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LÜHISELGITUS

2000. aasta mais vastu võetud ja 2002. aasta 8. augustist kehtiv direktiiv 2000/35/EÜ, mille 
eesmärk on võidelda hilinenud maksmisega äritehingute puhul, on avaldanud piiratud mõju. 
Siiski on liikmesriikides märgatavaid erinevusi maksetähtaegade reguleerimise osas ning 
hilinenud maksed seavad ohtu ettevõtete tuleviku, kusjuures kõige ohustatumad on väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtted, eelkõige majandus- ja finantskriisi ajal, mis praegu 
Euroopas ja maailmas valitseb. 

Maksmisega viivitamine on levinud tava ning mõnikord on see tingitud vajadusest, aga 
sagedamini on see tahtlik, destabiliseerides siseturgu ja kahjustades oluliselt piiriüleseid 
kaubandussuhteid. Lisaks ohustab sellest probleemist kõige rohkem mõjutatud riikide 
ettevõtteid sissetulekute vähenemine ja isegi pankrotistumine.
Probleemil on ka laiem mõõde, mis avaldub riigiasutuste ja ettevõtete vahelistes tehingutes, 
ent on siiski vaieldav, kas eraettevõtete tehinguid tuleks kohelda erilisel viisil. Ka 
eraettevõtted, sageli VKEd, võivad seista silmitsi ebasoodsate lepingutingimustega, millele 
nad on alla kirjutanud kartuses rikkuda suhteid mõjuka erakliendiga. 

Arvamuse projektis toetab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut. Sellegipoolest on 
arvamuse koostaja seisukohal, et kuigi ta pooldab komisjoni ettepaneku üldist lähenemisviisi, 
tuleks teha mõned vormilised ja sisulised muudatused, mille eesmärk on viia direktiivi 
tõlgendamisel ja ülevõtmisel sisse selgust ja kindlust pakkuvad elemendid.

Arvamuse koostaja on arvamusel, et riigiasutusi reguleerivate eeskirjade kohaldamisala tuleks 
laiendada avalikke teenuseid osutavatele ettevõtetele. Arvamuse koostaja pakub lisaks sellele 
muudatusi tähtaegade kindlaksmääramise, hoiatuse vormis võlgnikele täiendavate maksude 
kehtestamise, direktiivis käsitletud lepinguliste erandite vähendamise ning ettevõtete 
passiivse/aktiivse teavitamise osas seoses nende uute õigustega.

Käesolev arvamuse projekt on kooskõlas vastutava siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
raportööri Barbara Weileri ettevalmistatud töödokumendiga. Ka tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni raportöör peab vajalikuks viia sisse ettevõtteid, eelkõige VKEsid 
kaitsvad sätted. Eelkõige tehakse ettepanek muuta kohustuslikuks kulude hüvitamise 
nõudmisel tekkinud väljaminekute kompenseerimine ja intresside maksmine makseviivituste 
korral. Sellega välditaks sellise olukorra tekkimist, kus üksikul võlausaldajal on kohustus 
tegutseda, et kaitsta end kaubanduslike vastumeetmete eest, mida võlgnik võib üritada 
kasutada.

Arvamuse koostaja on oma ettepanekus võtnud arvesse mitut märkust, mille variraportöörid 
tegid direktiivi ettepanekuga seotud esimese arvamuste vahetuse käigus. Eriti rõhutab 
arvamuse koostaja oma kolleegide väljendatud vajadust vähendada ELi õiguslooja kindlaks 
määratud sätetest erandi tegemise võimalusi.

Veel ei ole leitud laialdaselt heaks kiidetud lahendust kindlasummalise hüvitise osas (5%), 
mida võlausaldajal on õigus riigiasutustelt saada viivituste korral makseprotsessis. Arvamuse 
koostaja jätab endale õiguse käsitleda kõnealust küsimust järgmise arvamuste vahetuse käigus 
ja esitada vajaduse korral asjakohase muudatusettepaneku.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2) „riigiasutus” – igasugune asutus
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused) artikli 2 lõikes 1 ning 
direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 lõikes 9 
esitatud määratlusele;
ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

Or. it

Selgitus

Komisjoni direktiivi ettepanekus ette nähtud riigiasutuste ja ettevõtjate erineva kohtlemisega 
seoses tuleb rakendada riigiasutusi reguleerivaid eeskirju ka avalikke teenuseid osutavate 
ettevõtete puhul, nagu veevarustus- või energiaettevõtted.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viivis Viivis ettevõtjatevaheliste tehingute puhul

Or. it

Selgitus

Artiklis 3 käsitletakse otseselt ettevõtjatevahelisi äritehinguid. Selguse mõttes tuleks kohe 
artikli pealkirjas teha selgeks, et artikli sätted kehtivad ainult hilinenud maksmise suhtes 
ettevõtjatevaheliste äritehingute puhul.
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Muudatusettepanek 3

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 või maksetähtaja lõpule, 
kusjuures maksetähtaeg ei tohi olla pikem 
kui 60 päeva pärast lepingus märgitud 
kaupade või teenuste kättesaamist;

Or. it

Selgitus

Kuigi eelarve planeerimise kord ja juurdepääs rahastamisele on riigiasutustel ja ettevõtjatel 
erinevad, sarnaneb ettevõtte ja riigiasutuse vaheline ärisuhe paljuski kahe ettevõtte vahelisele 
ärisuhtele. Muudatusettepanekuga soovitakse seega võtta kasutusele ühtne säte eraettevõtete 
tehingute kohta, millega ei asetata väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid läbirääkimistel 
madalamale positsioonile võrreldes suurte ettevõtetega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav lause

Or. it

Selgitus

On tõenäoline, et mõnel artiklite 3 ja 5 sätetest erineval lepingusättel võib olla negatiivne 
mõju võlausaldajat kaitsvatele lepingulistele tagatistele. Arvamuse koostaja peab ülioluliseks, 
et liikmesriigid kindlustaksid menetluse automaatse täideviimise, nii et võlausaldaja ei peaks 

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:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklite 3 
ja 5 kohaselt tuleb äritehingute puhul 
maksta viivist, on võlausaldajal õigus 
võlgnikult sisse nõuda automaatselt, see 
tähendab ilma et see nõuaks 
võlausaldajalt mingisugust tegutsemist, 
üks järgmistest miinimumsummadest:
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kartma kliendi võimalikke vastumeetmeid. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 sätestatud tingimused on 
täidetud, tagavad liikmesriigid järgmise:

4. Kui lõikes 1 sätestatud tingimused on 
täidetud, tagavad liikmesriigid järgmise:

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 või maksetähtaja lõpule;

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

b) kui maksekuupäev või tähtaeg ei ole 
lepingus kindlaks määratud, tuleb viivist 
hakata maksma automaatselt järgmiste 
ajavahemike järel:

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

i) 30 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 30 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 30 päeva pärast nimetatud toimingu 
kuupäeva.

Or. it

Selgitus

Selguse mõttes tuleks artiklis 5 täpsustada kõigepealt tingimused, mis muudavad hilinenud 
maksmise puhul viivise maksmise kohustuslikuks (lõige 1), maksimaalne makseperiood 
(endine lõige 4, nüüd lõige 2), heakskiitmis- või kontrollimenetluse maksimaalne kestus (lõige 
3) ja viimaks ka maksetähtaegade üksikasjad (endine lõige 2, nüüd lõige 4).
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Muudatusettepanek 6

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.

2. Liikmesriigid tagavad, et lepinguga ette 
nähtud maksetähtajad ei ole pikemad, kui 
on sätestatud lõike 4 punktis b, välja 
arvatud juhul, kui võlgnik ja võlausaldaja 
on selles eraldi kokku leppinud ja kui see 
on konkreetseid tingimusi silmas pidades ja 
vajalikkuse põhimõttest lähtudes 
nõuetekohaselt põhjendatud ega ületa 
mingil juhul 60 päeva.

Or. it

Selgitus

Esialgses redaktsioonis jätab artikkel 5 osapooltele laialdased võimalused määrata pikemad 
maksetähtajad, mis võib kahjustada direktiivi üldeesmärke. Lisaks on määratlus „objektiivse 
vajadusega jaotada maksed pikema ajavahemiku peale” liiga laialivalguv ja mitmeti 
tõlgendatav.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud vahendite hulka 
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.

3. Lõikes 2 osutatud vahendite hulka 
kuuluvad sätted, mille kohaselt 
esindusorganisatsioonid võivad siseriiklike
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 
kasutamist.
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Or. it

Selgitus

Esindusorganisatsioonid peaksid toimima siseriiklike seaduste alusel, isegi kui klausleid 
kasutatakse juhtumipõhiselt või ebaregulaarselt.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamise käigus 
korraldavad liikmesriigid 
teavituskampaaniad, et suurendada 
ettevõtjate ja eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate teadlikkust oma 
õigustest.
Liikmesriigid uurivad võimalusi avaldada 
teavet „heade” ja „halbade” võlgnike 
kohta ja levitada häid tavasid õigeaegse 
maksmise edendamiseks. 

Or. it

Selgitus

Nagu selgub komisjoni tehtud mõjuhinnangust, ei nõua ettevõtted vahel intresse sellepärast, 
et nad ei ole oma õigustest teadlikud. Teabele võib lisada praktilisi meetmeid, mis 
soodustavad õigeaegset maksmist.


