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Muudatusettepanek 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Ehkki käesolev direktiiv ei ole liidu 
institutsioonidele otseselt siduv, tuleks 
tagada, et nimetatud institutsioonid 
kohaldavad direktiiviga kehtestatud 
maksesätteid hea tavana.

Or. en

Selgitus

ELi institutsioonid peaksid näitama head eeskuju, sooritades alati makseid õigeaegselt.

Muudatusettepanek 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Kogemus on näidanud, et äritehingute 
puhul on lepingulised maksetähtajad
sageli palju pikemad kui 30 päeva.
Seepärast tuleks äritehingute puhul 
kehtestada üldreeglina maksetähtajaks 
kõige enam 30 päeva. Juhtudel, mil 
pikemad maksetähtajad on 
nõuetekohaselt põhjendatud, kuna on 
tingitud vajadusest või siseriiklike 
õigusaktide erisätetest ning on olemas 
selgesõnaline kokkulepe võlgniku ja 
võlausaldaja vahel, võib maksetähtaega 
pikendada kõige enam 60 päevani.

Or. en
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Selgitus

Kõikide äritehingute puhul peaksid kehtima samad maksesätted, et vältida nii riigi- kui ka 
eraettevõtete asetamist ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Ettevõtete ja riigiasutuste 
vahelised ärisidemed sarnanevad paljuski ettevõtete vaheliste ärisidemetega. Selleks et 
vältida ebasoodsaid maksetähtaegu eelkõige VKEde jaoks, tuleks viivis igal juhul maksta 
hiljemalt 60 päeva pärast arve saamist.

Muudatusettepanek 11
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Eriti kahetsusväärne on hilinenud 
maksmine siis, kui võlgnik on 
maksejõuline, olenemata sellest, kas 
võlgnikuks on avaliku või erasektori 
ettevõte. Seepärast tuleks karistusi ja 
muid vahendeid, mille eesmärk on hoida 
ära hilinenud maksmine, kohaldada 
üldreeglina samamoodi mõlema sektori 
suhtes.

Or. en
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Selgitus

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Muudatusettepanek 12
Tiziano Motti, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 − punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) „riigiasutus” – igasugune telliv asutus
vastavalt direktiivis 2004/18/EÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ 
(millega kooskõlastatakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused)1 artikli 2 lõike 1 
punktis a esitatud määratlusele;
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

Or. it

Selgitus

Avalikke teenuseid osutavad eraettevõtted, mis tegutsevad näiteks energeetika või 
telekommunikatsiooni valdkonnas, on tänapäeval tihti börsil noteeritud. Seega ei ole 
põhjendatud kohelda neid riigiasutustega samadel alustel ning kehtestada neile kohustused, 
mis kehtivad riigiasutuste makseviivituste puhul, kuna eraettevõtted peavad õiguslikust 
aspektist lähtuvalt tegutsema tsiviilkoodeksiga määratud raamistikus ja koodeksis sätestatud 
eeskirjade kohaselt. 
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Muudatusettepanek 13
Reinhard Bütikofer

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 telliv asutus
vastavalt direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele ja igasugune Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 13 nimetatud liidu 
institutsioon;

Or. en

Selgitus

Hilinenud makseid ei teosta mitte ainult riigiasutused, vaid ka ELi institutsioonid. ELi 
institutsioonid ei saa eirata teistele riigiasutustele kehtestatud sätteid.

Muudatusettepanek 14
Angelika Niebler

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 telliv asutus
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiivis 
2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused)1 ja direktiivis 
2004/18/EÜ esitatud määratlusele, 
olenemata lepingu objektist või 
maksumusest;
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

Or. de

Selgitus

Vältimaks valearusaama, et direktiiv ei hõlma enam tellivaid asutusi vastavalt direktiivis 
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2004/17/EÜ esitatud määratlusele, tuleks viidata ka direktiivile 2004/17/EÜ. Kuna direktiivid 
2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ kehtivad üksnes teatavate lepingu objektide suhtes ja alates 
kindlast piirmäärast, tuleks selgitada, et nimetatud piirangud ei kehti direktiivi 2000/35/EÜ 
puhul.

Muudatusettepanek 15
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „Konkreetses sektoris tegutsev 
ettevõte”– vee-, energia- või 
transpordiettevõtted vastavalt direktiivis 
2004/17/EÜ esitatud määratlusele, 
olenemata lepingu maksumusest;

Or. de

Selgitus

Konkreetses sektoris tegutsevatel ettevõtetel on oma erilise turupositsiooni tõttu erakordselt 
suur turujõud. Nimetatud ettevõtted on vee-, energia- või transpordisektoris ainsad 
teenusepakkujad ning ei ole allutatud tõelisele konkurentsile. Seepärast võivad konkreetses 
sektoris tegutsevad ettevõtted määrata suures osas ühepoolselt kindlaks ostutingimused ja 
maksetähtajad. Sellist turupositsiooni ei tohi kuritarvitada. Seetõttu tuleks konkreetses 
sektoris tegutsevaid ettevõtteid käsitleda võrdväärselt konkreetse sektori tellivate asutustega.

Muudatusettepanek 16
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 − punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek seostub artiklite 3 ja 5 kohta esitatud muudatusettepanekutega, mille 
eesmärk on saavutada ühtlasemad, õiglasemad ja proportsionaalsemad eeskirjad nii avaliku 
kui ka erasektori jaoks. Kohustusliku seadusjärgse viivise määra väike tõstmine innustaks 
mõlemat sektorit pidama maksetähtaegadest paremini kinni.

Muudatusettepanek 17
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „VKEd” – väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted vastavalt komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituses 
2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratluse 
kohta)1 esitatud määratlusele.
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. it

Selgitus

Käesoleva teksti lisamine pakuti välja selleks, et sobitada muudatusettepanek paremini 
väikeettevõtlusalgatusega „Small Business Act”, mille eesmärk on kasutada võimalikult hästi 
ära VKEde potentsiaali majanduskasvu ja innovatsiooni genereerijana. VKEde tähtsust tuleks 
rõhutada, sest nimetatud ettevõtetel on oluline roll Euroopa majanduses majanduskasvu 
edendamise ja töökohtade loomise eesmärkide saavutamisel. 

Muudatusettepanek 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kõikide äritehingute puhul peaksid kehtima samad maksesätted, et vältida nii riigi- kui ka 
eraettevõtete asetamist ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Seetõttu tuleks artiklid 3 ja 5 
omavahel liita. Ettevõtete ja riigiasutuste vahelised ärisidemed sarnanevad paljuski ettevõtete 
vaheliste ärisidemetega. Selleks et vältida ebasoodsaid maksetähtaegu eelkõige VKEde jaoks, 
tuleks viivis igal juhul maksta hiljemalt 60 päeva pärast arve saamist.

Muudatusettepanek 19
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ettevõtjatevaheliste, ettevõtjate ja 
riigiasutuste vaheliste ning riigiasutuste 
omavaheliste tehingute puhul on 
võlausaldajal õigus saada hilinenud 
maksmise korral viivist, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek võtab avalikult sektorilt praegu kehtiva õiguse nõuda hilinenud 
maksmise korral seadusjärgset viivist ja sissenõudmiskulusid ning sellega edastatakse 
erasektorile kontraproduktiivne sõnum, et teatavatel tingimustel on hilinenud maksmine 
lubatud. Muudatusettepanek tagab, et mõlemaid sektoreid koheldakse õiglaselt ning nende 
suhtes kohaldatakse proportsionaalseid karistusi.

Muudatusettepanek 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) viivist tuleb maksta alates päevast, mis 
järgneb lepingus fikseeritud 
maksekuupäevale, kohaldatav viivisemäär 
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on astmeline, ent mitte suurem kui 5 %;

Or. it

Selgitus

Astmeline viivisemäär võib olla hoiatavaks meetmeks, et võlgnik sooritaks makse õigeaegselt.

Muudatusettepanek 21
Reinhard Bütikofer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Mõne riigiasutuse finantsprobleemide vältimiseks on soovitav lubada paindlikumaid tähtaegu 
ja minimaalset ühtlustamist täieliku ühtlustamise asemel.
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Muudatusettepanek 22
Reinhard Bütikofer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lühemaid 
tähtaegu, mille pikkus on 30–60 päeva.

Or. en

Selgitus

Mõne riigiasutuse finantsprobleemide vältimiseks on soovitav lubada paindlikumaid tähtaegu 
ja minimaalset ühtlustamist täieliku ühtlustamise asemel.

Muudatusettepanek 23
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et kui maksete 
hilinemise korral tuleb maksta viivist ja 
võlausaldajaks on VKE, on võlausaldajal 
õigus kindlasummalisele hüvitisele, mis 
moodustab 5 % makstavast summast. 
Hüvitis lisandub viivisele.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada eraettevõtete vahel sõlmitavate lepingute puhul 
täielik vabadus, nähes samas lepingu tasakaalustamatuse korral ette alternatiivse hüvitise ja 
sätestades ka ettevõtete vaheliste tehingute puhul kindlasummalise viieprotsendilise hüvitise. 
Sellist meedet kohaldatakse vaid juhul, kui võlgnikuks on VKE ning selle eesmärgiks on hoida 
ära hilinenud maksete tegemine ka eraettevõtete vaheliste tehingute puhul.
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Muudatusettepanek 24
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:
a) võla korral, mis on väiksem kui 1 
000 eurot, kindel summa 40 eurot;
b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist ning kui lepingus ei ole 
sätestatud teisiti, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda järgmised summad:
a) võla korral, mis on väiksem kui 1 
000 eurot, kindel summa 40 eurot;
b) võla korral, mis on 1 000 eurot või 
suurem, kuid väiksem kui 10 000 eurot, 
kindel summa 70 eurot;

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

Nimetatud summad vaadatakse läbi iga 
kahe aasta tagant.

Or. it

Selgitus

Hüvitise summad tuleb ajakohastada, ehkki ettepanekus sisalduvad summad ei kata tegelikke 
õiguskulusid ega soodusta seega õiguskaitse kättesaadavust. Kulude määratluses tuleks 
viidata võimalusele tõsta summasid iga kahe aasta tagant.

Muudatusettepanek 25
Vicky Ford

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;
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Or. en

Selgitus

Proportsionaalne üheprotsendiline hüvitismäär 10 000 euro suuruste või suuremate hilinenud 
maksete kohta võib suure väärtusega tehingute puhul põhjustada märkimisväärseid ja 
ebaproportsionaalseid kulutusi ning ei pruugi peegeldada võlausaldaja tegelikke kulusid.
Kindel summa oleks heaks lahenduseks, kuna see ei välista võlausaldaja jaoks võimalust 
saada ülejäänud sissenõudmiskulude eest artikli 4 lõike 3 alusel mõistlikku hüvitist. 

Muudatusettepanek 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigiasutuste tehtavad maksed Viivis

Or. en

Selgitus

Kõikide äritehingute puhul peaksid kehtima samad maksesätted, et vältida nii riigi- kui ka 
eraettevõtete asetamist ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Seetõttu tuleks artiklid 3 ja 5 
omavahel liita. Ettevõtete ja riigiasutuste vahelised ärisidemed sarnanevad paljuski ettevõtete 
vaheliste ärisidemetega. Selleks et vältida ebasoodsaid maksetähtaegu eelkõige VKEde jaoks, 
tuleks viivis igal juhul maksta hiljemalt 60 päeva pärast arve saamist.

Muudatusettepanek 27
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigiasutuste tehtavad maksed Riigiasutuste ja konkreetses sektoris 
tegutsevate ettevõtete tehtavad maksed

Or. de
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.

Muudatusettepanek 28
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigiasutuste tehtavad maksed Võlgniku tehtavad maksed

Or. en

Selgitus

Vältimaks riigi- ja eraettevõtete ebavõrdset kohtlemist, näiteks tervishoiusektoris, tuleb 
eraettevõtteid kohelda samadel alustel nagu riigiettevõtteidki.

Muudatusettepanek 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kõikide äritehingute puhul peaksid kehtima samad maksesätted, et vältida nii riigi- kui ka 
eraettevõtete asetamist ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Seetõttu tuleks artiklid 3 ja 5 
omavahel liita. Ettevõtete ja riigiasutuste vahelised ärisidemed sarnanevad paljuski ettevõtete 
vaheliste ärisidemetega. Selleks et vältida ebasoodsaid maksetähtaegu eelkõige VKEde jaoks, 
tuleks viivis igal juhul maksta hiljemalt 60 päeva pärast arve saamist.

Muudatusettepanek 30
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.

Muudatusettepanek 31
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb 

b) kui varasemat maksekuupäeva või 
lühemat tähtaega ei ole lepingus kindlaks 



PE439.144v01-00 16/32 AM\805132ET.doc

ET

hilinenud maksmise korral hakata viivist 
maksma automaatselt, ilma et selleks oleks 
vaja meeldetuletust, järgmiste ajavahemike
järel:

määratud, tuleb hilinenud maksmise korral 
hakata viivist maksma automaatselt pärast
järgmiste ajavahemike möödumist:

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.

Muudatusettepanek 32
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – punktid i–iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
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ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.

Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – punktid i–iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Mõne riigiasutuse finantsprobleemide vältimiseks on soovitav lubada paindlikumaid tähtaegu 
ja minimaalset ühtlustamist täieliku ühtlustamise asemel.

Muudatusettepanek 34
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) kui arve või samaväärse 
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maksetaotluse kättesaamise kuupäev ei 
ole kindel, siis 30 päeva pärast kauba või 
teenuste kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lühemaid 
tähtaegu, mille pikkus on 30–60 päeva.

Or. en

Selgitus

Mõne riigiasutuse finantsprobleemide vältimiseks on soovitav lubada paindlikumaid tähtaegu 
ja minimaalset ühtlustamist täieliku ühtlustamise asemel.

Muudatusettepanek 36
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse avalike teenuste erinevat korraldust liikmesriikides 
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ning seda eelkõige tervishoiuvaldkonnas. Tervishoiuteenuseid pakuvad juba paljud 
erahaiglad ning mõnes liikmesriigis on see suundumus ühe enam levimas. Seetõttu on oluline 
tagada võrdne kohtlemine ning vältida avalik-õiguslike tervishoiuteenuste pakkujate 
asetamist ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek 37
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punkti 
b alapunktis iii nimetatud heakskiitmis- või 
kontrollimenetlus

a) viiakse läbi viivitamata;
b) ei kesta kauem kui 15 kalendripäeva.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.

Muudatusettepanek 38
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Artikli 5 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekuga tehakse ettepanek määrata kindlaks 
maksetähtaeg riigiasutuste puhul, pikendades tähtaega algses ettepanekus olnud 30 päeva 
asemel kuni 60 päevani.

Muudatusettepanek 39
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõne riigiasutuse finantsprobleemide vältimiseks on soovitav lubada paindlikumaid 
tähtaegu ja minimaalset ühtlustamist täieliku ühtlustamise asemel.

Muudatusettepanek 40
Angelika Niebler

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 

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.

Muudatusettepanek 41
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Artikli 5 lõike 4 kohta esitatud muudatusettepanekuga tehakse ettepanek määrata kindlaks 
maksetähtaeg riigiasutuste puhul, pikendades tähtaega algses ettepanekus olnud 30 päeva 
asemel kuni 60 päevani.
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Muudatusettepanek 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et:

a) lepinguga ette nähtud maksetähtajad ei 
ole pikemad, kui on sätestatud lõike 2 
punktis b, välja arvatud juhul, kui need 
on nõuetekohaselt põhjendatud, kuna on
tingitud vajadusest või siseriiklike 
õigusaktide erisätetest ning kui võlgnik ja 
võlausaldaja on selles eraldi kokku 
leppinud ja tähtajad ei ole mingil juhul 
pikemad kui 60 päeva;
b) arve kättesaamise kuupäeva kohta ei 
sõlmita võlgniku ja võlausaldaja vahel 
lepingulist kokkulepet;
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
kalduda kõrvale lõikes a sätestatud 
nõuetest, kui maksmine toimub 
osamaksetena või ajatatud maksetena, 
milles võlgnik ja võlausaldaja on eraldi 
kokku leppinud.

Or. en

Selgitus

Kõikide äritehingute puhul peaksid kehtima samad maksesätted, et vältida nii riigi- kui ka 
eraettevõtete asetamist ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Selleks et vältida ebasoodsaid 
maksetähtaegu eelkõige VKEde jaoks, tuleks viivis igal juhul maksta hiljemalt 60 päeva 
pärast arve saamist. Osamaksete või ajatatud maksete puhul võivad kehtida erinevad nõuded.
Maksetähtaegu käsitlevatest sätetest ei tohiks kalduda kõrvale arve hilisemat esitamist 
lubavate lepingutingimustega.
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Muudatusettepanek 43
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et 
eelarvepädevad institutsioonid ei viivita 
ilma asjakohase mõjuva põhjuseta nende 
toetuste maksmisega, mis on otseselt 
seotud võlausaldajatele tehtavate 
maksetega.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul, eelkõige suuremamahuliste lepingute puhul, sõltuvad madalamate 
valitsustasandite maksed makstavatest toetustest. Ajal, mil valitseb majanduskriis ja esinevad 
probleemid likviidsusega, sagenevad hilinenud toetustega kaasnevad probleemid. Seepärast 
oleks absurdne karistada kohalike omavalitsuste ametiasutusi selliste hilinenud maksete 
pärast, mille tingisid hilinenud toetused.

Muudatusettepanek 44
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et avalike 
teenuste puhul, mida pakuvad nii avalik 
kui ka erasektor, kohaldatakse käesoleva 
artikli sätteid mõlema suhtes.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse avalike teenuste erinevat korraldust liikmesriikides 
ning seda eelkõige tervishoiuvaldkonnas. Tervishoiuteenuseid pakuvad juba paljud 
erahaiglad ning mõnes liikmesriigis on see suundumus ühe enam levimas. Seetõttu on oluline 
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tagada võrdne kohtlemine ning vältida avalik-õiguslike tervishoiuteenuste pakkujate 
asetamist ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek 45
Vicky Ford

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

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse avalike teenuste erinevat korraldust liikmesriikides 
ning seda eelkõige tervishoiuvaldkonnas. Tervishoiuteenuseid pakuvad juba paljud 
erahaiglad ning mõnes liikmesriigis on see suundumus ühe enam levimas. Seetõttu on oluline 
tagada võrdne kohtlemine ning vältida avalik-õiguslike tervishoiuteenuste pakkujate 
asetamist ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) 2 % makstavast summast, mida tuleb 
maksta alates kuupäevast, millal tuleb 



AM\805132ET.doc 25/32 PE439.144v01-00

ET

hakata maksma viivist;
b) 5 % makstavast summast, mida tuleb 
maksta 30 päeva pärast kuupäeva, millal 
tuleb hakata maksma viivist.

Or. en

(Esialgne komisjoni ettepanek on jagatud punktideks a ja b)

Selgitus

Kõikide äritehingute puhul peaksid kehtima samad maksesätted, et vältida nii riigi- kui ka 
eraettevõtete asetamist ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Hüvitiste puhul tuleks tähtaja 
lühiajalisemaid ületamisi kohelda pikematest makseviivitustest erinevalt.

Muudatusettepanek 47
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.
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Muudatusettepanek 48
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui võlausaldaja, kellel on õigus 
kindlasummalisele hüvitusele, on 
sõlminud allhankelepinguid teiste 
ettevõtetega, jagatakse kindlasummaline 
hüvitis proportsionaalselt ka alltöövõtjate 
vahel.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek piirata käesoleva lõigu ulatust, sest see asetab 
eelkõige riigiasutustele suure koorma, kui tegemist on riigiasutuste ja VKEde vaheliste 
äritehingutega. Kindlasummalise hüvituse süsteem on hoiatav meede, mis peab tagama 
riigiasutuste ja/või peatöövõtjate/alltöövõtjate laitmatu maksekäitumise.

Muudatusettepanek 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid tagavad, et äritehingute 
puhul kohaldatakse viitemäärasid 
järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Kõikide äritehingute puhul peaksid kehtima samad maksesätted, et vältida nii riigi- kui ka 
eraettevõtete asetamist ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Seetõttu tuleks artiklid 3 ja 5 
omavahel liita. Ettevõtete ja riigiasutuste vahelised ärisidemed sarnanevad paljuski ettevõtete 
vaheliste ärisidemetega.
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Muudatusettepanek 50
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vältimaks riigi- ja eraettevõtete ebavõrdset kohtlemist, näiteks tervishoiusektoris, tuleb 
eraettevõtteid kohelda samadel alustel nagu riigiettevõtteidki.

Muudatusettepanek 51
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutatakse mõisteid „kalendripäev” ja „päev”. Tuleks vältida 
valearusaamu. Tuleks täpsustada, et riigiasutused ja konkreetses sektoris tegutsevad 
ettevõtted võivad üldist 30 kalendripäeva pikkust maksetähtaega lepinguga lühendada, aga 
mitte pikendada.
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Muudatusettepanek 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äärmiselt ebaõiglased lepingutingimused Äärmiselt ebaõiglased lepingutingimused 
ja äritavad

Or. en

Selgitus

Lepingutes ja ärisuhetes kuritarvitamise või ebaõiglaste tingimuste vältimiseks tuleks 
käesoleva artikli reguleerimisala laiendada, et hõlmata ka äritavasid, mis on VKEde jaoks 
sama oluline ja terav probleem, näiteks juhul, kui suuremad ettevõtted muudavad tagant 
järele ühepoolselt maksetähtaegu. 

Muudatusettepanek 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 − esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selle tagamiseks, et õigusakt pakub VKEdele maksmisega seotud kuritarvituste ja ebaõiglase 
kohtemise puhul täielikku kaitset, on äärmiselt oluline hõlmata äritavad. Äritavade, 
sealhulgas lepingu maksetingimuste hilisemate muudatuste puhul ei takista komisjoni 
kavandatud õigusakt piisaval määral võlausaldajate kasutamist pangana, st asjaolu, et 
võlgnik pikendab oma likviidsuse tõstmiseks ühepoolselt maksetähtaega, kahjustades sellega 
võlausaldajat. Viidatud artikleid käsitlev muudatus on tehtud muudatusettepaneku 
ühtlustamiseks artiklite 3 ja 5 omavaheliseks liitmiseks esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 54
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 − esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Tehakse ettepanek võtta arvesse head kaubandustava ning kaupade või teenuste laadi ja 
asjaomase ettevõtte suurust, kui kaalutakse, kas tegemist on ebaõiglase lepingutingimusega.
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Muudatusettepanek 55
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese a lõigu kohaldamisel loetakse 
alati äärmiselt ebaõiglaseks tingimust, mis 
ületab artikli 5 lõike 2 punktis b sätestatud 
tähtaega, seejuures võetakse samuti 
arvesse artikli 5 lõikes 4 esitatud 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes tingimus, millega 
võlausaldajatele pannakse täiendav 
rahaline koormus, mis seatakse hilinenud 
maksete korral õiguspärase hüvituse 
nõudmise tingimuseks, on äärmiselt 
ebaõiglane.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kuuluvad sätted, mille kohaselt 
esindusorganisatsioonid võivad 
sisseriiklike õigusaktide kohaselt pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste poole 
põhjusel, et lepingulised tingimused on 
äärmiselt ebaõiglased, et seejärel oleks 
võimalik rakendada otstarbekaid ja 
tulemuslikke vahendeid vältimaks selliste 
tingimuste jätkuvat kasutamist. Käesolev 
säte ei piira konfidentsiaalsusklauslit, 
mida esindusorganisatsioonid peavad 
järgima seoses nende allüksustega. 

Or. en

Muudatusettepanek 58
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad käesolevast 
direktiivist tulenevate õiguste ja kohustuste 
täieliku läbipaistvuse; eelkõige avaldavad 
nad sel eesmärgil seadusjärgse 
viivisemäära, mida tuleb kohaldada, ja 
riigiasutuse makseprotsessi seisu, et 
pakkuda võimalikule alltöövõtjate ahelale 
konkreetne tagatis.

Or. it

Selgitus

Säte tagaks ülevõtmisel riigiasutuste maksete jälgitavuse ja läbipaistvuse. Meede on 
asjakohane eelkõige selleks, et tagada maksetähtaegade kinnipidamisest tuleneva kasu 
jõudmine ka tegelikult allhanke tegijatele ja/või alltöövõtjatele.



PE439.144v01-00 32/32 AM\805132ET.doc

ET

Muudatusettepanek 59
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Ka antud juhul on eesmärk tagada võrdne kohtlemine, ent see peab peegeldama ettevõtte 
suurust.


