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Tarkistus 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Vaikka tämä direktiivi ei suoraan 
sidokaan Euroopan unionin toimielimiä, 
olisi varmistettava, että hyvän käytännön 
nimissä toimielimet soveltavat direktiivin 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toimielinten olisi oltava esimerkkinä ja suoritettava aina maksunsa ajoissa.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 11
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\805132FI.doc 5/33 PE439.144v01-00

FI

Perustelu

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.

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

Tarkistus 12
Tiziano Motti, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Julkisia palveluja tarjoavat yksityisyritykset, kuten energia- ja televiestintäalan yritykset, on 
nykyään usein listattu pörssissä. Sellaisina niitä ei ole mitään syytä rinnastaa viranomaisiin 
ja soveltaa niihin siten samoja sääntöjä kuin viranomaisten maksuviivästysten yhteydessä, 
sillä lain mukaan niiden on toimittava siviilioikeuden määräysten mukaisesti.
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Tarkistus 13
Reinhard Bütikofer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) 'viranomaisella' mitä hyvänsä 
hankintaviranomaista siten kuin on 
määritelty 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 sekä direktiivissä 
2004/18/EY sopimuksen kohteesta tai 
arvosta riippumatta;
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. de
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Perustelu

Jotta vältytään väärinkäsitykseltä, että direktiivin 2004/17/EY mukaisesti määriteltyjä 
hankintaviranomaisia ei enää sisällytetä soveltamisalaan, olisi viitattava direktiiviin 
2004/17/EY. Koska direktiivejä 2004/18/EY ja 2004/17/EY sovelletaan ainoastaan erityisiin 
ja tietyn kynnysarvon ylittäviin sopimuskohteisiin, olisi selvennettävä, että samoja rajoituksia 
ei sovelleta direktiiviin 2000/35/EY.

Tarkistus 15
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) 'alakohtaisella yrityksellä' vesi- ja 
energiahuollon tai liikenteen alan 
yrityksiä direktiivin 2004/17/EY 
mukaisesti sopimuksen arvosta 
riippumatta;

Or. de

Perustelu

'Alakohtaiset yritykset' ovat erityisen markkina-asemansa vuoksi erityisen vahvoja toimijoita 
markkinoilla. Ne ovat vesi-, energia- ja liikenneinfrastruktuurien alalla ainoita 
palveluntarjoajia, joten niihin ei kohdistu todellista kilpailua. Tästä syystä alakohtaiset 
yritykset voivat päättää pitkälti yksipuolisesti 'kauppaehdoista' ja maksuajoista. Tätä valta-
asemaa ei saa käyttää väärin. Tästä syystä alakohtaisia yrityksiä olisi kohdeltava kuten 
alakohtaisia hankintaviranomaisia.

Tarkistus 16
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(6) ’lakisääteisellä korolla’ yksinkertaista 
viivästyskorkoa, jonka määrä on viitekorko 
korotettuna vähintään yhdeksällä
prosenttiyksiköllä;
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Or. en

Perustelu

Tarkistamalla 3 ja 5 artiklaa niin, että saadaan aikaan entistä yhtenäisemmät, 
oikeudenmukaisemmat ja suhteellisemmat säännöt sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja 
nostamalla samalla pakollista lakisääteistä korkoa hieman voidaan molempia sektoreita 
kannustaa noudattamaan entistä parempia maksukäytäntöjä.

Tarkistus 17
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) 'pk-yrityksellä' pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä siten kuin ne on määritelty 
komission 6 päivänä toukokuuta 2003 
antamassa suosituksessa mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä1. 
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Perustelu

Lisäystä ehdotetaan ottaen huomioon pk-yritysten kasvupotentiaalia ja innovaatioita tukeva 
Small Business Act -aloite. On syytä korostaa pk-yritysten merkitystä, sillä niillä on tärkeä 
tehtävä pyrittäessä kasvua ja työpaikkojen luomista koskeviin tavoitteisiin Euroopassa.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 19
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää 



PE439.144v01-00 10/33 AM\805132FI.doc

FI

tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa, joka on progressiivinen, 
mutta enintään 5 prosenttia;

Or. it

Perustelu

Progressiivisen koron käyttö maksuviivästyksissä saattaa toimia varoituksena ja varmistaa, 
että velallinen maksaa velan ilman lisäviivästystä.

Tarkistus 21
Reinhard Bütikofer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Jotta vältetään joidenkin viranomaisten taloudelliset vaikeudet, on suotavaa sallia enemmän 
joustavuutta aikarajoihin ja pyrkiä minimiyhdenmukaistamiseen täysimääräisen 
yhdenmukaistamisen sijasta.

Tarkistus 22
Reinhard Bütikofer

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määritellä lyhyemmät 
määräajat 30:n ja 60:n päivän välillä.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään joidenkin viranomaisten taloudelliset vaikeudet, on suotavaa sallia enemmän 
joustavuutta aikarajoihin ja pyrkiä minimiyhdenmukaistamiseen täysimääräisen 
yhdenmukaistamisen sijasta.

Tarkistus 23
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it
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Perustelu

Tämän tarkoituksena on suojella yksityisyritysten välistä täydellistä sopimusvapautta siten, 
että mahdollistetaan sopimusepätasapainon korvaavia vaihtoehtoisia keinoja ja sovelletaan 
yritysten välisiin liiketoimiin viiden prosentin kiinteämääräistä korvausta. Tätä toimenpidettä 
sovelletaan ainoastaan, kun velallinen on pk-yritys, jotta voidaan ehkäistä myös yksityisten 
väliset maksuviivästykset. 

Tarkistus 24
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

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

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

Summia tarkistetaan joka toinen vuosi.

Or. it

Perustelu

On välttämätöntä saattaa korvaussummat ajan tasalle, vaikka ehdotetut määrät eivät 
katakaan todellisia oikeuskuluja eivätkä siten helpota oikeuselimiin turvautumista.
Kustannusten määrittelyn olisi perustuttava joka toinen vuosi toteutuviin korotuksiin.
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Tarkistus 25
Vicky Ford

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. Kiinteä summa auttaisi käsittelemään 
ongelmaa sulkematta kuitenkaan pois velkojan mahdollisuutta saada kohtuullinen korvaus 
jäljellä olevista perintäkuluista 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten suorittamat maksut Viivästyskorko

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Tästä syystä 3 ja 5 artikla olisi 
yhdistettävä. Yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset suhteet ovat monella tavoin 
samanlaisia kuin yritysten väliset suhteet. Jotta vältetään erityisesti pk-yritysten kannalta 
epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava viimeistään 60 päivän kuluttua laskun 
vastaanottamisesta.
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Tarkistus 27
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten suorittamat maksut Viranomaisten ja alakohtaisten yritysten 
suorittamat maksut

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.

Tarkistus 28
Reinhard Bütikofer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten suorittamat maksut Velallisten suorittamat maksut

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään syrjintä julkisten ja yksityisten yritysten välillä esimerkiksi 
terveydenhuoltoalalla, yksityisyrityksiä olisi kohdeltava samalla tavoin kuin julkisyrityksiä.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 30
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.
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Tarkistus 31
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.

Tarkistus 32
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta – i–iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

hyväksymistä tai tarkistusta tai 
hyväksymis- tai tarkistuspäivänä, 
30 kalenteripäivän kuluttua viimeksi 
mainitusta päivästä;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.

Tarkistus 33
Reinhard Bütikofer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta – i–iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään joidenkin viranomaisten taloudelliset vaikeudet, on suotavaa sallia enemmän 
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joustavuutta aikarajoihin ja pyrkiä minimiyhdenmukaistamiseen täysimääräisen 
yhdenmukaistamisen sijasta.

Tarkistus 34
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) mikäli laskun tai sitä vastaavan 
maksuvaatimuksen 
vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta, 
30 päivän kuluttua tavaran tai palvelun 
vastaanottamispäivästä;

Or. en

Tarkistus 35
Reinhard Bütikofer

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määritellä lyhyemmät 
määräajat 30:n ja 60:n päivän välillä.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään joidenkin viranomaisten taloudelliset vaikeudet, on suotavaa sallia enemmän 
joustavuutta aikarajoihin ja pyrkiä minimiyhdenmukaistamiseen täysimääräisen 
yhdenmukaistamisen sijasta.
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Tarkistus 36
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon erilaiset tavat, joilla julkisia palveluita tarjotaan 
jäsenvaltioissa erityisesti terveydenhoidon alalla. On jo monia hoitoa antavia 
yksityissairaaloita, ja tämä on yhä yleisempää joissakin jäsenvaltioissa. Siksi on tärkeää 
taata yhtäläinen kohtelu ja välttää tilanne, jossa julkiset terveydenhoitopalveluiden tarjoajat 
joutuvat huonompaan asemaan epäoikeudenmukaisella tavalla.

Tarkistus 37
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) toteutetaan välittömästi;
b) ei ylitä 15 kalenteripäivää.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.

Tarkistus 38
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että 5 artiklan 3 kohdassa asetettu maksuaika ulotetaan 
alkuperäisen ehdotuksen 30 päivästä enintään 60 päivään.

Tarkistus 39
Reinhard Bütikofer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Jotta vältetään joidenkin viranomaisten taloudelliset vaikeudet, on suotavaa sallia enemmän 
joustavuutta aikarajoihin ja pyrkiä minimiyhdenmukaistamiseen täysimääräisen 
yhdenmukaistamisen sijasta.

Tarkistus 40
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.

Tarkistus 41
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 

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

2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että 5 artiklan 3 kohdassa asetettu maksuaika ulotetaan 
alkuperäisen ehdotuksen 30 päivästä enintään 60 päivään.

Tarkistus 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) sopimuksessa määrätty maksuaika ei 
ylitä 2 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuaika on 
asianmukaisesti perusteltu 
välttämättömyyden periaatteen tai 
kansallisen lainsäädännön 
erityissäännösten mukaisesti ja 
maksuajasta on erikseen sovittu velallisen 
ja velkojan välillä ja jos se ei kuitenkaan 
koskaan ylitä 60 päivää;

b) velallinen ja velkoja eivät ole tehneet 
sopimusta laskun vastaanottopäivästä; 
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Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa poiketa a 
kohdassa asetetuista vaatimuksista, jos 
velallinen ja velkoja ovat erikseen 
sopineet maksueriin tai vaiheittaisiin 
maksuihin perustuvista 
maksujärjestelyistä.

Or. en

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Jotta vältetään erityisesti pk-
yritysten kannalta epäedulliset maksuajat, korot on aina maksettava viimeistään 60 päivän 
kuluttua laskun vastaanottamisesta. Maksuerin tapahtuviin maksuihin (Ratenzahlungen) tai 
vaiheittaisiin maksuihin (Abschlagszahlungen) voidaan soveltaa eri vaatimuksia. 
Maksuaikoja koskevia säännöksiä ei saisi kiertää eriytettyä laskutusta koskevin 
sopimusjärjestelyin.

Tarkistus 43
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että ylemmät 
budjettivallan käyttäjät eivät ilman 
asianmukaisia perusteita viivytä velkojien 
maksuihin suoraan liittyviä tukia.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa, erityisesti laajojen sopimusten yhteydessä, alemman tason 
viranomaisten maksut saattavat olla riippuvaisia maksamatta olevista tuista. Myöhästyneisiin 
tukiin liittyvät ongelmat lisääntyvät talouskriisin ja likviditeettivaikeuksien aikana. Siksi olisi 
absurdia rangaista paikallisviranomaisia viivästyneistä maksuista, jotka johtuvat tukien 
maksun myöhästymisestä.



PE439.144v01-00 24/33 AM\805132FI.doc

FI

Tarkistus 44
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon erilaiset tavat, joilla julkisia palveluita tarjotaan 
jäsenvaltioissa erityisesti terveydenhoidon alalla. On jo monia hoitoa antavia 
yksityissairaaloita, ja tämä on yhä yleisempää joissakin jäsenvaltioissa. Siksi on tärkeää 
taata yhtäläinen kohtelu ja välttää tilanne, jossa julkiset terveydenhoitopalveluiden tarjoajat 
joutuvat huonompaan asemaan epäoikeudenmukaisella tavalla.

Tarkistus 45
Vicky Ford

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

Tarkistuksella otetaan huomioon erilaiset tavat, joilla julkisia palveluita tarjotaan 
jäsenvaltioissa erityisesti terveydenhoidon alalla. On jo monia hoitoa antavia 
yksityissairaaloita, ja tämä on yhä yleisempää joissakin jäsenvaltioissa. Siksi on tärkeää 
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taata yhtäläinen kohtelu ja välttää tilanne, jossa julkiset terveydenhoitopalveluiden tarjoajat 
joutuvat huonompaan asemaan epäoikeudenmukaisella tavalla.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) määrältään 2 prosenttia erääntyneestä 
määrästä siitä päivämäärästä lähtien, 
jona korko tulee maksettavaksi;
b) määrältään 5 prosenttia erääntyneestä 
määrästä 30 päivän kuluttua 
päivämäärästä, jona korko tulee 
maksettavaksi.

Or. en

(original COM-AM is splitted into a) and b))

Perustelu

Samoja maksusäännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisiin kaupallisiin toimiin, jotta vältetään 
julkisille tai yksityisille yrityksille aiheutuvat kilpailuhaitat. Korvausten yhteydessä olisi 
suhtauduttava eri tavoin lyhyisiin ylityksiin ja pitkiin maksuviivästyksiin.
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Tarkistus 47
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.

Tarkistus 48
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kiinteämääräiseen korvaukseen 
oikeutettu velallinen on käyttänyt 
alihankkijoita, kiinteämääräinen korvaus 
jaetaan oikeassa suhteessa myös kyseisille 
yrityksille. 

Or. it

Perustelu

Näin pyritään rajoittamaan tämän alakohdan soveltamisalaa, sillä kohta on erityisen työläs 
viranomaisille sekä niiden ja pk-yritysten välisille liiketoimille. Kiinteämääräinen 
korvausjärjestelmä toimii varoituksena ja varmistaa, että viranomaiset ja/tai 
urakoitsijat/hankkijat toimivatt asianmukaisesti ja noudattavat maksuaikoja.
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Tarkistus 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sovelletaan seuraavaa viitekorkoa:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 50
Reinhard Bütikofer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään syrjintä julkisten ja yksityisten yritysten välillä esimerkiksi 
terveydenhuoltoalalla, yksityisyrityksiä olisi kohdeltava samalla tavoin kuin julkisyrityksiä.
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Tarkistus 51
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään käsitteitä 'kalenteripäivä' ja 'päivä'. Olisi vältettävä 
väärinkäsityksiä. Olisi selvennettävä, että vaikka viranomaiset ja alakohtaiset yritykset voivat 
sopimuksella lyhentää 30 kalenteripäivän maksuaikaa, ne eivät voi pidentää sitä.

Tarkistus 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Selvästi kohtuuttomat sopimuslausekkeet 
ja -menettelyt

Selvästi kohtuuttomat sopimuslausekkeet 
ja -menettelyt sekä kauppatavat

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään väärinkäytökset tai epäoikeudenmukaiset lausekkeet sopimuksissa ja 
liikesuhteissa, tämän artiklan soveltamisala olisi ulotettava koskemaan kauppatapoja, sillä 
tämä on yhtä merkittävä ja vakava ongelma pk-yrityksille esimerkiksi silloin, kun suuret 
yritykset yksipuolisesti muuttavat jälkikäteen maksuaikojaan.
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Tarkistus 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

To ensure this legislation fully protects SME's from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract's payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as 'banks', i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debitors liquidity, to the detriment of 
creditor's. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 54
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Näin varmistetaan, että määriteltäessä sopimuslausekkeen kohtuuttomuutta otetaan hyvien 
kauppatapojen sekä tuotteen tai palvelun luonteen lisäksi huomioon kyseisen yrityksen koko. 

Tarkistus 55
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamista 
varten 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
asetetun määräajan ylittävää lauseketta 
on pidettävä aina selvästi kohtuuttomana 
ja tässä yhteydessä otetaan myös 
huomioon 5 artiklan 4 kohdassa asetetut 
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kriteerit.

Or. en

Tarkistus 56
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia lausekkeita, jotka lisäävät 
velkojan taloudellista rasitetta hänen 
vaatiessaan laillista korvausta 
maksuviivästyksistä, on pidettävä selvästi 
kohtuuttomina.

Or. en

Tarkistus 57
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 58
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava tästä 
direktiivistä johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien täydellinen avoimuus, 
erityisesti julkaisemalla sovellettava 
lakisääteinen korko sekä viranomaisten 
maksuihin liittyvä menettely erityisenä 
takuuna mahdolliselle alihankkijaketjulle.

Or. it

Perustelu

Tämän säännöksen avulla lisättäisiin viranomaisten suorittamien maksujen jäljitettävyyttä ja 
avoimuutta. Tämä toimi on tarkoituksenmukainen erityisesti, jotta voidaan taata, että 
parannettujen maksuaikojen hyödyt siirretään käytännössä yrittäjien toimintaan liittyville 
mahdollisille alihankkija- ja/tai ulkoistamisaloille.

Tarkistus 59
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Myös tässä tapauksessa tarkoituksena on varmistaa yhtäläinen kohtelu riippuen kuitenkin 
yrityksen koosta.
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