliselle annetaan 
mahdollisuus riitauttaa vaade. Se voi johtaa suoraveloitusmaksujen määrän laskuun 
Euroopassa. Kaikista sen jälkeen käydyistä maksuviivästyksiä koskevista oikeuskäsittelyistä 
tulee sitten puhtaasti hallinnollisia menettelyjä. Tuomioistuimen päätöksen nojalla velkoja voi 
antaa vaateensa suoraan.

Tarkistus 88
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
ilman, että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 
yritysten välisissä ja yritysten ja 
viranomaisten välisissä kaupallisissa 
toimissa ilman, että maksumuistutus on 
tarpeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät: 
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Or. en

Perustelu

Komission ehdotus vie julkiselta sektorilta sen tämänhetkisen oikeuden lakisääteiseen 
korkoon ja perintäkuluihin maksuviivästyksissä, ja se antaa yksityiselle sektorille 
hyödyttömän viestin, jonka mukaan maksuviivästyksiä suvaitaan tietyissä tapauksissa. 
Tarkistuksella taataan, että molempia sektoreja kohdellaan oikeudenmukaisesti ja niihin 
sovelletaan oikeasuhteisia seuraamuksia.

Tarkistus 89
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
ilman, että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 
kaupallisissa toimissa ilman, että 
maksumuistutus on tarpeen, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. de

Perustelu

Kaupallisten toimien osapuoliin on riippumatta siitä, ovatko ne luonteeltaan julkisia vai 
yksityisiä, sovellettava samoja sääntöjä, koska kaupallisissa toimissa niitä koskevat myös 
samat yksityisoikeudelliset määräykset.

Tarkistus 90
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää 
tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sellaisten maksujen maksupäivää, 
joihin sovelletaan progressiivista 
korvausta, joka on enintään 5 prosenttia 
yhden miljoonan euron erääntyneestä 
summasta ja alenee enintään 2 prosenttiin 
yli yhden miljoonan euron erääntyneestä 



PE439.270v02-00 54/135 AM\810451FI.doc

FI

summasta ja on enintään 1 prosenttia 
jäljelle jäävästä velalliselta perittävästä 
erääntyneestä summasta, seuraavasta 
päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

Or. it

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 91
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa, ja maksuaika on 
enintään 60 päivää sopimuksen kohteena 
olevien tavaroiden tai palvelujen 
vastaanottopäivämäärästä;

Or. en
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Tarkistus 92
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa, ja maksuaika on 
enintään 60 päivää sopimuksen kohteena 
olevien tavaroiden tai palvelujen 
vastaanottopäivämäärästä;

Or. en

Perustelu
Suurimman mahdollisen maksuajan viiveen pitäisi olla 60 päivää.

Tarkistus 93
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa. Maksuaika ei saa ylittää 
60:tä päivää tavaroiden tai palvelujen 
vastaanottamisesta;

Or. it
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Tarkistus 94
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa, ja maksuaika on 
enintään 30 päivää tavaroiden tai 
palvelujen vastaanottamisesta, paitsi jos 
maksuajasta on erikseen sovittu velallisen 
ja velkojan välillä ja jos se on 
objektiivisesti perusteltu poikkeuksellisten 
olosuhteiden takia, jolloin se voidaan 
pidentää enintään 60 päivään;

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 95
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman eri toimenpiteitä jonkin 
seuraavassa mainitun määräajan kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman eri toimenpiteitä jonkin 
seuraavassa mainitun määräajan kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

i) 60 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 60 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
60 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

Or. nl

Perustelu

Kaupallisia toimia koskevista sopimuksista johtuvia maksuvelvoitteita olisi sovellettava 
kaikkiin: viranomaisiin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin. Vain siten voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset maksuvelvoitteiden osalta. Maksu olisi katsottava 
viivästyneeksi, jolloin olisi alettava maksaa viivästyskorkoa ja siihen liittyvää 
kiinteämääräistä viiden prosentin korvausta, ihanteellisessa tapauksessa 60 päivän jälkeen. 
Ensimmäisen, 30 päivän jälkeen annetun muistutuksen jälkeen velallisella on toiset 30 päivää 
aikaa maksaa velkansa.
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Tarkistus 96
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman, että maksumuistutus on 
tarpeen jonkin seuraavassa mainitun 
määräajan kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman, että maksumuistutus on 
tarpeen jonkin seuraavassa mainitun 
määräajan kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

i) enintään 60 kalenteripäivän kuluttua 
siitä päivästä, jona velallinen on 
vastaanottanut todennettavissa olevan
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen, ja laskun 
erääntymispäivästä;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, enintään 
60 kalenteripäivän kuluttua tavaran tai 
palvelun vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua viimeksi mainitusta 
päivästä.

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen ennen 
tällaista hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, enintään 
60 kalenteripäivän kuluttua viimeksi 
mainitusta päivästä.

Or. de

Perustelu

Jotta lasku ylipäänsä käynnistää maksuajan, sen on maksuvelvollisuuden aiheutumiseksi 
oltava todennettavissa. Tämä tarkoittaa mm. laskutettavien suoritusten luettelemista, 
suoritettujen erien kohdennettavuutta ja vastaavia tositteita. Laskun on sisällöltään vastattava 
sopimuspuolten välisiä sopimukseen perustuvia järjestelyjä, jotta se on täydellinen ja 
asianmukainen.
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Tarkistus 97
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman, että maksumuistutus on 
tarpeen jonkin seuraavassa mainitun 
määräajan kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman, että maksumuistutus on 
tarpeen jonkin seuraavassa mainitun 
määräajan kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen; 

i) 30 kalenteripäivän kuluttua siitä 
päivästä, jona velallinen on vastaanottanut 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 
30 kalenteripäivän kuluttua tavaran tai 
palvelun vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua viimeksi mainitusta 
päivästä.

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen ennen 
tällaista hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 kalenteripäivän kuluttua viimeksi 
mainitusta päivästä.

Or. de

Perustelu

Sopimukseen perustuvan maksuajan rajoittaminen enintään 60 päivään luo yhtenäiset 
toimintaedellytykset yrityksille ja viranomaisille. Näiden 60 päivän sisällä yritysten 
sopimusvapaus säilyy ennallaan. Tämä säännös auttaa ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, joiden on usein hyväksyttävä kohtuuttoman pitkiä maksuaikoja suurilta tilaajilta. 
Lisäksi laskun on mahdollistettava sen tarkistaminen, että tavarat tai palvelut vastaavat 
sopimusta. Ks. määritelmä johdanto-osan kappaleessa 10 (uusi).
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Tarkistus 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että:

2. Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että:

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää 
tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman eri toimenpiteitä jonkin 
seuraavassa mainitun määräajan kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorkoa on 
maksettava ilman eri toimenpiteitä jonkin 
seuraavassa mainitun määräajan kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen; 

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen; 

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän 
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta; 

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän 
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta; 

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen 
ennen tällaista hyväksymistä tai tarkistusta 
tai hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

Sairaaloiden osalta edellä i, ii ja iii 
alakohdassa tarkoitetut aikarajat ovat 
kuitenkin 60 päivää.
2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30 päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
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sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.
2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

Or. fr

Perustelu

Sääntöjen on oltava samat yksityisille yrityksille ja viranomaisille. Asiaa on täsmennettävä 
tässä artiklassa, jotta tarkistus on yhdenmukainen 5 artiklan poistamisen kanssa. Lisäksi 
sairaaloille on myönnettävä 60 päivän yhdenmukainen poikkeus, jotta otetaan huomioon 
terveydenhuoltojärjestelmien organisaation erityispiirteet ja erilaiset järjestelyt eri 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 99
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat määritellä 
lyhyempiä 30−60 päivän pituisia 
aikarajoja.

Or. en

Perustelu

On suotavaa pyrkiä minimiyhdenmukaistamiseen täysimääräisen yhdenmukaistamisen sijasta.
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Tarkistus 100
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimukseen perustuvan maksuajan 
ehdoton enimmäispituus on 
60 kalenteripäivää.

a) kyseisen vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla sovellettava viitekorko on 
saman vuoden tammikuun 1 päivänä 
voimassa oleva korko; 
b) kyseisen vuoden toisella puoliskolla 
sovellettava viitekorko on saman vuoden 
heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva 
korko.

Or. de

Perustelu

Sopimukseen perustuvan maksuajan rajoittaminen enintään 60 päivään luo yhtenäiset 
toimintaedellytykset yrityksille ja viranomaisille. Näiden 60 päivän sisällä yritysten 
sopimusvapaus säilyy ennallaan. Tämä säännös auttaa ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, joiden on usein hyväksyttävä kohtuuttoman pitkiä maksuaikoja suurilta tilaajilta. 
Lisäksi laskun on mahdollistettava sen tarkistaminen, että tavarat tai palvelut vastaavat 
sopimusta. Ks. määritelmä johdanto-osan kappaleessa 10 (uusi).

Tarkistus 101
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi ja 
velkojan ollessa pk-yritys velkojalla on 
oikeus saada kiinteämääräinen korvaus, 
joka on suuruudeltaan 5 prosenttia 
erääntyneestä määrästä. Tämä korvaus 
tulee maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.
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Or. it

Tarkistus 102
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
5 prosenttia erääntyneestä määrästä. 
Tämä korvaus tulee maksettavaksi 
viivästyskoron lisäksi.

Or. nl

Perustelu

Kaupallisia toimia koskevista sopimuksista johtuvia maksuvelvoitteita olisi sovellettava 
kaikkiin: viranomaisiin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin. Kiinteämääräistä korvausmaksua 
pitäisi siksi soveltaa myös yritysten välisiin ja yritysten ja yksityishenkilöiden välisiin 
kaupallisiin toimiin. Vain siten voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
maksuvelvoitteiden osalta.

Tarkistus 103
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Perintäkulujen korvaaminen Täydentävä korvaus

Or. en

Perustelu

Katso uuden 4 a artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.
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Tarkistus 104
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä, 
jotka tarkastetaan joka toinen vuosi:

Or. it

Tarkistus 105
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 artiklan 
mukaisesti, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta automaattisesti eli ilman että 
yksittäisen velkojan tarvitsee sitä erikseen 
pyytää, jokin seuraavista 
vähimmäismääristä:

Or. it

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 6 artiklan mukaan "lauseke, jonka mukaan viivästyskorkoa ei voida 
periä, on ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi katsottava aina selvästi kohtuuttomaksi".
3 artiklassa ehdotetusta järjestelystä poikkeava erityinen sopimus heikentäisi velkojaa 
suojaavia sopimustakuita. On tärkeää taata menettelyn automaattinen täytäntöönpano 
velallisen mahdollisten vastatoimimuotojen estämiseksi. Perintäkuluista koituvia 
korvaussummia koskevan taulukon voidaan katsoa kuvaavan vähimmäismääriä.
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Tarkistus 106
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 5 artiklan
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen 3 ja 5 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 107
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

Or. pl

Perustelu

Muutos johtuu ehdotuksesta poistaa 3 artikla ja laajentaa 5 artiklan säädökset koskemaan 
viranomaisia ja yrityksiä. 

Tarkistus 108
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Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti velkojalla on oikeus saada 
velalliselta vähintään jokin seuraavista 
määristä:

Or. es

Perustelu

Poistamalla kohdan "ja ellei sopimuksesta muuta johdu" autamme velkojia välttymään 
tilanteilta, joissa ne joutuisivat allekirjoittamaan korvauksista luopumista koskevia 
lausekkeita.

Tarkistus 109
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a, b ja c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 40 euron 
summa; 

a) alle 10 000 euron velasta kiinteä
40 euron summa; 

b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron
summa; 

b) vähintään 10 000 euron velasta kiinteä 
100 euron summa; 

c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia summasta, 
josta viivästyskorko tulee maksettavaksi;

Or. pl

Perustelu

Säännös, jonka mukaan vähintään 10 000 euron velan maksuviivästyksestä maksetaan yhden 
prosentin suuruinen korvaus, tuntuu liian kovalta, varsinkin jos kyseessä on 
suurempiarvoinen liiketoimi. Koska on myös pyrittävä yksinkertaistamaan Euroopan
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komission ehdottamaa järjestelmää, on ehdotettu muutosta korvausrakenteeseen ja sen 
korvaamista kahdella kiinteällä summalla. 

Tarkistus 110
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 40 euron 
summa; 

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 40 euron 
summa sekä lisäksi enintään kolme 
prosenttia velan kokonaismäärästä 
velkojen perimisestä velkojalle 
mahdollisesti aiheutuvien kulujen 
kattamiseksi; 

Or. es

Perustelu

Korkeamman lisäprosentin sisällyttämisen tarkoituksena on, että velkoja voi ryhtyä velkojen 
perimiseen siihen mahdollisesti liittyvistä suuremmista lisäkuluista huolimatta. On otettava 
huomioon, että pelkkä oikeaksi todistettujen vaatimusten, kuten esimerkiksi kahden 
toimistofaksin, lähettäminen maksaa yli 50 euroa. Kun tähän lisätään vielä puhelin- ja 
matkakulut jne., joita velkojalle aiheutuu viivästyneen velan perimisen yhteydessä, kyseessä 
oleva summa on jopa huomattavasti suurempi. 

Tarkistus 111
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron 
summa;

a) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron 
summa sekä lisäksi enintään kolme 
prosenttia velan kokonaismäärästä 
velkojen perimisestä velkojalle 
mahdollisesti aiheutuvien kulujen 
kattamiseksi;
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Or. es

Perustelu

Korkeamman lisäprosentin sisällyttämisen tarkoituksena on, että velkoja voi ryhtyä velkojen 
perimiseen siihen mahdollisesti liittyvistä suuremmista lisäkuluista huolimatta. Edellisessä 
kappaleessa mainittujen seikkojen lisäksi yritykset tarvitsevat yleensä oikeudellista 
neuvontaa, jos kyseessä on yli 1 000 euron suuruinen velka. Asianajaja veloittaa neuvonnasta 
ja oikeudellisesta selvityksestä vähintään 60 euroa. 

Tarkistus 112
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, josta 
viivästyskorko tulee maksettavaksi.

c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa kolmea prosenttia määrästä, 
josta viivästyskorko tulee maksettavaksi.

Or. es

Perustelu

Korkeamman lisäprosentin sisällyttämisen tarkoituksena on, että velkoja voi ryhtyä velkojen 
perimiseen siihen mahdollisesti liittyvistä suuremmista lisäkuluista huolimatta. Kahdessa 
edellisessä kappaleessa mainittujen seikkojen lisäksi yritykset antavat myös käytännöllisistä 
syistä maksupyynnön asianajajien tehtäväksi, jos kyseessä on yli 10 000 euron suuruinen 
velka. Asianajajien tuomioistuimen ulkopuolisesta mitä tahansa velkaa koskevasta 
selvityksestä ja maksupyynnön tekemisestä veloittamat maksut ovat yleensä vähintään 
300 euroa.

Tarkistus 113
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) korvaus, joka on suuruudeltaan
1 prosentti erääntyneestä määrästä joka 
päivä 60 päivän kuluttua päivämäärästä, 
jonka jälkeen korko tulee maksettavaksi.
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Or. en

Tarkistus 114
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä: 

Poistetaan.

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 
40 euron summa;
b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron 
summa;
c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, 
josta viivästyskorko tulee maksettavaksi.

Or. en

Tarkistus 115
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä a) alle 50 euron velasta kiinteä 10 euron
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40 euron summa; summa;
b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron
summa;

b) vähintään 50 euron mutta alle 
200 euron velasta kiinteä 20 euron
summa;
b a) vähintään 200 euron mutta alle 
800 euron velasta kiinteä 40 euron 
summa;
b b) vähintään 800 euron mutta alle 
8 000 euron velasta kiinteä 80 euron 
summa;

c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, josta 
viivästyskorko tulee maksettavaksi.

c) vähintään 8 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, josta 
viivästyskorko tulee maksettavaksi.

Or. cs

Perustelu

Uudella maksujen korvausasteikolla voidaan kuvata paremmin todellisia kustannuksia ja 
siten se täyttää paremmin tarkoituksensa.

Tarkistus 116
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta kiinteä 40 euron summa.

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 
40 euron summa;
b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron 
summa;
c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, 
josta viivästyskorko tulee maksettavaksi.

Or. de
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Perustelu

Perintäkulujen korvausta varten olisi vahvistettava yhtenäinen kiinteä summa, koska se 
helpottaa aiheutuvien hallintokulujen korvaamista. Ehdotettu porrastettu malli ei vastaa 
todellisia kuluja, jotka ovat yhtä suuret pienten ja suurten velkojen kohdalla. Kiinteään 
40 euron summaan sisältyvät kaikki aiheutuvat hallintokulut. Summan ylittävien muiden 
kulujen, kuten oikeudenkäyntikulujen, jotka on perusteltava erikseen, korvaamisesta 
säädetään 3 kohdassa. 

Tarkistus 117
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada
velalliselta 20 euron summa.

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 
40 euron summa;
b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron 
summa;
c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, 
josta viivästyskorko tulee maksettavaksi.

Or. de

Perustelu

Kiinteiden perintäkulujen porrastaminen ei ole asianmukaista, sillä pelkät velkojan 
perintäkulut eivät yleensä ole riippuvaisia velan suuruudesta. Perusteena 20 euron summalle 
ovat komission selvitykset (vrt. 8. huhtikuuta 2009 esitetty selvitys vaikutustenarviosta: 
SEC(2009)0315, s. 38), joissa lähdetään keskimäärin 20 euron suuruisista perintäkuluista.
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Tarkistus 118
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta summa, joka vastaa 1,5:tä 
prosenttia erääntyvästä määrästä.

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 
40 euron summa;
b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron 
summa;
c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, 
josta viivästyskorko tulee maksettavaksi.

Or. it

Tarkistus 119
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada viivästyskoron 
lisäksi velalliselta korvaus, joka on
suuruudeltaan 1 prosentti erääntyneestä 
määrästä.

Or. en



AM\810451FI.doc 73/135 PE439.270v02-00

FI

Perustelu

Tämä vaikuttaa oikeudenmukaisemmalta ratkaisulta kuin kiinteämääräinen korvaus. Siinä 
otetaan huomioon vaatimus, että korvauksen pitäisi olla sitä suurempi, mitä pidempi 
maksuviivästys on, mutta siinä ei luoda keinotekoisia rajoja tiettyjen päivämäärien välille: 
esittelijän ehdotuksessa velallisen, joka maksaa 44. päivänä sen jälkeen, kun viivästyskorko 
tulee maksettavaksi, on maksettava korvaus, joka on suuruudeltaan kaksi prosenttia 
erääntyneestä määrästä, ja velallisen, joka maksaa 45. päivänä, on maksettava neljän 
prosentin korvaus. Se on sangen mielivaltaista.

Tarkistus 120
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen enimmäismäärä on 
1 000 euroa.

Or. cs

Perustelu

Toisaalta perintäkulujen korvaamista olisi sovellettava velan korkeisiin tasoihin. Toisaalta 
olisi säädettävä kiinteä yläraja kulujen korvaamiselle.

Tarkistus 121
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mikäli samalle velalliselle on esitetty 
monia vaateita, 1 kohdassa tarkoitetut 
perintäkulujen korvaukset on maksettava 
vain velkojen määrästä eikä yksittäisistä 
vaateista.

Or. cs
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Perustelu

Ei olisi oikeudenmukaista eikä nykyisen käytännön kanssa johdonmukaista korvata saman 
toimittajan ja hankkijan perintäkuluja yksittäisistä vaateista, vaan sen pitäisi johtaa siihen, 
että 1 kohdassa tarkoitetuista kuluista korvataan määrä, joka vastaa kaikkien näiden 
maksuviivästystä koskevien yhteenlaskettujen vaateiden summaa. Tämä on erityisen 
olennaista terveydenhuolto-alalla, kun sairaalat eivät pysty maksamana toimittajalle eri 
lääkkeiden yksittäisistä toimituksista sairausvakuutuksen antajien maksuviivästysten takia.

Tarkistus 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 3 ja 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista määristä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa kaupallisissa 
toimissa maksettavaksi 5 artiklan 
mukaisesti ja ellei sopimuksesta muuta 
johdu, velkojalla on oikeus saada 
velalliselta kiinteä 40 euron summa.

a) alle 1 000 euron velasta kiinteä 
40 euron summa;
b) vähintään 1 000 euron mutta alle 
10 000 euron velasta kiinteä 70 euron 
summa;
c) vähintään 10 000 euron velasta summa, 
joka vastaa yhtä prosenttia määrästä, 
josta viivästyskorko tulee maksettavaksi.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut määrät on 
maksettava ilman että maksumuistutus on 
tarpeen, korvauksena velkojan omista 
perintäkuluista.

Or. de

Perustelu

Korvaukseksi perintäkuluista kiinteä 40 euron summa. Perintä ei nimittäin aiheuta suuria 
kuluja, ja lisäksi velkojalla on oikeus 4 artiklan 3 kohdan nojalla vaatia vastaavaa, nämä 
kulut kattavaa vahingonkorvausta muista perintäkuluista. Korvausten maksamista ei saa 
käyttää väärin ennalta ehkäisevänä keinona; tähän tarkoitukseen riittää viivästyskorko. Jos 
3 ja 5 artikla yhdistetään, ensin mainittu jää pois tekstistä. 
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Tarkistus 123
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
 4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut määrät on 
maksettava ilman että maksumuistutus on 
tarpeen, korvauksena velkojan omista 
perintäkuluista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut määrät on 
maksettava ilman että maksumuistutus on 
tarpeen, korvauksena velkojan omista 
perintäkuluista.

2. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä, 
velkojalla on oikeus vaatia velalliselta 
1 kohdassa säädettyjen summien lisäksi 
kohtuullista korvausta muista 
perintäkuluista, jotka ovat aiheutuneet 
velallisen maksuviivästyksestä. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä kohtuullisen 
korvauksen vähimmäismäärän, joka on 
kuitenkin vähintään viisi prosenttia velan 
määrästä. Edellä mainittu ei kuitenkaan 
vaikuta velkojan oikeuteen esittää 
korvausvaatimus maksun viivästymisestä 
velkojalle mahdollisesti aiheutuneista 
vahingoista.

Or. es

Perustelu
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 125
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut määrät on 
maksettava ilman että maksumuistutus on 
tarpeen, korvauksena velkojan omista 
perintäkuluista. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettu määrä on 
maksettava ilman että maksumuistutus on 
tarpeen, korvauksena velkojan omista 
perintäkuluista.

Or. it

Tarkistus 126
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdan c a alakohdassa 
tarkoitettua korvausta sovelletaan 
peräkkäisen viivästyksen 12. kuukauden 
loppuun asti.
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Or. en

Tarkistus 127
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen enimmäismäärä on 
50 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 128
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä, 
velkojalla on oikeus vaatia velalliselta 
1 kohdassa säädettyjen summien lisäksi 
kohtuullista korvausta asiaankuuluvista 
muista perintäkuluista, jotka ovat 
aiheutuneet velallisen 
maksuviivästyksestä.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 129
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä, 
velkojalla on oikeus vaatia velalliselta 
1 kohdassa säädettyjen summien lisäksi 
kohtuullista korvausta muista 
perintäkuluista, jotka ovat aiheutuneet 
velallisen maksuviivästyksestä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetut määrät on 
maksettava ilman että maksumuistutus on 
tarpeen korvauksena velkojan omista 
perintäkuluista.

Or. es

Perustelu

Jos kohtuullisen korvauksen saaminen edellyttäisi velkojalta maksumuistutusta, velalliset 
välttelisivät kaikin keinoin näitä maksumuistutuksia, jotta heidän ei tarvitsisi maksaa 
korvauksia. Tässä tilanteessa olisi käynnistettävä oikeudellinen vahvistusmenettely, jotta 
tuomari päättäisi, onko maksumuistutus todistetusti toimitettu ja onko korvausta maksettava. 
Näin ollen korvauksilla ei olisi enää tehokasta maksamattomuutta ehkäisevää vaikutusta.

Tarkistus 130
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä, 
velkojalla on oikeus vaatia velalliselta 
1 kohdassa säädettyjen summien lisäksi
kohtuullista korvausta asiaankuuluvista 
muista perintäkuluista, jotka ovat 
aiheutuneet velallisen maksuviivästyksistä. 

3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä, 
velkojalla on oikeus vaatia velalliselta 
kohtuullista korvausta asiaankuuluvista 
muista perintäkuluista, jotka ovat 
aiheutuneet velallisen maksuviivästyksistä.

Or. en
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Tarkistus 131
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä, 
velkojalla on oikeus vaatia velalliselta 
1 kohdassa säädettyjen summien lisäksi 
kohtuullista korvausta muista 
perintäkuluista, jotka ovat aiheutuneet 
velallisen maksuviivästyksestä.

3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä, 
velkojalla on oikeus vaatia velalliselta 
1 kohdassa säädettyjen summien lisäksi 
kohtuullista korvausta muista 
perintäkuluista, jotka ovat aiheutuneet 
velallisen maksuviivästyksestä. Muihin 
kuluihin sisältyvät erityisesti myös 
velkojalle maksuviivästyksen takia 
asianajajan tai perintätoimiston 
valtuuttamisesta aiheutuneet kulut sekä 
tilinylitysmahdollisuuden käytöstä 
aiheutuneet kulut.

Or. de

Perustelu

On selvennettävä, mitkä kuluerät kuuluvat muihin, velallisen maksuviivästyksestä 
aiheutuneisiin kuluihin.

Tarkistus 132
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a artikla

Kiinteämääräinen korvaus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada velalliselta 
jokin seuraavista määristä:
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a) kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan1 prosentti erääntyneestä 
määrästä siitä päivämäärästä lähtien, 
jonka jälkeen korko tulee maksettavaksi;
b) kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 2 prosenttia erääntyneestä 
määrästä 45 päivän kuluttua 
päivämäärästä, jonka jälkeen korko tulee 
maksettavaksi;
c) kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 3 prosenttia erääntyneestä 
määrästä 60 päivän kuluttua 
päivämäärästä, jonka jälkeen korko tulee 
maksettavaksi;
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
kiinteämääräinen korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron ja 
perintäkulujen korvauksen lisäksi. 
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen enimmäismäärä on 
3 000 euroa.

Or. cs

Perustelu

Ehdotetaan maksun viivästymisen mukaan laskettua kiinteämääräistä korvausta koskevaa 
asteittaista järjestelmää maksuviivästyksille. Tämän kiinteämääräisen korvauksen ylin raja 
asetetaan niin, että suojellaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tämän tarkistuksen 
hyväksyminen riippuu siitä, hyväksytäänkö esittelijän mietinnön tarkistus 1, jolla pyritään 
poistamaan direktiiviehdotuksen 5 artiklan 5 kohta.

Tarkistus 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kiinteämääräinen korvaus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
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velkojalla on oikeus saada velalliselta 
jokin seuraavista määristä:
a) korvaus, joka on määrältään 
3 prosenttia erääntyneestä määrästä siitä 
päivämäärästä lukien, jonka jälkeen 
korko tulee maksettavaksi;
b) korvaus, joka on määrältään 
5 prosenttia erääntyneestä määrästä 
90 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus 
lisätään viivästyskorkoon ja 
perintäkulujen korvaukseen. 
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen enimmäismäärä on 
50 000 euroa.

Or. fr

Perustelu

Ei ole tarpeen, että 30 ja 90 viivästyspäivän välillä määrätään kiinteämääräinen korvaus 
lakisääteisten korkojen ja perintäkulujen lisäksi.

Tarkistus 134
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada automaattisesti 
ilman tuomioistuimen päätöstä ja ilman 
velkojan esittämää vaadetta velalliselta 
jokin seuraavista määristä:
a) korvaus, joka on suuruudeltaan 
5 prosenttia erääntyneestä määrästä siitä 
päivämäärästä lähtien, jonka jälkeen 
korko tulee maksettavaksi;
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b) korvaus, joka on suuruudeltaan 
6 prosenttia erääntyneestä määrästä 
45 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi;
c) korvaus, joka on suuruudeltaan 
7 prosenttia erääntyneestä määrästä 
60 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi;
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus 
tulee maksettavaksi viivästyskoron ja 
perintäkulujen korvauksen lisäksi.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen enimmäismäärä on 
50 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset ovat usein kaupallisten toimien heikompi osapuoli maksuviivästyksissä, sillä ne 
epäröivät vaatia viivästyskorkoja velkojalta pelätessään tulevien sopimusten ja asiakkaiden 
menettämistä.

Tarkistus 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla
Viranomaisten suorittamat maksut

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) velkoja on täyttänyt sopimukseen ja 
lakiin perustuvat velvoitteensa;
b) velkoja ei ole saanut erääntynyttä 
määrää ajoissa, paitsi jos velallinen ei ole 
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vastuussa viivästyksestä.
2. Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että:
a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää 
tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on 
maksettava viivästyskorkoa;
b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri 
toimenpiteitä jonkin seuraavassa 
mainitun määräajan kuluessa:
i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen;
ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun 
tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen 
aiemmin kuin tavaran tai palvelun, 30 
päivän kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;
iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen 
vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
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asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, sovelletaan seuraavaa 
viitekorkoa:
a) kyseisen vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla sovellettava viitekorko on 
saman vuoden tammikuun 1 päivänä 
voimassa oleva korko;
b) kyseisen vuoden toisella puoliskolla 
sovellettava viitekorko on saman vuoden 
heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva 
korko.

Or. fr

Perustelu

Sääntöjen on oltava samat yksityisille yrityksille ja viranomaisille. Ei ole syytä säilyttää 
erityistä artiklaa viranomaisten suorittamille maksuille.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten suorittamat maksut Maksuviivästyksen korko
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Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Tämän takia 3 artikla ja 5 artikla 
olisi yhdistettävä. Yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset suhteet ovat monella tavoin 
samanlaisia kuin yritysten väliset suhteet. Jotta vältetään erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava viimeistään 60 päivän 
päästä laskun vastaanottamisesta. 

Tarkistus 137
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten suorittamat maksut Viivästyskorot kaupallisissa toimissa

Or. fr

Perustelu

(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).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 138
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille tai niiden 
puolesta kolmansille osapuolille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. it

Tarkistus 139
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat
viranomaisten tavoitteiden saavuttamista,
velkojalla on oikeus lakisääteisen koron 
suuruiseen viivästyskorkoon, ilman että 
maksumuistutus on tarpeen, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

Or. ro

Perustelu

Tarkistuksessa olisi otettava huomioon 2 artiklan 1 kohta. Monia viranomaisten hankkimista 
palveluista ei ole tarkoitettu itse viranomaisille vaan eri yhteiskuntaryhmään kuuluville 
kolmansille osapuolille, joiden puolesta viranomaiset tekevät sopimuksia tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamisesta. Sopimusten tekeminen kyseisistä tavaroista tai palveluista, jotka 
vastaavat kyseisen ryhmän tarpeita, on osa viranomaisten toiminnan tavoitteita, vaikka 



AM\810451FI.doc 87/135 PE439.270v02-00

FI

kyseiset viranomaiset eivät olekaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen lopullisia 
vastaanottajia.

Tarkistus 140
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista korvausta vastaan, velkojalla 
on oikeus lakisääteisen koron suuruiseen 
viivästyskorkoon, ilman että 
maksumuistutus on tarpeen, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa velkojalla on oikeus 
lakisääteisen koron suuruiseen 
viivästyskorkoon, ilman että 
maksumuistutus on tarpeen, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

Or. de

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Tämän takia 3 artikla ja 5 artikla 
olisi yhdistettävä. Yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset suhteet ovat monella tavoin 
samanlaisia kuin yritysten väliset suhteet. Jotta vältetään erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava viimeistään 60 päivän 
päästä laskun vastaanottamisesta. 

Tarkistus 142
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus, sen jälkeen, 
kun se on lähettänyt velalliselle 
saantitodistukselle varustetun 
muistutuksen 30 päivää sen jälkeen, kun 
velallinen on vastaanottanut laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen, 
lakisääteisen koron suuruiseen 
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viivästyskorkoon, ilman että 
maksumuistutus on tarpeen, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. nl

Perustelu

Jos velallista muistutetaan ensimmäisen kerran maksamisesta 30 päivää maksun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen vastaanottamispäivämäärän jälkeen, velalliselle annetaan 
mahdollisuus riitauttaa vaade. Se voi johtaa suoraveloitusmaksujen määrän laskuun 
Euroopassa. Kaikista sen jälkeen käydyistä maksuviivästyksiä koskevista oikeuskäsittelyistä 
tulee sitten puhtaasti hallinnollisia menettelyjä. Tuomioistuimen päätöksen nojalla velkoja voi 
antaa vaateensa suoraan.

Tarkistus 143
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
tai sellaisissa kaupallisissa toimissa, jotka 
koskevat tavaroiden toimittamista tai 
palvelujen tarjoamista viranomaisille 
korvausta vastaan, velkojalla on oikeus 
lakisääteisen koron suuruiseen 
viivästyskorkoon, ilman että 
maksumuistutus on tarpeen, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. fr

Perustelu

(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 
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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).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 144
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille tai niiden 
puolesta kolmansille osapuolille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. it

Perustelu

Uusi ilmaisu kattaa apteekkien tai niiden yhteenliittymien ja viranomaisten välisillä 
työehtosopimuksilla määriteltävät kaupalliset toimet. Esimerkiksi Italiassa paikallisten 
terveysvirastojen maksuihin sovelletaan julkisten ja yksityisten apteekkien kansallisten 
yhteenliittymien ja julkisen osapuolen välistä apteekkialan kansallista sopimusta.

Tarkistus 145
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
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tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

tarjoamista viranomaisille tai niiden 
puolesta kolmansille osapuolille korvausta 
vastaan, velkojalla on oikeus lakisääteisen 
koron suuruiseen viivästyskorkoon, ilman 
että maksumuistutus on tarpeen, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. it

Perustelu
Uusi ilmaisu kattaa tilanteet, joissa palveluja ei tarjota tai tavaroita ei toimiteta 
viranomaisille suoraan vaan niiden puolesta kolmansille osapuolille. Tästä on kyse 
apteekkien tarjoamissa palveluissa. Apteekit jakavat lääkkeitä potilaille valtion puolesta ja 
saavat siitä maksun vasta myöhemmässä vaiheessa.

Tarkistus 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän 
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän 
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen ennen 
tällaista hyväksymistä tai tarkistusta tai 
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hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua viimeksi mainitusta 
päivästä.

hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua viimeksi mainitusta 
päivästä.

Or. de

Perustelu

Laskun todennettavuus on välttämätön edellytys maksuvelvollisuuden aiheutumiselle. 
Maksuvelvollisuuden aiheutumiseksi lopputilityksen on oltava todennettavissa, jotta sen 
täydellisyys, asianmukainen laatiminen ja lopullisuus voidaan tarkistaa. Lopputilitys, joka ei 
vastaa näitä vaatimuksia, ei pääsääntöisesti voi aiheuttaa maksuvelvollisuutta.

Tarkistus 147
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

i) enintään 60 kalenteripäivän kuluttua 
siitä päivästä, jona velallinen on 
vastaanottanut todennettavissa olevan
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen, ja laskun 
erääntymispäivästä;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, enintään 
60 kalenteripäivän kuluttua tavaran tai 
palvelun vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
todennettavissa olevan laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen ennen 
tällaista hyväksymistä tai tarkistusta tai 
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hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua viimeksi mainitusta 
päivästä.

hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, enintään 
60 kalenteripäivän kuluttua viimeksi 
mainitusta päivästä.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 148
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

i) 90 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 90 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
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todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
90 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

Or. it

Tarkistus 149
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa: 

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa: 

i) 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

i) 60 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä 
vastaavan maksuvaatimuksen;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 30 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

ii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai 
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin 
kuin tavaran tai palvelun, 60 päivän
kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamisesta;

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

iii) mikäli laissa tai sopimuksessa 
määrätään hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai 
palvelun sopimuksenmukaisuus on 
todettava, ja mikäli velallinen vastaanottaa 
laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen ennen tällaista 
hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
60 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

Or. nl
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Perustelu

Kaupallisia toimia koskevista sopimuksista johtuvia maksuvelvoitteita olisi sovellettava 
kaikkiin: viranomaisiin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin. Vain siten voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset maksuvelvoitteiden osalta. Maksu olisi katsottava 
viivästyneeksi, jolloin olisi alettava maksaa viivästyskorkoa ja siihen liittyvää 
kiinteämääräistä viiden prosentin korvausta, ihanteellisessa tapauksessa 60 päivän jälkeen. 
Ensimmäisen, 30 päivän jälkeen annetun muistutuksen jälkeen velallisella on toiset 30 päivää 
aikaa maksaa velkansa.

Tarkistus 150
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) mikäli laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen vastaanottamispäivää 
ei ole määritelty, 30 päivän kuluttua 
tavaran tai palvelun 
vastaanottamispäivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Mikäli sopimuksessa ei ole maksuaikaa, 5 artiklan 2 b kohdalla luodaan automaattinen 
oikeus korkoon 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta. Velkoja voi kuitenkin vain 
harvoin todistaa, että velallinen on vastaanottanut laskun. Tällä säännöksellä säädettäisiin 
niiden tapausten varalta, joissa laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen 
vastaanottamisesta ei ole varmuutta.

Tarkistus 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Julkisen terveydenhuollon ja sosiaali-
ja terveydenhuoltoalan elinten osalta 
5 artiklan 2 kohdan b alakohdan i–iii 
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alakohdissa tarkoitetut aikarajat ovat 
kuitenkin 60 päivää.

Or. fr

Perustelu

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 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 152
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.



AM\810451FI.doc 97/135 PE439.270v02-00

FI

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 153
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää.

Or. de

Perustelu

Viranomaiset toimivat esimerkkinä, ja niillä on toisin kuin yksityisillä yrityksillä varmuus 
rahoituksen saatavuudesta. Siksi viranomaisten pitäisi toimeksiantajina vain 
poikkeustapauksissa voida sopia yli 30 päivän maksuajoista. Viiden prosentin 
kiinteämääräinen korvaus luo selkeän kannustimen maksaa laskut ajallaan. Korvaukselle on 
kuitenkin vahvistettava yläraja julkistalouksien kohtuuttoman kuormittamisen ja lahjonnan 
houkuttelevuuden välttämiseksi. 

Tarkistus 154
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
60:tä päivää. 
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Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 155
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
60:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

Or. it

Tarkistus 156
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
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tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
90:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

Or. it

Tarkistus 157
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei yritysten välisiä 
kaupallisia toimia koskevassa 
sopimuksessa tai sellaisia kaupallisia 
toimia, jotka koskevat tavaroiden 
toimittamista tai palvelujen tarjoamista 
viranomaiselle korvausta vastaan, 
liittyvissä tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja 
asianmukaisesti perustella.

Or. fr

Perustelu

(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).
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 158
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää, jollei tarjousasiakirjoissa ja 
sopimuksessa toisin määrätä ja
asianmukaisesti perustella.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitetun hyväksymis- tai 
tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei ylitä 
30:tä päivää tavaran tai palvelun 
vastaanottamispäivämäärästä alkaen.

Or. en

Perustelu

Poikkeaminen tarkistusta koskevasta 30 päivän jaksosta voidaan tulkita lukemattomin eri 
tavoin ja se pitäisi siksi poistaa. Koska julkisten hankkijoiden ja yksityisten toimittajien välillä 
ei lisäksi useinkaan ole tasapuolisia toimintaedellytyksiä, se antaa viranomaisille tilaisuuden 
ottaa käyttöön erilaisia jaksoja tarkistusmenettelyä varten. Ehdotetussa tarkistuksessa 
tarkennetaan lisäksi 30 päivän jakson aloituspäivämäärä: tavaran tai palvelun 
vastaanottamispäivämäärä.

Tarkistus 159
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
 5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on asianmukaisesti 
perusteltu ottaen huomioon erityiset seikat

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on asianmukaisesti 
perusteltu ottaen huomioon objektiivinen 
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kuten objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

tarve ajoittaa maksu pitemmälle ajalle. 
Maksuajan ehdoton enimmäispituus on 
60 kalenteripäivää.

Or. de

Perustelu

Viranomaiset toimivat esimerkkinä, ja niillä on toisin kuin yksityisillä yrityksillä varmuus 
rahoituksen saatavuudesta. Siksi viranomaisten pitäisi toimeksiantajina vain 
poikkeustapauksissa voida sopia yli 30 päivän maksuajoista. Viiden prosentin 
kiinteämääräinen korvaus luo selkeän kannustimen maksaa laskut ajallaan. Korvaukselle on 
kuitenkin vahvistettava yläraja julkistalouksien kohtuuttoman kuormittamisen ja lahjonnan 
houkuttelevuuden välttämiseksi. 

Tarkistus 160
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos ylivoimaisen esteen 
vuoksi ilmenee objektiivinen tarve ajoittaa 
maksu pitemmälle ajalle.

Or. es

Perustelu

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 
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artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on asianmukaisesti 
perusteltu ottaen huomioon erityiset seikat 
kuten objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
julkisten hankintojen toteuttamiseksi 
lukuun ottamatta direktiivin 2004/18/EY 
II osaston II luvun 3 jaksossa säädettyjä 
poikkeuksia, että sopimuksessa määrätty 
maksuaika ei ylitä 2 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä määräaikoja, paitsi jos 
maksuajasta on erikseen sovittu velallisen 
ja velkojan välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

Or. fr

Perustelu

Käsite "viranomaiset" määritellään direktiiviehdotuksessa viittaamalla 
direktiivin 2004/18/EY mukaiseen määritelmään "hankintaviranomainen". Sen vuoksi 
ehdotuksen olisi oltava johdonmukainen koko direktiivin 2004/18/EY kanssa ja sitä koskeva 
soveltamisala olisi sisällytettävä. Tällä tavalla voidaan ottaa huomioon myös 
direktiiviin 2004/18/EY sisältyvät poikkeukset ja vastata kilpailun vääristymiä koskeviin 
ongelmiin, jotka voisivat aiheutua direktiiviehdotuksen soveltamisesta näihin soveltamisalaan 
kuulumattomiin tahoihin. 
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Tarkistus 162
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) sopimuksessa määrätty maksuaika ei 
ylitä 2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuaika on 
asianmukaisesti ja objektiivisesti 
perusteltu tarpeellisuuden periaatteen 
mukaisesti tai kansallisen lainsäädännön 
erityissäännösten mukaisesti ja jos 
maksuajasta on erikseen sovittu velallisen 
ja velkojan välillä.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa poiketa 
a alakohdassa asetetuista vaatimuksista, 
jos velallinen ja velkoja ovat erikseen 
sopineet maksueriin tai vaiheittaisiin 
maksuihin perustuvista 
maksujärjestelyistä;
b) laskun vastaanottamispäivämäärään ei 
sovelleta velallisen ja velkojan tekemiä 
sopimusjärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Jotta vältetään erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava 
viimeistään 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta. Maksuerin tapahtuviin maksuihin 
tai vaiheittaisiin maksuihin voidaan soveltaa eri vaatimuksia. Maksuaikoja koskevia 
säännöksiä ei myöskään saisi kiertää eriytettyä laskutusta koskevin sopimusjärjestelyin.
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Tarkistus 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) sopimuksessa määrätty maksuaika ei 
ylitä 2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu 
tarpeellisuuden periaatteen mukaisesti tai 
kansallisen lainsäädännön 
erityissäännösten mukaisesti ja jos 
maksuajasta on erikseen sovittu velallisen 
ja velkojan välillä.
b) Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa poiketa 
a alakohdassa asetetuista vaatimuksista, 
jos velallinen ja velkoja ovat erikseen 
sopineet maksueriin tai vaiheittaisiin 
maksuihin perustuvista 
maksujärjestelyistä;
c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskun vastaanottamispäivämäärään ei 
sovelleta velallisen ja velkojan välisiä 
sopimusjärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Jotta vältetään erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava 
viimeistään 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta. Maksuerin tapahtuviin maksuihin 
(Ratenzahlungen) tai vaiheittaisiin maksuihin (Abschlagszahlungen) voidaan soveltaa eri 
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vaatimuksia. Maksuaikoja koskevia säännöksiä ei myöskään saisi kiertää laskutusta koskevin 
sopimusjärjestelyin.

Tarkistus 164
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä.

Or. en

Perustelu

Ei kannata ottaa käyttöön porsaanreikää viranomaisille: nykyiset käytännöt joissakin 
jäsenvaltioissa (esim. Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat) osoittavat, että viranomaiset 
pystyvät kaikilla tasoilla maksamaan 30 päivän kuluessa. Komission ehdotuksen johdanto-
osan 17 kappaleessa selitetään yksityiskohtaisesti, miksi viranomaisilla todellakin on 
vähemmän rahoitusrajoitteita kuin yrityksillä Niiden pitäisi lisäksi antaa oikea esimerkki koko 
markkinoille.

Tarkistus 165
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja. 
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erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

Or. en

Perustelu

Komission tekstin nojalla on mahdollista poiketa 30 päivän jaksosta, ja sitä voidaan tulkita 
lukemattomin eri tavoin ja sen nojalla sopimusehdoissa voidaan säätää pidemmistä 
maksuajoista kuin tällä direktiivillä halutaan, esimerkiksi talousarvion rajoitusten 
ylittämiseksi. Tätä pitäisi välttää, jotta voidaan varmistaa viranomaisten oikea-aikaiset 
maksut. 

Tarkistus 166
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä.

Or. cs

Perustelu

Myös viranomaisilla pitäisi olla sopimusvapaus muodostaa suhteensa toimittajiin 
erityistarpeidensa mukaisesti.
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Tarkistus 167
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on asianmukaisesti 
perusteltu ottaen huomioon erityiset seikat 
kuten objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on asianmukaisesti 
perusteltu ottaen huomioon erityiset seikat 
kuten objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle. Maksuaika ei saa 
kuitenkaan olla pidempi kuin 60 päivää.

Or. de

Perustelu

Yksityisille yrityksille ja viranomaisille voidaan myöntää 30 päivää pidempiä maksuaikoja 
ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, joita on perusteltava. On tärkeää ottaa käyttöön 
enimmäismääräaika, jotta poikkeusta säännellään ja vältetään väärinkäytökset.

Tarkistus 168
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja.
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Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 169
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja. 

Or. en
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Tarkistus 170
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on
asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on objektiivisesti 
perusteltu ottaen huomioon sopimuksen 
erityinen luonne tai ominaispiirteet.

Vaiheittaisia maksuja lukuun ottamatta 
maksuajan ehdoton enimmäispituus on 
aina 60 päivää. 
Velalliset eivät myöskään saa käyttää 
vaiheittaista maksujärjestelmää keinona 
heikentää tässä direktiivissä säädettyjä 
sääntöjä ja periaatteita. 

Or. en

Tarkistus 171
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat määritellä 
lyhyempiä 30−60 päivän pituisia 
aikarajoja.

Or. en

Perustelu

On suotavaa pyrkiä minimiyhdenmukaistamiseen täysimääräisen yhdenmukaistamisen sijasta.



PE439.270v02-00 110/135 AM\810451FI.doc

FI

Tarkistus 172
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) Jäsenvaltioiden on taattava, että kun 
julkisia palveluita tarjoaa sekä julkinen 
että yksityinen sektori, tämän artiklan 
säännöksiä sovelletaan kumpaankin 
niistä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon erilaiset tavat, joilla julkisia palveluja tarjotaan 
jäsenvaltioissa erityisesti terveydenhuolto- ja sosiaalialalla. On jo esimerkiksi monia hoitoa 
antavia yksityissairaaloita, ja tämä on yhä yleisempää joissakin jäsenvaltioissa. Siksi on 
tärkeää taata yhtäläinen kohtelu ja välttää tilanne, jossa julkiset terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoajat joutuvat huonompaan asemaan epäoikeudenmukaisella tavalla..

Tarkistus 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Velkojalle maksettavan sakon säätäminen olisi epätavallista, sillä edunsaajia ovat 
maksamattomuudesta kärsivät yksityishenkilöt eivätkä viranomaiset. Sopiva tapa on 
korvausten maksaminen velkojalle viitekorkoina.

Tarkistus 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämän täydentävän kiinteämääräisen korvauksen tavoite ei ole selkeä, etenkin koska se 
lisätään kahteen seuraamukseen (perintäkulujen korvaamiseen sekä viivästyskorkoon), joilla 
kummallakin vastataan tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi ei ole selvää, miksi korvaus on viisi 
prosenttia, ja komission tätä asiaa koskeva vaikutustutkimus on epäselvä. Näiden syiden 
vuoksi tällaisen korvauksen käyttöönotto voi antaa velkojalle perusteetonta etua, mikä ei ole 
tämän direktiiviehdotuksen tavoite.

Tarkistus 175
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 

Poistetaan.
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suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Or. fr

Perustelu

(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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 176
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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 
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Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 177
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. 3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että viivästyskoron tullessa maksettavaksi
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Poistetaan.

Or. cs

Perustelu

Sopimussuhteiden osapuolten tasapuolisuuden takia ei ole mahdollista soveltaa viranomaisiin 
niin korkeaa yksipuolista seuraamusta.

Tarkistus 178
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
 5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa viranomaisen
maksettavaksi velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.
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Or. de

Perustelu

Viranomaiset toimivat esimerkkinä, ja niillä on toisin kuin yksityisillä yrityksillä varmuus 
rahoituksen saatavuudesta. Siksi viranomaisten pitäisi toimeksiantajina vain 
poikkeustapauksissa voida sopia yli 30 päivän maksuajoista. Viiden prosentin 
kiinteämääräinen korvaus luo selkeän kannustimen maksaa laskut ajallaan. Korvaukselle on 
kuitenkin vahvistettava yläraja julkistalouksien kohtuuttoman kuormittamisen ja lahjonnan 
houkuttelevuuden välttämiseksi. 

Tarkistus 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Mikäli maksun suorittaminen määrättynä 
päivämääränä riippuu siitä, että 
keskushallinnosta siirretään etukäteen 
valtion varoja, eikä sitä ole tehty, ja mikäli 
keskushallintoon kuulumaton 
viranomainen ei ole vastuussa viiveestä, 
velkojalla ei ole oikeutta 
kiinteämääräiseen korvaukseen, jonka 
suuruus on prosenttiosuus erääntyneestä 
määrästä.

Or. el

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 180
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 2 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä kannattaa kaikkien yritysten ja viranomaisten yhtäläistä kohtelua 
viivästysmaksujen perimisessä ja ehdottaa kiinteämääräistä, yleistä käteisalennusta 
vastaavaa kahden prosentin korvausta.

Tarkistus 181
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 3 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Or. it
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Tarkistus 182
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
julkisoikeudellisen yhteisön on tehtävä 
viiden työpäivän kuluessa sopimus 
maksunvälittäjän kanssa velan 
maksamiseksi kokonaan viipymättä. Jos 
julkisoikeudellinen yhteisö ei tee 
sopimusta velan maksamiseksi 
palveluntarjoajalle, yhteisölle voidaan 
määrä seuraamuksia kunkin jäsenvaltion 
voimassa olevan lainsäädännön ja 
vaatimusten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

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 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 183
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi. Jos 
kiinteämääräiseen korvaukseen 
oikeutetulla velkojalla on muita yrityksiä 
alihankkijoina, jaetaan kiinteämääräinen 
korvaus oikeasuhteisesti myös 
alihankkijoille.

Or. it

Tarkistus 184
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. 3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Jotta pk-yrityksille ei kuitenkaan 
luotaisi liiallista byrokratiaa, yksityisille yrityksille tai viranomaisille ei pitäisi säätää 
kiinteämääräisiä korvauksia. On jo olemassa alennettuja lakisääteisiä korkoja, joilla taataan, 
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että lyhyisiin ylityksiin suhtaudutaan eri tavoin kuin pitkiin maksuviivästyksiin. On hyvin 
tärkeää, että ei luoda enempää byrokratiaa.

Tarkistus 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi.

viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada korvausmaksu, 
jonka määrät ovat seuraavat:

a) korvaus, jonka suuruus on 2 prosenttia 
erääntyneestä määrästä siitä 
päivämäärästä lähtien, jonka jälkeen 
korko tulee maksettavaksi;
b) korvaus, joka on suuruudeltaan 
5 prosenttia erääntyneestä määrästä 
30 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi.

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Korvausmaksuissa lyhyisiin 
ylityksiin olisi suhtauduttava eri tavoin kuin pitkiin maksuviivästyksiin.

Tarkistus 187
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä. Tämä korvaus tulee 
maksettavaksi viivästyskoron lisäksi. 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada korvausmaksu, 
jonka määrät ovat seuraavat:

a) korvaus, joka on suuruudeltaan 
2 prosenttia erääntyneestä määrästä siitä 
päivämäärästä lähtien, jonka jälkeen 
korko tulee maksettavaksi;
b) korvaus, joka on suuruudeltaan
4 prosenttia erääntyneestä määrästä 
45 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi;
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c) korvaus, joka on suuruudeltaan 
5 prosenttia erääntyneessä määrästä 
60 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi.
5 a. Edellä 5 kohdassa tarkoitettu korvaus 
tulee maksettavaksi viivästyskoron ja 
perintäkulujen korvauksen lisäksi.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten maksuviivästyksen seuraamuksen olisi oltava asteittainen ja progressiivinen ja 
sen pitäisi riippua viiveen pituudesta, jotta voidaan säilyttää kannustin maksaa määrä 
takaisin, kun maksu on jo myöhässä. 

Tarkistus 188
Malgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Or. pl

Perustelu

Maksun viivästyneenä saavan sopimusosapuolen korvauksella tulisi olla yläraja. 

Tarkistus 189

Komission teksti Tarkistus

(5a) Kohdassa 5 mainittu korvaus saa olla 
enintään 50 000 euroa. 
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Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
 5 artikla – 6 kohta

Or. de

Perustelu

Viranomaiset toimivat esimerkkinä, ja niillä on toisin kuin yksityisillä yrityksillä varmuus 
rahoituksen saatavuudesta. Siksi viranomaisten pitäisi toimeksiantajina vain 
poikkeustapauksissa voida sopia yli 30 päivän maksuajoista. Viiden prosentin 
kiinteämääräinen korvaus luo selkeän kannustimen maksaa laskut ajallaan. Korvaukselle on 
kuitenkin vahvistettava yläraja julkistalouksien kohtuuttoman kuormittamisen ja lahjonnan 
houkuttelevuuden välttämiseksi. 

Tarkistus 190
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, sovelletaan seuraavaa viitekorkoa:

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa ja 
sellaisissa kaupallisissa toimissa, jotka 
koskevat tavaroiden toimittamista tai 
palvelujen tarjoamista viranomaisille 
korvausta vastaan, sovelletaan seuraavaa 
viitekorkoa:

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, sovelletaan seuraavaa viitekorkoa:

6. 5 kohdassa mainitun kiinteämääräisen 
korvauksen enimmäismäärä on 2 000 euroa. 

a) kyseisen vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla sovellettava viitekorko on saman 
vuoden tammikuun 1 päivänä voimassa 
oleva korko;
b) kyseisen vuoden toisella puoliskolla 
sovellettava viitekorko on saman vuoden 
heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva korko.
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Or. fr

Perustelu

(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).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, sovelletaan seuraavaa viitekorkoa:

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista korvausta vastaan, sovelletaan 
seuraavaa viitekorkoa:

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Tämän takia 3 artikla ja 5 artikla 
olisi yhdistettävä. Yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset suhteet ovat monella tavoin 
samanlaisia kuin yritysten väliset suhteet.
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Tarkistus 192
Heide Rühle 

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista viranomaisille korvausta 
vastaan, sovelletaan seuraavaa viitekorkoa:

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista korvausta vastaan, sovelletaan 
seuraavaa viitekorkoa:

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 193
Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
velkoja voi pyytää viranomaisia 
todistamaan määräajan kuluessa asiaan 
liittyvän pyynnön esittämisestä, että 
1 kohdassa tarkoitettu saatava on rahassa 
määritelty, selvä ja erääntynyt, jotta 
velkoja voi luovuttaa saamiset 
takautumisoikeuksin pankeille tai 
voimassa olevassa lainsäädännössä 
tunnustetuille rahoituksenvälittäjille. 
Saamisten luovutus takautumisoikeuksin 
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tulee velallisen osalta voimaan edellä 
mainitun todistuksen jättämisestä.
Todistuksen saaminen keskeyttää 
viivästyskorkojen alkamisajankohdan ja 
sulkee pois kohdassa 5 tarkoitetun 
kiinteämääräisen korvauksen 
maksamisen.

Or. it

Perustelu
Samalla kun viranomaisiin aletaan soveltaa tiukempia maksuehtoja, olisi yrityksille annettava 
mahdollisuus luovuttaa velallisten viranomaisten erääntyvät saamiset pankeille ja 
rahoituksenvälittäjille. Tällainen säännös takaisi yrityksille kaupallisissa toimissa tarvittavan 
käteisvaran ja suojaisi toisaalta viranomaisia täytäntöönpanotoimilta ja 5 prosentin 
kiinteämääräisen korvauksen maksamiselta.

Tarkistus 194
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
 5 artikla – 6 b kohta (uusi)

Or. de

Perustelu

Viranomaiset toimivat esimerkkinä, ja niillä on toisin kuin yksityisillä yrityksillä varmuus 
rahoituksen saatavuudesta. Siksi viranomaisten pitäisi toimeksiantajina vain 
poikkeustapauksissa voida sopia yli 30 päivän maksuajoista. Viiden prosentin 
kiinteämääräinen korvaus luo selkeän kannustimen maksaa laskut ajallaan. Korvaukselle on 
kuitenkin vahvistettava yläraja julkistalouksien kohtuuttoman kuormittamisen ja lahjonnan 
houkuttelevuuden välttämiseksi.

Komission teksti Tarkistus

6 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velkojalla on oikeus kieltäytyä tavaran tai 
palvelun toimittamisesta, jos 1 kohdan 
edellytykset täyttyvät ja viranomainen ylittää 
maksuajan yli kolmella kuukaudella.
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Tarkistus 195
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6c. Jäsenvaltiot voivat kaupallisissa 
toimissa, jotka koskevat tavaroiden 
toimittamista tai palvelujen tarjoamista 
korvausta vastaan, laatia 4 kohdasta 
poiketen bonus-malus-järjestelmän, jossa 
velallinen ja velkoja voivat joko sopia 
vaiheittaisista maksuista tai velkojalla on 
oikeus saada kiinteämääräinen korvaus, 
joka on suuruudeltaan 2 prosenttia 
erääntyneestä määrästä. Sopimuksessa 
vahvistetun maksuajan ehdoton 
enimmäispituus on 60 päivää.

Or. en

Tarkistus 196
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kiinteämääräinen korvaus kaupallisissa 

toimissa tapahtuvissa 
maksuviivästymisissä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritysten välisissä kaupallisissa toimissa 
tai sellaisissa kaupallisissa toimissa, jotka 
koskevat tavaroiden toimittamista tai 
palvelujen tarjoamista viranomaisille 
korvausta vastaan, velkojalla on 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
oikeus saada velalliselta 
kiinteämääräinen korvaus, joka on 
määrältään:
a) 2 prosenttia erääntyneestä määrästä 
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siitä päivämäärästä lähtien, josta 
viivästyskorko tulee maksettavaksi;
b) 3 prosenttia erääntyneestä määrästä 
30 päivän kuluttua päivämäärästä, josta 
viivästyskorko tulee maksettavaksi;
c) 4 prosenttia erääntyneestä määrästä 
45 päivän kuluttua päivämäärästä, josta 
viivästyskorko tulee maksettavaksi;
d) 5 prosenttia erääntyneestä määrästä 
60 päivän kuluttua päivämäärästä, josta 
viivästyskorko tulee maksettavaksi;
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
kiinteämääräinen korvaus lisätään 
viivästyskorkoon ja perintäkulujen 
korvaukseen.

Or. fr

Perustelu

On suhteetonta, vaikeasti sovellettavaa ja syrjivää soveltaa viranomaisiin siitä päivästä 
lähtien, kun viivästyskorot on maksettava, kiinteämääräistä korvausta, joka on suuruudeltaan 
viisi prosenttia erääntyneestä määrästä. Tämän kiinteämääräisen korvauksen muodostaman 
seuraamuksen on oltava porrastettu viivästyspäivien lukumäärän mukaan, ja sitä on 
sovellettava sekä yrityksiin että viranomaisiin. Todellisen tehokkuuden varmistamiseksi 
minkäänlaista enimmäismäärää ei olisi esitettävä.

Tarkistus 197
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Sovellettava viitekorko

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupallisissa toimissa, jotka koskevat 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista korvausta vastaan, 
sovelletaan seuraavaa viitekorkoa:
a) kyseisen vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla sovellettava viitekorko on 
saman vuoden tammikuun 1 päivänä 
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voimassa oleva korko;
b) kyseisen vuoden toisella puoliskolla 
sovellettava viitekorko on saman vuoden 
heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva 
korko.

Or. de

Perustelu

Viivästyskoron tullessa maksettavaksi pitäisi yrityksiin ja viranomaisiin soveltaa samoja 
ehtoja. Siksi kaupallisissa toimissa yritysten välillä sekä yritysten ja viranomaisten välillä 
pitäisi olla käytössä sama viitekorko.

Tarkistus 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
maksupäivää, viivästyskorkoa tai 
perintäkuluja koskevaa sopimuslauseketta 
joko ei voida panna täytäntöön tai että se 
antaa oikeuden vaatia 
vahingonkorvausta, jos se on selvästi 
kohtuuton velkojaa kohtaan. Ratkaistaessa 
sitä, onko lauseke selvästi kohtuuton 
velkojaa kohtaan, otetaan huomioon kaikki 
tapausta koskevat seikat, mukaan lukien 
hyvä kauppatapa ja tuotteen tai palvelun 
luonne. Lisäksi otetaan huomioon, onko 
velallisella objektiivista syytä poiketa 
lakisääteisestä korosta tai 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdasta, 4 artiklan 
1 kohdasta tai 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdasta.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
sopimuslausekkeet, jotka ovat vastoin 
tämän direktiivin maksupäivää, 
viivästyskorkoa tai perintäkuluja koskevia 
määräyksiä, ovat selvästi kohtuuttomia
velkojaa kohtaan ja antavat oikeuden 
vaatia vahingonkorvausta. Jos lauseke 
määritellään selvästi kohtuuttomaksi 
velkojaa kohtaan, se katsotaan 
mitättömäksi, ja lausekkeen sijasta 
sovelletaan asiaankuuluvia säännöksiä, 
jolleivat kansalliset tuomioistuimet 
määrittele muita oikeudenmukaisia 
vaatimuksia. Ratkaistaessa sitä, onko 
lauseke selvästi kohtuuton velkojaa 
kohtaan, otetaan huomioon kaikki tapausta 
koskevat seikat, mukaan lukien hyvä 
kauppatapa ja tuotteen tai palvelun luonne. 
Selvästi kohtuuttomiksi lausekkeiksi 
katsotaan kaikki lausekkeet, joissa

Lauseke, jonka mukaan viivästyskorkoa ei 
voida periä, on ensimmäisen alakohdan 
soveltamiseksi katsottava aina selvästi 
kohtuuttomaksi.

a) suljetaan pois mahdollisuus periä 
viivästyskorkoa tai määrätään 2 artiklan 
5 kohdassa säädettyä matalammasta 
korosta,
b) määrätään 3 artiklan 2 kohdan 
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b alakohdassa säädettyä pidemmistä 
maksuajoista ilman objektiivista tarvetta,
c) määrätään 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädettyä pidemmistä 
maksuajoista ilman ylivoimasta estettä,
d) suljetaan pois mahdollisuus saada 
4 artiklassa säädettyjä perintäkuluja 
koskevia korvauksia, 
e) suljetaan pois mahdollisuus soveltaa 
5 artiklan 5 kohtaa,
f) suljetaan pois velkojan oikeus purkaa 
sopimus maksuviivästyksen vuoksi,
g) suljetaan pois palvelujen 
ostosopimuksissa velkojan oikeus periä 
takaisin velkojan omaisuutta olevat ja 
palvelujen tarjoamisessa käytettävät 
materiaalit maksuviivästyksen vuoksi.

Or. es

Perustelu

On tärkeää selventää, mitkä lausekkeet katsotaan kohtuuttomiksi ja mitä vaikutuksia 
kohtuuttomiksi katsotuilla sopimuslausekkeilla on. Niiden selventäminen vahvistaa direktiivin 
henkeä.

Tarkistus 199
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
maksupäivää, viivästyskorkoa tai 
perintäkuluja tai maksuviivästyksen 
seurauksia koskevaa sopimuslauseketta 
joko ei voida panna täytäntöön tai että se 
antaa oikeuden vaatia vahingonkorvausta, 
jos se on selvästi kohtuuton velkojaa 
kohtaan. Ratkaistaessa sitä, onko lauseke 
selvästi kohtuuton velkojaa kohtaan, 
otetaan huomioon kaikki tapausta koskevat 
seikat, mukaan lukien hyvä kauppatapa ja
tuotteen tai palvelun luonne. Lisäksi 
otetaan huomioon, onko velallisella 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
maksupäivää, viivästyskorkoa tai 
perintäkuluja tai maksuviivästyksen 
seurauksia koskevaa sopimuslauseketta 
joko ei voida panna täytäntöön tai että se 
antaa oikeuden vaatia vahingonkorvausta, 
jos se on selvästi kohtuuton velkojaa 
kohtaan. Ratkaistaessa sitä, onko lauseke 
selvästi kohtuuton velkojaa kohtaan, 
otetaan huomioon kaikki tapausta koskevat 
seikat, mukaan lukien hyvä kauppatapa, 
tuotteen tai palvelun luonne ja yritysten 
koko. Lisäksi otetaan huomioon, onko 
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objektiivista syytä poiketa 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdasta, 4 artiklan 
1 kohdasta tai 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdasta.

velallisella objektiivista syytä poiketa 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdasta, 
4 artiklan 1 kohdasta tai 5 artiklan 
2 kohdan b alakohdasta.

Lauseke, jonka mukaan viivästyskorkoa ei 
voida periä, on ensimmäisen alakohdan 
soveltamiseksi katsottava aina selvästi 
kohtuuttomaksi.

Lauseke, jonka mukaan viivästyskorkoa ei 
voida periä, on ensimmäisen alakohdan 
soveltamiseksi katsottava aina selvästi 
kohtuuttomaksi.

Or. it

Tarkistus 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lauseke, jonka mukaan viivästyskorkoa ei 
voida periä, on ensimmäisen alakohdan 
soveltamiseksi katsottava aina selvästi 
kohtuuttomaksi.

Lauseke tai kauppatapa, jonka mukaan
lakisääteistä korkoa, vähintään 
seitsemällä prosenttiyksiköllä korotettua 
viitekorkoa tai perintäkuluja tai molempia 
ei voida periä, on 1 alakohdan 
soveltamiseksi katsottava aina selvästi 
kohtuuttomaksi.

Or. es

Perustelu

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. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 201
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – toinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamista 
varten 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
asetetun määräajan ylittävää lauseketta 
on pidettävä aina selvästi kohtuuttomana.

Or. en

Perustelu
Monilla aloilla huomattava osa hankinnoista tehdään julkisen tarjousmenettelyn kautta. Siinä 
on vaarana, että viranomaiset käyttävät väärin hallitsevaa asemaansa. Pk-yritysten ja 
yritysten yleisesti on mietittävä vaaraa tulevien liikesuhteiden heikentymisestä, jos ne vievät 
asian oikeuteen. Direktiivissä pitäisi siksi säätää ankarista toimenpiteistä toimittajien aseman 
vahvistamiseksi.

Tarkistus 202
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – toinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamista 
varten 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
asetetun määräajan ylittävää lauseketta 
on pidettävä aina selvästi kohtuuttomana.

Or. en
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Tarkistus 203
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – toinen b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä olisi aina pidettävä selvästi 
kohtuuttomana käytäntönä.

Or. en

Tarkistus 204
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut keinot 
käsittävät säännöksiä, joiden mukaan 
etujärjestöt voivat kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti saattaa asian 
käsiteltäväksi tuomioistuimessa tai 
toimivaltaisessa viranomaisessa sillä 
perusteella, että lausekkeet ovat selvästi 
kohtuuttomia, niin että nämä voivat käyttää 
riittäviä ja tehokkaita keinoja lausekkeiden
käytön jatkamisen estämiseksi.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut keinot 
käsittävät säännöksiä, joiden mukaan 
yritykset voivat kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti saattaa asian käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa 
viranomaisessa sillä perusteella, että 
lausekkeet ovat selvästi kohtuuttomia, niin 
että nämä voivat käyttää riittäviä ja 
tehokkaita keinoja lausekkeiden käytön 
jatkamisen estämiseksi, jollei 1 kohdan 
toisessa alakohdassa toisin määrätä.

Or. es

Perustelu

Tämän ehdotuksen perusteluna on vain pyrkimys välttää tuomioistuinten ruuhkautuminen. 
Tämän artiklan 1 kohdassa lueteltujen ehtojen katsomisen kohtuuttomiksi ei pitäisi edellyttää 
oikeuskäsittelyä. Muiden lausekkeiden, joiden sopimusosapuoli voisi katsoa olevan 
kohtuuttomia, yhteydessä on turvauduttava oikeudelliseen vahvistusmenettelyyn. 
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Tarkistus 205
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut keinot 
käsittävät säännöksiä, joiden mukaan 
etujärjestöt voivat kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti saattaa asian 
käsiteltäväksi tuomioistuimessa tai 
toimivaltaisessa viranomaisessa sillä 
perusteella, että lausekkeet ovat selvästi 
kohtuuttomia, niin että nämä voivat käyttää 
riittäviä ja tehokkaita keinoja lausekkeiden 
käytön jatkamisen estämiseksi.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut keinot 
käsittävät säännöksiä, joiden mukaan 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä virallisesti 
edustavat järjestöt voivat kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti saattaa asian 
käsiteltäväksi tuomioistuimessa tai 
toimivaltaisessa viranomaisessa sillä 
perusteella, että lausekkeet ovat selvästi 
kohtuuttomia, niin että nämä voivat käyttää 
riittäviä ja tehokkaita keinoja lausekkeiden 
käytön jatkamisen estämiseksi.

Or. nl

Perustelu

Vanhassa direktiivissä oikeus siirrettiin vain pk-yrityksiä virallisesti edustaville järjestöille. 
Jotta vältettäisiin epävarmuutta pk-yritysten keskuudessa, sen pitäisi säilyä sellaisena.

Tarkistus 206
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tästä 
direktiivistä johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien täydellinen avoimuus, 
erityisesti julkaisemalla sovellettava 
lakisääteinen korko.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tästä 
direktiivistä johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien täydellinen avoimuus, 
erityisesti julkaisemalla sovellettava 
lakisääteinen korko ja viranomaisilta 
perittäviä maksuja koskeva tilanne 
mahdollisen alihankkijaketjun saatavien 
turvaamiseksi.

Or. it
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Tarkistus 207
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
tiedottamista velkojien ja velallisten 
oikeuksista kaupallisissa toimissa sekä 
julkaistava luettelo maksunsa ajoissa 
suorittavista maksajista, jotta hyvien 
käytäntöjen levittämistä edistetään.

Or. fr

Perustelu

Maksuviivästyksiä koskevia torjuntatoimia ei tarvitse rajoittaa pelkästään rangaistuksiin. On 
tärkeää, että velkojat ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan. Maksunsa ajoissa suorittavia 
maksajia koskevan luettelon julkaiseminen voisi edistää aikarajoituksien noudattamista 
(velallisten mainetta koskeva näkökohta).

Tarkistus 208
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(7a) Komission olisi julkaistava 
virallisissa lehdissään ja Internetissä 
tiedot kaikkien jäsenvaltioiden voimassa 
olevista lakisääteisistä koroista, jotka 
suoritetaan kaupallisen suorituksen 
viivästyessä.

Or. pl

Perustelu

Tämä ratkaisu varmistaa tuomioistuimille ja velkojille suuremman avoimuuden ja 
saatavuuden määritellä eri jäsenvaltioissa voimassa olevia lakisääteisiä korkoja, millä on 
erityinen merkitys erityisesti rajatylittävissä liiketoimissa. 
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Tarkistus 209
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisessa lainsäädännössä, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä 
on sovellettava samoja ehtoja kaikkiin 
Euroopan yhteisöön sijoittautuneisiin 
velkojiin.

2. Kansallisessa lainsäädännössä, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä 
on sovellettava samoja ehtoja kaikkiin 
Euroopan unioniin sijoittautuneisiin 
velkojiin niiden koon perusteella.

Or. it

Tarkistus 210
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1–7 ja 
9 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12. kuukauden 
viimeisenä päivänä tämän direktiivin 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1–7 ja 
9 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12. kuukauden 
viimeisenä päivänä tämän direktiivin 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä]. 5 artiklan 
vaatimusten noudattamiseksi kullakin 
jäsenvaltiolla on mahdollisuus lykätä 
enintään 36 kuukautta tiettyihin aloihin 
liittyviä maksuja koskevan artiklan 
voimaantuloa. Yksittäiset jäsenvaltiot 
tunnistavat kyseiset alat ja ilmoittavat ne 
komissiolle, jonka on hyväksyttävä ne.
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Or. it
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