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PR_COD_Recastingam

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0126),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0044/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 114 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
...päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan valiokunnan mietinnön sekä 
oikeudellisten asioiden valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista 
yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsiteltävänä oleva ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä 
ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset 
mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1. hyväksyy jäljempänä esitetyn komission ehdotuksen ottaen huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositukset;

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 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. Pidemmät maksuaikataulut 
esimerkiksi vaiheittaisten maksujen osalta 
olisi kuitenkin pidettävä edelleen 
voimassa, silloin kun se on objektiivisesti 
perusteltua sopimuksen erityisen luonteen 
tai sopimuksen ominaispiirteiden vuoksi, 
kuten suurten rakennushankkeiden 
tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä esittelijän 7 a artiklaa (uusi) koskevan tarkistuksen 44 
kanssa. Ks. 7 a artiklaa (uusi) koskevat perustelut.

Tarkistus 2

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 

(17) Maksuviivästykset ovat erityisen 
valitettavia, jos niitä esiintyy velallisen 
vakavaraisuudesta huolimatta. 
Tutkimuksista käy ilmi, että viranomaiset 



PR\803760FI.doc 7/18 PE438.475v01-00

FI

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.

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. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä esittelijän 4 a artiklaa (uusi) koskevan tarkistuksen 
kanssa, koska se sisältää liikeyritysten ja viranomaisten sanktioiden yhtäläisyyden. Ks. 
4 a artiklaa (uusi) koskevat perustelut.

Tarkistus 3

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 
direktiivissä vahvistetut viranomaisia 
koskevat enimmäismaksuajat koskevat 
yhtäläisesti Euroopan unionin 
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toimielimiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 2 artiklan 2 kohdan kanssa. Valmistelija katsoo, että 
direktiiviä olisi sovellettava myös Euroopan unionin toimielimiin.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
sopimusehtojen mahdollista 
epäoikeudenmukaisuutta koskevat 
erityiset kriteerit, jotka koskevat yritysten 
välisiä sekä yritysten ja viranomaisten 
välisiä sopimuksia, jotka poikkeavat 
olennaisesti kuluttajia koskevista 
sopimuksista.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa selvennetään, että tässä direktiivissä vahvistettujen sopimusehtojen 
mahdollista epäoikeudenmukaisuuden arviointia koskevat erityiset kriteerit, joiden 
asettamisessa on otettu huomioon yritysten väliset sekä yritysten ja viranomaisten väliset 
sopimukset, jotka poikkeavat olennaisesti kuluttajia koskevista sopimuksista. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tämän direktiivin säännösten 
noudattamisen helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
turvautumista sovitteluun tai muihin 
vaihtoehtoisiin 
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riidanratkaisumenettelyihin.

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa turvautumista sovitteluun tai muihin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenettelyihin.

Tarkistus 6

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 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/17/EY1, direktiivissä 2004/18/EC 
sekä julkisia rakennusurakoita ja tavara-
ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyn 
yhteensovittamisesta13. heinäkuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/81/EY2

tarkoitettua hankintaviranomaista tai 
yksikköä sekä Euroopan unionin 
toimielimiä, elimiä, toimistoja ja virastoja;
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

2 EUVL L 216, 20.08.2009, s. 76.

Or. en

Perustelu

Esittelijä pitää tärkeänä sitä, että direktiivin 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluvat julkisen 
palvelun yritykset ja direktiivissä 2009/81/EY tarkoitetut julkisen palvelun yritysten 
liiketoimet sisällytetään tämän direktiiviehdotuksen soveltamisalaan. Sama koskee julkisen 
palvelun yrityksiä koskevien säädösten soveltamista EU:n toimielimiin.
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Tarkistus 7

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) alle 10 000 euron velasta kiinteä 
100 euron summa;

Or. en

Perustelu

Avoin 1 prosentin viivästymismaksu 10 000 euron tai sitä suuremmista summista saattaa 
aiheuttaa merkittäviä ja suhteettomia kustannuksia suurempiarvoisista liiketoimista ja olla 
epäsuhteessa todellisten kustannusten kanssa. Esittelijä katsoo, että perintäkulujen 
korvaamiselle olisi asetettava kiinteä yläraja. 

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kiinteämääräinen korvaus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viivästyskoron tullessa maksettavaksi 
velkojalla on oikeus saada jokin 
seuraavista määristä:
(a) korvaus, joka on määrältään 
2 prosenttia erääntyneestä määrästä siitä 
päivämäärästä lähtien, jonka jälkeen 
korko tulee maksettavaksi;
(b) korvaus, joka on määrältään 
4 prosenttia erääntyneestä määrästä 
45 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi;
(c) korvaus, joka on määrältään 
5 prosenttia erääntyneestä määrästä 
60 päivän kuluttua päivämäärästä, jonka 
jälkeen korko tulee maksettavaksi;
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus 
lisätään viivästyskorkoon ja 
perintäkulujen korvaukseen.  
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
korvausten enimmäismäärä on 50 000 
euroa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa kaikkien yritysten ja viranomaisten yhtäläistä kohtelua viivästysmaksujen 
perimisessä Esittelijä esittää progressiivista järjestelmää, jossa yläraja on 50 000 euroa.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta – lopullinen versio (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisen terveydenhuollon osalta (i)–(iii) 
kohdissa tarkoitetut aikarajat ovat 
kuitenkin 60 päivää. 

Or. en

Perustelu

Julkisen terveydenhuollon osalta esittelijä ehdottaa 60 päivän yhdenmukaistettua 
maksuaikaa. Tässä poikkeuksessa otetaan huomioon terveydenhuoltojärjestelmien 
organisaation erityispiirteet ja erilaiset järjestelyt eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 10

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 

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
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asianmukaisesti perusteltu ottaen 
huomioon erityiset seikat kuten 
objektiivinen tarve ajoittaa maksu 
pitemmälle ajalle.

perusteltu ottaen huomioon sopimuksen 
erityinen luonne tai erityispiirteet.

Vaiheittaisia maksuja lukuun ottamatta 
maksuajan ehdoton enimmäispituus on 
60 päivää.

Or. en

Perustelu

Viranomaisille olisi annettava mahdollisuus poiketa yhdenmukaistetusta 30 päivän 
maksuajasta vain hyvin perustelluissa tapauksissa. Poikkeaminen 30 päivän maksuajasta on 
säilytettävänä erityisenä poikkeuksena ja olisi määrättävä, että poikkeamista ei tule käyttää 
porsaanreikänä. Esittelijä kannattaa myös 60 päivän määräämistä maksuajan 
enimmäispituudeksi. 

Tarkistus 11

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. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä uuden 4 a artiklan sisällyttämisen yhteydessä. 
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Avoimuus Näkyvyys ja tietoisuuden lisääminen

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 7 artiklaan tehtyjen muutosten kanssa. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot käyttävät tarvittaessa 
ammattijulkaisuja, mainoskampanjoita ja 
muita mahdollisia toimintatapoja 
tarkoituksena lisätä yritysten tietoisuutta 
maksuviivästyksiin puuttumisen keinoista.

Or. en

Perustelu

Komission tekemään vaikutusten arviointiin sisältyvät empiiriset todisteet osoittavat, että 
jotkut yritykset eivät ole tietoisia maksuviivästyksiin puuttumisen keinoista. Esittelijä katsoo, 
että uuden direktiivin täytäntöönpanoa olisi täydennettävä varsinkin pk-yritysten 
valistamisella niille kuuluvista oikeuksista.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edistää maksuaikojen 
noudattamissääntöjen käyttöönottoa siten, 
että niissä määritetään selkeät maksuajat 
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ja asianmukaiset keinot käsitellä 
mahdollisia kiistanalaisia maksuja, ja 
mahdollisilla muilla aloitteilla, joilla 
puututaan maksuviivästysten vakavaan 
ongelmaan, sekä edistämällä tämän 
direktiivin tavoitteita tukevaa 
maksuaikojen noudattamisen käytäntöä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä korosti työasiakirjassaan, että maksuviivästyksiä voidaan estää vain useiden 
toisiaan täydentävien toimenpiteiden avulla. Näihin toimiin voitaisiin sisällyttää 
maksuaikojen noudattamisen edistämiseksi myös positiivisia ja negatiivisia mainintoja 
maksajista sekä parhaiden käytäntöjen levittämistä, maksuaikojen noudattamissääntöjen 
kaltaiset välineet mukaan luettuina. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Maksuaikataulut

Tällä direktiivillä ei rajoiteta osapuolten 
mahdollisuutta sopia sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön asiaa 
koskevien säädösten mukaisesti 
maksuaikatauluista, joiden mukaan 
erääntyneet maksut voidaan maksaa 
maksuerissä tietyn ajan kuluessa.
Mainituissa tapauksissa silloin, kun 
maksueriä ei makseta sovittuun 
määräaikaan mennessä, tässä 
direktiivissä säädetyt korko, korvaukset ja 
muut seuraamukset lasketaan 
yksinomaan viivästyneiden maksuerien 
perusteella.

Or. en
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Perustelu

Vaiheittaisia maksujärjestelyjä koskevat järjestelyt voivat varmistaa yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten maksuvalmiuden. Tässä yhteydessä esittelijä pitää asianmukaisina seuraavia 
selvennyksiä: (1) että kaupallisen toimen osapuolet ovat jatkossakin täysin vapaita sopimaan 
tämänkaltaisista järjestelyistä asiaa koskevien kansallisen lainsäädännön säännösten 
perusteella; ja (2) että kun yhtä maksuerää ei makseta sovittuun määräaikaan mennessä, 
korko, korvaukset ja muut seuraamukset lasketaan yksinomaan viivästyneiden maksuerien 
perusteella.
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PERUSTELUT

Johdanto

Esittelijä katsoo, että komission ehdotus edistää merkittävällä tavalla maksuviivästysten 
torjumista, koska sillä voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja ottaa erityisesti 
huomioon pienet ja keskisuuret yritykset. 

Esittelijä hyväksyy komission ehdotuksen tärkeimmät periaatteet, mutta ehdottaa myös useita 
merkittäviä tarkistuksia, jotka koskevat erityisesti sanktioita, viranomaisten määritelmää sekä 
viranomaisten yhdenmukaistettua maksuaikaa.

Koska maksuviivästysten syyt ovat moninaisia ja liittyvät läheisesti toisiinsa, niitä voidaan 
estää vain useiden toisiaan täydentävien toimenpiteiden avulla. Tästä syystä esittelijä katsoo, 
että puhtaasti oikeudellinen lähestymistapa, jonka tarkoituksena on parantaa 
maksuviivästysten torjuntakeinoja, on välttämätön, mutta siitä huolimatta riittämätön 
lähestymistapa. Komission "ankaraa" lähestymistapaa, joka perustuu "ankariin sanktioihin ja 
ehkäiseviin keinoihin, on laajennettava siten, että siihen sisällytetään myös "pehmeät" toimet, 
jotka sisältävät positiivisia kannustimia maksuviivästysten torjumiseksi. Lisäksi direktiivin 
täytäntöönpanon ohella olisi edistettävä sähköisten laskujen kaltaisia käytännön toimia.

Esittelijä korostaa, että vain näiden toimien yhteisvaikutus maksuviivästyksiä koskevan 
direktiivin täytäntöönpanon ohella voi johtaa sellaiseen toisenlaiseen kaupalliseen kulttuuriin, 
joka kannustaa ajallaan maksamista ja jossa maksuviivästyksiä pidetään asiakkaan aseman 
väärinkäyttönä ja sopimusrikkomuksena eikä tavanomaisena käytäntönä. 

Esittelijä korostaa, että vaikka direktiivi ei ratkaise kaikkia talouskriisin ongelmia, se on 
tärkeä väline, jolla voidaan vastata sekä nykyisiin että tuleviin haasteisiin. 

Komission ehdotusta koskevat esittelijän kannan pääkohdat ovat seuraavat: 

Perintäkulujen korvaaminen 

Esittelijä katsoo, että avoin 1 prosentin viivästymismaksu 10 000 euron tai sitä suuremmista 
summista saattaa aiheuttaa merkittäviä ja suhteettomia kustannuksia suuriarvoisista 
liiketoimista ja olla ristiriidassa todellisten kustannusten kanssa. Perintäkulujen korvaamiselle 
olisi asetettava kiinteä 100 euron yläraja. 

Vaiheittaisia maksujärjestelyjä koskevat järjestelyt 

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioille olisi edelleen myönnettävä oikeus käyttää edelleen 
maksuaikatauluja, joiden mukaan erääntyneet maksut voidaan maksaa maksuerissä tietyn ajan 
kuluessa. Mainitut ennakkomaksut ovat yleisenä käytäntönä useissa jäsenvaltioissa, kuten 
Saksassa ja Italiassa erityisesti suurten urakoiden ja tavara- ja palvelusopimusten, kuten 
rakennushankkeiden yhteydessä. Itse asiassa maksuerät tietyn ajan kuluessa ovat hyvin 
yleinen käytäntö rakennusalalla, ja maksuerät maksetaan niitä vastaavien
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sopimusvelvoitteiden osittaisen täyttämisen perusteella. 

Esittelijä korostaa, että vaiheittaisia maksujärjestelyjä koskevat järjestelyt voivat varmistaa 
yritysten ja erityisesti pk-yritysten maksuvalmiuden. Tässä yhteydessä esittelijä pitää 
asianmukaisena sen selventämistä, että toisaalta kaupallisen toimen osapuolet ovat jatkossakin 
täysin vapaita sopimaan tämänkaltaisista järjestelyistä asiaa koskevien kansallisen 
lainsäädännön säännösten perusteella; ja toisaalta, että kun yhtä maksuerää ei makseta 
sovittuun määräaikaan mennessä, korko, korvaukset ja muut seuraamukset lasketaan 
yksinomaan viivästyneiden maksuerien perusteella.

Viranomaisten maksuaikojen yhdenmukaistaminen

Esittelijä katsoo, että 30 päivän maksuajasta poikkeamista on edelleen pidettävä 
poikkeuskäytäntönä. Vaikka tietty joustavuus on välttämätöntä, poikkeusta olisi todella 
sovellettava vain erityisissä tapauksissa. 5 artiklan 4 kohdan viimeinen lause ("jos maksuaika 
on asianmukaisesti perusteltu ottaen huomioon erityiset seikat kuten objektiivinen tarve 
ajoittaa maksu pitemmälle ajalle") on jokseenkin epämääräinen ja aiheuttaa sekaannusta 
erityisesti sen osalta, koskeeko se vaiheittaista maksamista.

Esittelijä ehdottaa täsmällisempää sanamuotoa mahdollisuudelle poiketa 30 maksuajasta 
tavalla, joka toisaalta edelleen mahdollistaa tarvittavan joustavuuden, jotta pitempien 
maksuaikojen oikeutetut perusteet voidaan ottaa huomioon. Esittelijä kannattaa myös 
60 päivän määräämistä viranomaisten enimmäismaksuajaksi.

Liikeyritysten ja viranomaisten seuraamusten yhtäläisyys

Esittelijä kannattaa liikeyritysten ja viranomaisten tasapuolisempaa kohtelua. Vaikka esittelijä 
kannattaa liikeyritysten ja viranomaisten erilaista kohtelua maksuaikojen osalta, esittelijä 
kannattaa liikeyritysten ja viranomaisten seuraamusten yhtäläisyyttä. 

Esittelijä katsoo myös, että viivästyneelle maksulle määrätty 5 % viivästyskorko on suhteeton 
sanktio. Lisäksi se ei kannustaisi maksamaan laskua aikaisemmin sen jälkeen, kun eräpäivä 
on mennyt umpeen. Velallinen maksaisi saman viivästyskoron (5 % erääntyneestä summasta) 
riippumatta siitä, onko maksu viivästynyt eräpäivästä yhdellä päivällä vai yhdellä vuodella.

Esittelijä ehdottaa asteittaista ja progressiivista järjestelmää, jossa velallinen maksaa 
2 prosenttia summasta päivästä, jona viivästyskorko tuli maksettavaksi, 4 prosenttia summasta 
45 päivän kuluttua päivästä, jona viivästyskorko tuli maksettavaksi ja 5 prosenttia summasta 
60 päivän kuluttua päivästä, jona viivästyskorko tuli maksettavaksi. Esittelijä ehdottaa myös, 
että seuraamuksen yläraja on 50 000 euroa.

Julkisen palvelun yritysten (direktiivi 2004/17/EY) sisällyttäminen viranomaisten 
määritelmään.

Esittelijä kannattaa direktiivin 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluvien julkisen palvelun 
yritysten liiketoimien sisällyttämistä ehdotuksessa olevaan viranomaisten määritelmään. 
Esittelijä katsoo, että julkisen palvelut yritykset, joilla viranomaisten tapaan on erityisiä 
oikeuksia ja yksinoikeuksia, voivat luottaa jatkuviin (tai ainakin ennustettaviin) tuloihin. 
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Tästä syystä julkisen palvelun yrityksiä olisi kohdeltava samalla tavalla kuin viranomaisia.

Myönteiset kannustimet ja jatkotoimet

Esittelijä ehdottaa tarkistuksia, joiden tavoitteena on laajentaa komission lähestymistapaa ja 
siirtää sen painopiste puhtaasti oikeudellisesta lähestymistavasta kannustinperusteiseen 
lähestymistapaan. Ensiksi esittelijä haluaa sitä, että jäsenvaltiot käyttävät joutuisia 
maksukoodeja, positiivisia mainintoja ja muita samankaltaisia välineitä. joilla puututaan 
ratkaisevan tärkeään maksuviivästysten ongelmaan ja edistetään tämän direktiivin tavoitteita 
tukevaa maksuaikojen noudattamista. Toiseksi esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltiot käyttävät 
ammattijulkaisuja, mainoskampanjoita ja muita mahdollisia toimintatapoja tarkoituksena 
lisätä yritysten tietoisuutta maksuviivästyksiin puuttumisen keinoista. Kolmanneksi esittelijä 
kannattaa turvautumista sovitteluun tai muihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausuntoluonnos 

Esittelijä ottaa huomioon 6 artiklan mukaisia maksuaikoja koskevan oikeudellisten asioiden 
valiokunnan tarkistuksen, joka kuuluu JURI-valiokunnan toimivaltaan IMCO-valiokunnan ja 
JURI-valiokunnan välisen sopimuksen perusteella. Esittelijä kannattaa mainitun tarkistuksen
sisällyttämistä direktiiviehdotukseen. 


