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LYHYET PERUSTELUT

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta toukokuussa 2000 annetun 
ja 8. elokuuta 2002 lähtien sovelletun direktiivin 2000/35/EY vaikutukset ovat olleet vähäiset. 
Maksuaikasäännöksissä on edelleen huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä ja 
maksuviivästykset vaarantavat erityisesti pk-yritysten tulevaisuuden ennen kaikkea 
Euroopassa parhaillaan vallitsevan talous- ja rahoituskriisin aikana.

Maksuviivästysten, joko välttämättömien tai useimmiten tarkoituksellisten, yleistyminen 
aiheuttaa epävakautta sisämarkkinoilla ja haittaa huomattavasti rajat ylittävää kaupankäyntiä. 
Lisäksi jäsenvaltioissa, joita tämä ongelma eniten koskee, on olemassa vähittäisen tulojen 
heikentymisen ja lopulta konkurssin vaara.

Ongelma on vieläkin merkittävämpi viranomaisten ja yritysten välisten maksutoimien 
yhteydessä, mutta erilaisen kohtelun mahdollisuudesta yksityisten välisissä toimissa on vielä 
syytä keskustella. Myös yksityisyritysten, usein pk-yritysten, taakkana voi olla epäsuotuisia 
sopimuslausekkeita, joita yritykset ovat hyväksyneet pelätessään suhteiden heikentymistä 
jonkin suuren yksityisasiakkaan kanssa.

Valmistelija suhtautuu lausuntoluonnoksessaan myönteisesti komission ehdotukseen. Hän 
katsoo kuitenkin, että hänen on tehtävä useita muotoseikkoihin ja sisältöön liittyviä 
muutoksia, joiden tarkoituksena on – kuitenkin komission yleisen ehdotuksen puitteissa –
selkiyttää direktiiviä sekä varmistaa sen tulkinta ja ymmärrettävyys.

Valmistelija katsoo erityisesti, että viranomaisia koskevien säännösten soveltamisala on 
ulotettava koskemaan myös yleishyödyllisiä yrityksiä. Lisäksi hän ehdottaa muutoksia, jotka 
koskevat määräaikojen määrittämistä, velkojalle aiheutuvien lisäkustannusten 
ennaltaehkäisyä, direktiiviin sisältyviä sopimuspoikkeuksia sekä yritysten uusia oikeuksia 
koskevaan passiiviseen/aktiiviseen tiedonsaantiin.

Lausuntoluonnos on johdonmukainen sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan esittelijän 
laatiman työasiakirjan kanssa. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan valmistelija 
katsoo kuitenkin velvollisuudekseen tehdä joitakin lisäehdotuksia erityisesti pk-yritysten 
suojelemiseksi. Yksi ehdotuksista koskee maksuviivästyksiin liittyvien perintäkulujen ja 
korkojen korvaamisen saattamista pakolliseksi. Näin vältettäisiin yksittäisen velkojan 
velvollisuus toimia asiassa ja suojeltaisiin sitä kaupallisesti vääristäviltä toimilta, joihin 
velallinen saattaisi mahdollisesti ryhtyä.

Esittelijän ehdotuksessa on koottu yhteen joitakin varjoesittelijöiden direktiiviehdotuksesta 
käydyssä ensimmäisessä keskustelussa esittämistä seikoista. Erityisesti valmistelija on ottanut 
huomioon kollegoiden näkemyksen siitä, että Euroopan unionin lainsäätäjän laatimiin 
säännöksiin tehtäviä poikkeuksia koskevaa liikkumavaraa on supistettava.

Laajalti hyväksyttyä kiinteämääräistä (5 %) viranomaisten velallisille maksamaa 
maksuviivästyskorvausta koskevaa ratkaisua ei ole vielä löydetty. Esittelijä varaa itselleen 
oikeuden tarkastella tätä kysymystä valiokunnan seuraavassa kokouksessa ja palata 
tarvittaessa tähän seikkaan ad hoc -tarkistuksen avulla.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 31 päivänä maaliskuuta 2004 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
2004/17/EY1 2 artiklan 1 kohdassa ja 
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 
9 kohdassa;

1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Perustelu

Komission direktiiviehdotukseen sisältyvän viranomaisten ja yritysten eriytetyn kohtelun 
yhteydessä on syytä soveltaa viranomaisia koskevia sääntöjä myös yleishyödyllisiin yrityksiin 
(kuten vesi- ja energiayhtiöihin).

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viivästyskorko Viivästyskorko yritysten välisissä 
kaupallisissa toimissa

Or. it
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Perustelu

Direktiivin 3 artiklassa viitataan selvästi yritysten välisiin kaupallisiin toimiin. Selvyyden 
vuoksi on siten ilmoitettava jo artiklan otsikossa, että siihen sisältyvät säännökset koskevat 
viivästyskorkoa yksinomaan yritysten välisissä kaupallisissa toimissa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai
siinä määrätyn maksuajan päättymistä, 
joka ei saa ylittää 60 päivää alkaen 
sopimuksessa tarkoitetun tavaran tai 
tarkoitettujen palvelujen 
vastaanottamisesta, seuraavasta päivästä 
lukien on maksettava viivästyskorkoa;

Or. it

Perustelu

Vaikka viranomaiset eroavat yrityksistä talousarvion suunnittelussa ja rahoituksensaannissa, 
yrityksen ja viranomaisen välinen kaupallinen suhde on useilta osin samanlainen kuin kahden 
yrityksen välinen suhde. Tarkistuksella pyritään näin ollen ottamaan käyttöön yksityisten 
välisiä toimia koskeva yhtenäinen säännös, joka ei aseta pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
alempiarvoiseen asemaan neuvotteluissa suurten yritysten kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

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 velkojalla on oikeus saada 
velalliselta jokin seuraavista 
vähimmäismääristä automaattisesti eli 
ilman, että velkojalta edellytetään mitään 
toimia:
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Or. it

Perustelu

On todennäköistä, että ehdotetusta 3 artiklasta eroava sopimussäännös aiheuttaisi kielteisiä 
seurauksia velkojaa suojeleviin sopimustakuisiin. Valmistelija pitää erittäin tärkeänä, että 
jäsenvaltiot varmistavat menettelyn automaattisen täytäntöönpanon siten, ettei velkojan 
tarvitse pelätä mahdollisia vastatoimia toimeksiantajan taholta.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että:

4. Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että:

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

a) sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai 
siinä määrätyn maksuajan päättymistä 
seuraavasta päivästä lukien on maksettava 
viivästyskorkoa;

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole 
määrätty sopimuksessa, viivästyskorko 
tulee maksettavaksi ilman eri toimenpiteitä 
jonkin seuraavassa mainitun määräajan 
kuluessa:

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

i) 30 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, 30 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, 

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, 
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30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä. 30 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

Or. it

Perustelu

Selvyyden vuoksi artiklassa 5 on syytä eritellä ensin ne edellytykset, joiden perusteella 
viivästyskorkoja voidaan vaatia (1 kohta), enimmäismaksuajat (ent. 4 kohta, uusi 2 kohta), 
hyväksymis- tai tarkistusmenettelyn enimmäiskesto (3 kohta) ja lopuksi määräaikoja koskevat 
yksityiskohdat (entinen 2 kohta, josta tulee uusi 4 kohta).

Tarkistus 6

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.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksessa määrätty maksuaika ei ylitä 
4 kohdan b alakohdassa säädettyjä 
määräaikoja, paitsi jos maksuajasta on 
erikseen sovittu velallisen ja velkojan 
välillä ja jos maksuaika on asianmukaisesti 
perusteltu välttämättömyyden periaatteen 
mukaisesti siten, ettei maksuaika 
kuitenkaan koskaan ylitä 60 päivää.

Or. it

Perustelu

Alkuperäisessä sanamuodossa 5 artikla jättää osapuolille laajat mahdollisuudet määrittää 
pidemmän maksuajan vaarantaen näin direktiivin yleiset tavoitteet. Lisäksi sanamuoto 
"objektiivinen tarve ajoittaa maksu pitemmälle ajalle" vaikuttaa liian epämääräiseltä ja 
tulkinnanvaraiselta.
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Tarkistus 7

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 estämiseksi.

Or. it

Perustelu

Edustajajärjestöjen olisi voitava toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti myös, kun 
lausekkeita käytetään tietyin aikavälein tai epäsäännöllisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Saattaessaan tätä direktiiviä kansallisen 
lainsäädännön osaksi jäsenvaltiot 
toteuttavat tiedotuskampanjoita, joilla 
lisätään yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
tietoisuutta niiden oikeuksista.
Jäsenvaltiot tarkastelevat mahdollisuutta 
julkaista tietoja "hyvistä" ja "huonoista" 
velallisista ja levittää hyviä käytäntöjä 
maksujen täsmällisyyden edistämiseksi.

Or. it
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Perustelu

Kuten komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, yritykset eivät toisinaan vaadi korkoa 
myöskään sen vuoksi, etteivät ne ole tietoisia oikeuksistaan. Tietoihin on mahdollista lisätä 
käytännön toimia, joilla kannustetaan maksujen täsmällisyyteen.


