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PR_COD_Recastingam

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hilinenud 
maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (uuesti sõnastatud)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0126);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0044/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 114; 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni […] kirja 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja õiguskomisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi(A7-0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1. võtab vastu allpool toodud seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Uuringud on näidanud, et 
riigiasutused nõuavad äritehingute puhul 
sageli selliseid lepingulisi maksetähtaegu, 
mis on palju pikemad kui 30 päeva. 
Seepärast tuleks riigiasutuste 
hankelepingute puhul kehtestada 
üldreeglina maksetähtajaks kõige enam 30 
päeva. Kuid pikemad maksegraafikud, 
sealhulgas ajatatud maksete puhul, 
peaksid olema võimalikud, kui seda saab
objektiivselt põhjendada seoses lepingu 
eripära või eriliste tunnusjoontega, 
näiteks suurte ehitusprojektide korral.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud raportööri artikli 7 a (uus) kohta esitatud 
muudatusettepanekuga. Vt selgitust artiklile 7 a (uus).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

eesmärkide saavutamisel nii palju 
stabiilsete ärisuhete loomisest nagu 
eraettevõtted. Sellest tulenevalt võivad 
riigiasutused olla vähem motiveeritud õigel 
ajal tasuma. Lisaks on paljudel 
riigiasutustel võimalik saada rahalisi 
vahendeid soodsamatel tingimustel kui 
eraettevõtetel. Seepärast ei kaasne 
riigiasutuste hilinenud maksmisega mitte 
üksnes põhjendamatu kulu eraettevõtetele, 
vaid ka üldine ebatõhusus.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 4 a (uus) kohta esitatud muudatusettepanekuga, 
milles sätestatakse võrdsed sanktsioonid ettevõtetele ja riigiasutustele. Vt selgitust artiklile 4 
a (uus).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Rahastamise ja ärisuhete osalt on 
Euroopa Liidu institutsioonid võrreldavad 
liikmesriikide riigiasutustega. Käesolevas 
direktiivis riigiasutustele sätestatud 
maksimaalseid makseperioode tuleks 
kohaldada vastavalt ka Euroopa Liidu 
institutsioonidele.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 2 lõike 2 kohta esitatud muudatusettepanekuga. 
Raportöör on seisukohal, et käesolevat direktiivi tuleks kohaldada Euroopa Liidu 
institutsioonidele.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Käesolevas direktiivis sätestatakse 
konkreetsed kriteeriumid võimalike 
ebaõiglaste lepingutingimuste 
hindamiseks, võttes arvesse ettevõtjate 
vaheliste või ettevõtjate ja riigiasutuste 
vaheliste tehingute eripära, mis erinevad 
suurel määral tarbijatega seotud 
tehingutest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, et konkreetsete kriteeriumide kujundamisel võimalike 
ebaõiglaste lepingutingimuste hindamiseks, nagu need on sätestatud käesolevas direktiivis, on 
arvesse võetud ettevõtjate vaheliste või ettevõtjate ja riigiasutuste vaheliste tehingute eripära, 
mis erinevad suurel määral tarbijatega seotud tehingutest. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesoleva direktiivi sätete järgimise 
lihtsustamiseks peaksid liikmesriigid 
julgustama abi otsimist vahendamise või 
teiste alternatiivsete vaidluste 
lahendamise võimaluste kaudu.

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib julgustada vahendamise ja teiste alternatiivsete vaidluste lahendamise 
võimaluste kasutamist.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 − punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) „riigiasutus” – igasugune ostja või 
üksus vastavalt Euroopa parlamendi ja 
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused¹, direktiivi 2004/18/EÜ
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, 
millega kooskõlastatakse teatavate kaitse-
ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt 
sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja 
teenuste riigihankelepingute sõlmimise 
kord², tähendusele, samuti kõik Euroopa 
Liidu institutsioonid, organid, bürood ja 
ametid;
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.
2 ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

Or. en

Selgitus

Raportöör peab oluliseks, et direktiivi riigiasutuste korda kaasataks ka kommunaalettevõtete 
direktiivi 2004/17/EÜ kohased tehingud ja tehingud direktiivi 2009/81/EÜ tähenduses. 
Direktiivi korda riigiasutustele tuleks kohaldada ka ELi institutsioonidele.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Avatud üheprotsendine hüvitismäär 10 000 euroste või suuremate hilinenud maksete kohta 
võib põhjustada märkimisväärseid ja ebaproportsionaalseid kulutusi suure väärtusega 
tehingutele ega pruugi peegeldada tegelikke kulusid. Raportöör on arvamusel, et 
sissenõudmiskulude hüvitamisel peaks olema fikseeritud ülempiir. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Kindlasummaline hüvitis

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tuleb 
maksta viivist, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised 
summad:
a) hüvitis, mis moodustab alates 
kuupäevast, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 2% makstavast summast;
b) hüvitis, mis moodustab 45 päeva pärast 
kuupäeva, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 4% makstavast summast;
c) hüvitis, mis moodustab 60 päeva pärast 
kuupäeva, kui tuleb hakata maksma 
viivist, 5% makstavast summast;
2. Lõikes 1 viidatud hüvitis lisandub 
viivisele ja sissenõudmiskulude hüvitisele. 
3. Lõikes 1 viidatud hüvitise summa ei 
tohi ületada 50 000 eurot.

Or. en

Selgitus
Raportöör toetab ettevõtjate ja riigiasutuste võrdset kohtlemist hilinenud maksete 
sanktsioonide osas. Ta teeb ettepaneku luua progresseeruv süsteem, mille ülempiir on 50 000 
eurot.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – lõppsõna (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuid tervishoiusektoris tegutsevate 
riigiasutuste jaoks on punktides ii ja iii 
nimetatud tähtajad 60 päeva.

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku kehtestada tervishoiusektoris tegutsevatele riigiasutustele 
ühtlustatud 60-päevane makseperiood. Selles erandis võetakse arvesse tervishoiusüsteemi 
erilist korraldust ja liikmesriikide erinevat korda.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kui ajatatud maksete kord välja arvata, ei 
tohi maksetähtaeg kunagi ületada 60 
päeva.

Or. en

Selgitus

Riigiasutustele tuleks teha erand ühtlustatud 30-päevasest maksetähtajast üksnes juhtudel, kui 
see on väga hästi põhjendatud. Mööndus 30-päevasest makseperioodist jääb erandiks ning 
tuleks hoolitseda selle eest, et seda sätet ei kasutataks ära kui seaduselünka. Raportöör toetab 
ettepanekut kehtestada maksimaalseks makseperioodiks 60 päeva. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 4 a (uus) lisamisega. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvus Läbipaistvus ja teadlikkuse tõstmine

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artiklisse 7 tehtud muudatustega. 

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kasutavad vajaduse korral 
professionaalseid väljaandeid, 
reklaamikampaaniaid või teisi toimivaid 
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võtteid, et tõsta ettevõtete seas teadlikkust 
hilinenud maksete parandusmeetmete 
kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud mõjuhinnangu empiirilistest tõenditest on näha, et ettevõtted ei ole alati 
teadlikud hilinenud maksete parandamismeetmetest. Raportöör on arvamusel, et direktiivi 
rakendamine peaks käima käsikäes ettevõtjate ja eelkõige VKEde teavitamisega nende 
õigustest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad toetada õigeaegsete 
maksete tavade loomist, milles 
sätestatakse selged maksete tähtajad ja 
asjakohane menetlus vaidlusaluste 
maksete lahendamiseks, või teisi algatusi, 
mille abil võideldakse hilinenud maksete 
tõsise probleemiga ning antakse panus 
õigeaegsete maksete kultuuri 
arendamisele, et toetada käesoleva 
direktiivi eesmärke. 

Or. en

Selgitus

Raportöör juhtis oma töödokumendis tähelepanu sellele, et hilinenud maksmisega saab 
võidelda vaid paljude erinevate, üksteist täiendavate meetmete abil. Nende meetmete seas 
peaks olema korralike maksjate nimede avalikustamine ning õigeaegsete maksete toetamiseks 
parimate tavade, sealhulgas selliste vahendite nagu õigeaegsete maksete tavade, levitamine. 
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Maksegraafikud

Käesoleva direktiiviga ei piirata osapoolte 
õigust, kohaldades asjassepuutuvaid 
siseriiklikke sätteid, leppida kokku 
maksegraafikutes, mille kohaselt võib 
võlgu olevaid summasid maksta 
osamaksetena teatava ajavahemiku 
jooksul. Sellistel juhtumitel, kui mõnda 
osamakset ei maksta kokkulepitud 
kuupäeval, arvutatakse käesolevas 
direktiivis sätestatud viivised, hüvitis ja 
teised karistused üksnes hilinenud 
summade alusel.

Or. en

Selgitus

Ajatatud maksete kord võib aidata tagada ettevõtete ning eelkõige VKEde likviidsust. Seoses 
sellega peab raportöör asjakohaseks selgitada: 1) et äritehingu osapooltel on täielik vabadus 
sellise korra üle ise otsustada, kohaldades asjassepuutuvaid siseriiklikke sätteid ja 2) 
osamakse hilinemisel tuleks arvutada viivist, hüvitist ja teisi karistusi üksnes hilinenud 
summade alusel.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatavad märkused

Raportöör on arvamusel, et komisjoni ettepanek on oluline panus hilinenud maksete 
probleemi lahendamisel, sest see parandab siseturu toimimist, võttes eelkõige arvesse väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda.  

Raportöör toetab komisjoni ettepaneku peamisi osasid, kuid soovitab samuti mitmeid olulisi 
muudatusi, eelkõige seoses sanktsioonide, riigiasutuste määratluse ning riigiasutuste 
ühtlustatud makseperioodide osas.

Kuna hilinenud maksmine on nähtus, millel on mitmeid seotud põhjuseid, saab selle vastu 
võidelda vaid paljude erinevate, üksteist täiendavate meetmete abil. Raportöör on arvamusel, 
et puhtalt õiguslikud meetmed, mille eesmärgiks on hilinenud maksete parandusmeetmete 
arendamine, on küll vajalikud, kuid mitte piisavad. Komisjoni „karmi“ metoodikat, mis 
keskendub rangetele sanktsioonidele ja negatiivsetele stiimulitele , tuleb laiendada 
„mahedate“ meetmetega, mis keskenduksid hilinenud maksete vastases võitluses positiivsete 
stiimulite pakkumisele. Lisaks tuleks edendada paralleelselt direktiivi rakendamisega 
praktiliste meetmete, näiteks e-arvete kasutamist.

Raportöör rõhutab, et vaid hilinenud maksete direktiivi ja teiste meetmete koosmõju võib 
lõpuks luua uue ärikultuuri, milles pooldatakse õigeaegseid makseid ja milles hilinenud 
maksmist peetakse kliendi positsiooni vastuvõtmatuks ärakasutamiseks ja lepingu 
rikkumiseks, mitte tavapraktikaks. 

Raportöör rõhutab, et kuigi direktiiv ei lahenda kõiki finantskriisi probleeme, on see oluline 
vahend praeguste ja tulevaste probleemidega võitlemisel. 

Raportööri seisukoha peamised punktid komisjoni ettepaneku osas on täpsemalt järgmised: 

Sissenõudmiskulude hüvitamine 

Raportöör on seisukohal, et avatud üheprotsendine hüvitismäär 10 000 euroste või suuremate 
hilinenud maksete kohta võib põhjustada märkimisväärseid ja ebaproportsionaalseid kulutusi 
suure väärtusega tehingutele ega pruugi peegeldada tegelikke kulusid. Sissenõudmiskulude 
hüvitamise fikseeritud ülempiir peaks olema 100 eurot. 

Ajatatud maksete kord

Raportöör on seisukohal, et liikmesriigid peaksid saama säilitada maksekorra, mis võimaldab 
võlgu olevaid summasid maksta jaokaupa teatava ajavahemiku jooksul. Sellised avansilised 
osamaksed on mitmes liikmesriigis tavapärane praktika, sealhulgas Saksamaal ja Itaalias, 
eelkõige seoses mahukate tööde ja/või teenuste pakkumisega, eriti ehitusprojektide puhul. 
Ehitussektoris on tegelikult täiesti tavapärane, et maksed tehakse osamaksete kaupa, ja 
osamaksed tasutakse vastavate lepinguliste kohustuste osalise täitmise alusel. 
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Raportöör rõhutab, et ajatatud maksete kord võib aidata tagada ettevõtete ning eelkõige 
VKEde likviidsust. Seoses sellega peab raportöör asjakohaseks selgitada, et ühest küljest on 
äritehingu osapooltel täielik vabadus sellise korra üle ise otsustada, kohaldades 
asjassepuutuvaid siseriiklikke sätteid, samas tuleks osamakse hilinemisel arvutada viivist, 
hüvitist ja teisi karistusi üksnes hilinenud summade alusel.

Ühtlustatud makseperioodid riigiasutustele

Raportöör on seisukohal, et mööndused 30-päevasest makseperioodist jäävad endiselt 
erandiks. Kuigi paindlikkus on teataval määral vajalik, tuleks erandeid kasutada üksnes 
eriolukorras. Artikli 5 lõike 4 viimane lause („nõuetekohaselt põhjendatud, näiteks objektiivse 
vajadusega jaotada maksed pikema ajavahemiku peale“) ei ole üheselt mõistetav ja tekitab 
segadust, eelkõige seoses selle kohaldamisega ajatatud maksetele.

Raportöör soovitab täpsemat sõnastust võimalikule kõrvalekaldumisele 30-päevasest reeglist, 
mis annaks siiski piisava paindlikkuse võtmaks arvesse juhtumeid, mille puhul on pikem 
makseperiood õigustatud. Ta toetab ettepanekut kehtestada riigiasutuste maksimaalseks 
makseperioodiks 60 päeva.

Võrdsed sanktsioonid ettevõtjatele ja riigiasutustele

Raportöör toetab ettevõtjate ja riigiasutuste võrdsemat kohtlemist. Kuigi ta toetab ettevõtjate 
ja riigiasutuste erinevat kohtlemist seoses makseperioodidega, on ta seisukohal, et 
ettevõtjatele ja riigiasutustele peaksid kehtima võrdsed eeskirjad sanktsioonide osas. 

Raportöör arvab lisaks, et hilinenud maksele määratud 5% viivist on ebaproportsionaalne 
sanktsioon. Lisaks ei motiveeri see maksma makse tähtaaja aegumisel summat varem tagasi. 
Võlgnik maksab sama summa (5% võlgu olevast summast) sõltumata sellest, kas makse on 
ületanud tähtaja ühe päeva või ühe aasta võrra.

Raportöör teeb ettepaneku kehtestada järkjärguline ja progresseeruv süsteem, kus võlgnik 
maksab 2 protsendi summast alates kuupäevast, mil tuleb viivist tasuda, 4 protsenti summast 
45 päeva pärast alates sellest kuupäevast, mil tuleb viivist tasuda, ja 5 protsenti summast 60 
päeva pärast alates sellest kuupäevast, mil tuleb viivist tasuda. Raportöör teeb ka ettepaneku, 
et karistuse ülemäär ei ületaks 50 000 eurot.

Kommunaalettevõtete (direktiiv 2004/17/EÜ) kaasamine riigiasutuste korda

Raportöör toetab direktiivi 2004/17/EÜ kohaste kommunaalettevõtete äritehingute kaasamist 
ettepanekus esitatud riigiasutuste korda. Ta on arvamusel, et sarnaselt riigiasutustele on 
kommunaalettevõtetel erilised õigused või ainuõigused ning nad võivad loota järjepidevale 
(või vähemalt prognoositavale) tulule. Seetõttu tuleks kommunaalettevõtteid kohelda samal 
viisil kui riigiasutusi.

Positiivsed stiimulid ja kaasnevad meetmed

Raportöör teeb muudatusettepanekud, mille eesmärk on laiendada komisjoni metoodikat ja 
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viia raskuspunkt puhtalt õiguslikust metoodikast stiimulipõhisele metoodikale. Esiteks 
sooviks ta julgustada liikmesriike kasutama õigeaegsete maksete tavasid, positiivset 
esiletõstmist ja teisi sarnaseid vahendeid, millega võidelda hilinenud maksete probleemiga 
ning anda panus õigeaegsete maksete kultuuri arendamisele, mis toetakse käesoleva direktiivi 
eesmärke. Teiseks teeb ta ettepaneku, et liikmesriigid kasutaksid professionaalseid 
väljaandeid, reklaamikampaaniaid või teisi toimivaid võtteid, et tõsta ettevõtete seas 
teadlikkust hilinenud maksete parandusmeetmete kohta. Kolmandaks soovib raportöör 
julgustada vahendamise ja teiste alternatiivsete vaidluste lahendamise võimaluste kasutamist.

Õiguskomisjoni arvamuse projekt 

Raportöör võtab teadmiseks õiguskomisjoni raportööri muudatusettepaneku hilinenud 
maksetega seotud terminite kaasamise kohta artiklisse 6, mis on õiguskomisjoni pädevuses 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning õiguskomisjoni vahelise kokkuleppe alusel. Raportöör 
toetab seda muudatusettepanekut. 


