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Módosítás 16
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „Az európai gazdaságélénkítési 
tervben” az egyik prioritást élvező 
intézkedés az adminisztratív terhek 
csökkentése, valamint a vállalkozói 
tevékenység ösztönzése többek között 
annak biztosításával, hogy a likviditási 
nehézségek enyhítése érdekében a 
hatóságok egy hónapon belül
kiegyenlítsék a szállításokért és 
szolgáltatásokért – többek között a kkv-k 
által – benyújtott számlákat.

(7) „Az európai gazdaságélénkítési 
tervben” az egyik prioritást élvező 
intézkedés az adminisztratív terhek 
csökkentése, valamint a vállalkozói 
tevékenység ösztönzése többek között 
annak biztosításával, hogy a likviditási 
nehézségek enyhítése érdekében a 
hatóságok kiegyenlítsék a szállításokért és 
szolgáltatásokért – többek között a kkv-k 
által – benyújtott számlákat, a következő 
határidőn belül: 90 napon belül a 
hatóságok esetében; 30 napon belül a 
magánvállalkozások esetében, a felek 
eltérő megállapodásának hiányában, a 
szerződési szabadságnak megfelelően.

Or. it

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat nem tesz semmilyen különbséget hatóságok és vállalkozások 
között, azonos határidőt szab számukra a fizetési kötelezettségeik teljesítésére. E kétféle 
jogalany valójában nagyon eltér egymástól a belső számviteli rendszer és költségvetési 
szükségszerűségek szempontjából, amelyek az előbbinél igen kötöttek, utóbbinál 
rugalmasabbak. Így tehát helyénvalónak tűnik olyan határidők megállapítása, amelyek 
megfeleltethetőek e két, össze nem hasonlítható rendszernek.

Módosítás 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai gazdaságélénkítési tervben” 
az egyik prioritást élvező intézkedés az 

(7) Az európai gazdaságélénkítési tervben” 
az egyik prioritást élvező intézkedés az 
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adminisztratív terhek csökkentése, 
valamint a vállalkozói tevékenység 
ösztönzése többek között annak 
biztosításával, hogy a likviditási 
nehézségek enyhítése érdekében a 
hatóságok egy hónapon belül kiegyenlítsék 
a szállításokért és szolgáltatásokért –
többek között a kkv-k által – benyújtott 
számlákat.

adminisztratív terhek csökkentése, 
valamint a vállalkozói tevékenység 
ösztönzése többek között annak 
biztosításával, hogy a likviditási 
nehézségek enyhítése érdekében 
alapelvként egy hónapon belül 
kiegyenlítsék a szállításokért és 
szolgáltatásokért – többek között a kkv-k 
által – benyújtott számlákat.

Or. de

Indokolás

A köz- és magántulajdonban lévő ajánlatkérőket alapvetően kötelezni kell a 30 napos 
határidőn belüli fizetésre. Mindazonáltal lehetségesnek kell maradniuk az irányelvben 
meghatározott kivételeknek. Például az építőiparban a szolgáltatások és ennek megfelelően a 
számlák annyira összetettek lehetnek, hogy megvizsgálásuk a megnevezett időtartamnál 
hosszabb időt vehet igénybe. A probléma ellensúlyozására a részfizetésekre vonatkozó 
szabályok használhatók.

Módosítás 18
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Néhány tagállamban a szerződéses 
fizetési határidők jelentősen eltérnek az 
uniós átlagtól.

Or. en

Módosítás 19
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A fizetési szabályokban és a fizetési 
gyakorlatban a tagállamok között fennálló 
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különbségek akadályozzák a belső piac 
megfelelő működését. 

Or. en

Módosítás 20
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv valamennyi 
kereskedelmi ügyletre vonatkozik 
függetlenül attól, hogy az adott ügylet 
magán vagy állami vállalkozások, illetve 
vállalkozások és hatóságok között megy-e 
végbe, figyelemmel arra a tényre, hogy az 
utóbbiak jelentős nagyságrendű fizetési 
forgalmat bonyolítanak le vállalkozások 
felé. Ezért az irányelv a fővállalkozók és 
szállítóik, valamint alvállalkozóik között 
lebonyolódó valamennyi kereskedelmi 
ügyletet is szabályozza.

(10) Ezen irányelv valamennyi 
kereskedelmi ügyletre vonatkozik 
függetlenül attól, hogy az adott ügylet 
magán vagy állami vállalkozások, illetve 
vállalkozások és hatóságok között megy-e 
végbe, figyelemmel arra a tényre, hogy az 
utóbbiak jelentős nagyságrendű fizetési 
forgalmat bonyolítanak le vállalkozások 
felé. Ezért az irányelv a fővállalkozók és 
szállítóik, valamint alvállalkozóik között 
lebonyolódó valamennyi kereskedelmi 
ügyletet, valamint a – vállalkozások vagy 
a vállalkozásokat képviselő szervezetek, 
illetve a hatóságok között létrejött, 
folyamatos vagy ismétlődő – kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatos kollektív 
megállapodásokat is szabályozza.

Or. it

Indokolás

Az új megszövegezés a gyógyszertárak vagy szervezeteik, illetve a hatóságok között létrejött 
kollektív megállapodásokban meghatározott kereskedelmi ügyletekre is kiterjed. Többek 
között magában foglalja az olyan helyzeteket is, amely például Olaszországban is fennáll, 
ahol a helyi közegészségügyi intézmények által teljesített kifizetéseket a magán- és az állami 
gyógyszertárak, illetve a hatóság által aláírt nemzeti gyógyszerészeti megállapodás 
szabályozza.
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Módosítás 21
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv valamennyi 
kereskedelmi ügyletre vonatkozik 
függetlenül attól, hogy az adott ügylet 
magán vagy állami vállalkozások, illetve 
vállalkozások és hatóságok között megy-e 
végbe, figyelemmel arra a tényre, hogy az 
utóbbiak jelentős nagyságrendű fizetési 
forgalmat bonyolítanak le vállalkozások 
felé. Ezért az irányelv a fővállalkozók és 
szállítóik, valamint alvállalkozóik között 
lebonyolódó valamennyi kereskedelmi 
ügyletet is szabályozza.

(10) Ezen irányelv valamennyi 
kereskedelmi ügyletre vonatkozik 
függetlenül attól, hogy az adott ügylet 
magán vagy állami vállalkozások, illetve 
vállalkozások és hatóságok között megy-e 
végbe, figyelemmel arra a tényre, hogy az 
utóbbiak jelentős nagyságrendű fizetési 
forgalmat bonyolítanak le vállalkozások 
felé. Ezért az irányelv a fővállalkozók és 
szállítóik, valamint alvállalkozóik között 
lebonyolódó valamennyi kereskedelmi 
ügyletet, valamint a – vállalkozások vagy 
a vállalkozásokat képviselő szervezetek, 
illetve a hatóságok között létrejött, 
folyamatos vagy ismétlődő – kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatos kollektív 
megállapodásokat is szabályozza.

Or. it

Indokolás

Az új megszövegezés a gyógyszertárak vagy szervezeteik, illetve a hatóságok között létrejött 
kollektív megállapodásokban meghatározott kereskedelmi ügyletekre is kiterjed. Többek 
között magában foglalja az olyan helyzeteket is, amely például Olaszországban is fennáll, 
ahol a helyi közegészségügyi intézmények által teljesített kifizetéseket a magán- és az állami 
gyógyszertárak, illetve a hatóság által aláírt nemzeti gyógyszerészeti megállapodás 
szabályozza.

Módosítás 22
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv valamennyi 
kereskedelmi ügyletre vonatkozik 

(10) Ezen irányelv valamennyi 
kereskedelmi ügyletre vonatkozik 
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függetlenül attól, hogy az adott ügylet 
magán vagy állami vállalkozások, illetve 
vállalkozások és hatóságok között megy-e 
végbe, figyelemmel arra a tényre, hogy az 
utóbbiak jelentős nagyságrendű fizetési 
forgalmat bonyolítanak le vállalkozások 
felé. Ezért az irányelv a fővállalkozók és 
szállítóik, valamint alvállalkozóik között 
lebonyolódó valamennyi kereskedelmi 
ügyletet is szabályozza.

függetlenül attól, hogy az adott ügylet 
magán vagy állami vállalkozások, illetve 
vállalkozások és hatóságok között megy-e 
végbe, figyelemmel arra a tényre, hogy az 
utóbbiak jelentős nagyságrendű fizetési 
forgalmat bonyolítanak le vállalkozások 
felé. Ezért az irányelv a fővállalkozók és 
szállítóik, valamint alvállalkozóik között 
lebonyolódó valamennyi kereskedelmi 
ügyletet, valamint a – vállalkozások vagy 
a vállalkozásokat képviselő szervezetek, 
illetve a hatóságok között létrejött, 
folyamatos vagy ismétlődő – kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatos kollektív 
megállapodásokat is szabályozza.

Or. it

Módosítás 23
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A késedelmes fizetés olyan 
szerződésszegés, amelyet a legtöbb 
tagállamban az alacsony vagy fel nem 
számított késedelmi kamatok és/vagy 
hosszadalmas jogorvoslati eljárások az 
adósok számára pénzügyi szempontból 
vonzóvá tettek. E tendencia 
visszafordítása, valamint annak 
biztosítása, hogy a késedelmes fizetés 
olyan következményekkel járjon, amelyek 
a fizetési késedelmet előnytelenné teszik, 
határozott lépéseket igényel, többek között 
azt, hogy a kamat felszámítására való jog 
kizárását minősítsék tisztességtelen 
szerződési feltételnek, a hitelezők pedig 
kapjanak kártalanítást felmerült 
költségeikért.

(12) A késedelmes fizetés 
szerződésszegésnek minősül, és az adósok 
tisztességtelenül használják fel. A 
hitelezőknek kártalanítást kell kapniuk 
felmerült költségeikért annak biztosítása
érdekében, hogy a késedelmes fizetés 
olyan következményekkel járjon, amelyek 
a fizetési késedelmet előnytelenné teszik.
Különös figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozásokra, ezért feltétlenül 
fontos, hogy ne javasoljunk a bürokráciát 
növelő intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

A késedelmes fizetés szerződésszegés, és fontos a tisztességtelen eljárás kiemelése, különösen 
ha a nagyobb piaci szereplőknél csekélyebb likviditással rendelkező kis- és 
középvállalkozásokkal szemben fordul elő. Feltétlenül fontos azonban, hogy ne javasoljunk a 
bürokráciát növelő intézkedéseket.

Módosítás 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A késedelmes fizetés olyan 
szerződésszegés, amelyet a legtöbb 
tagállamban az alacsony vagy fel nem 
számított késedelmi kamatok és/vagy 
hosszadalmas jogorvoslati eljárások az 
adósok számára pénzügyi szempontból 
vonzóvá tettek. E tendencia 
visszafordítása, valamint annak biztosítása, 
hogy a késedelmes fizetés olyan 
következményekkel járjon, amelyek a 
fizetési késedelmet előnytelenné teszik, 
határozott lépéseket igényel, többek között 
azt, hogy a kamat felszámítására való jog 
kizárását minősítsék tisztességtelen 
szerződési feltételnek, a hitelezők pedig
kapjanak kártalanítást felmerült 
költségeikért.

(12) A késedelmes fizetés olyan 
szerződésszegés, amelyet a legtöbb 
tagállamban az alacsony vagy fel nem 
számított késedelmi kamatok és/vagy 
hosszadalmas jogorvoslati eljárások az 
adósok számára pénzügyi szempontból 
vonzóvá tettek. E tendencia 
visszafordítása, valamint annak biztosítása, 
hogy a késedelmes fizetés olyan 
következményekkel járjon, amelyek a 
fizetési késedelmet előnytelenné teszik, 
határozott, a határidőre fizetés kultúrája 
felé mutató lépéseket igényel. E 
lépéseknek magukban kell foglalniuk a 
hitelezők kártalanítását a késedelmes 
fizetések behajtásával kapcsolatban 
felmerülő költségekért. Továbbá 
nagymértékben tisztességtelen szerződési 
kikötésnek, illetve tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatnak kell tekinteni 
azokat a kikötéseket, amelyek a 
törvényben előírtnál alacsonyabb 
késedelmi kamatot vagy az adósságok 
behajtásáért járó alacsonyabb 
kártalanítást állapítanak meg.

Or. es

Indokolás

A „kikötés” szó „feltétel” szóval való helyettesítése számunkra nem tűnik kívánatosnak, mivel 
az üzleti vagy civil nyelvezetben az előbbi használata gyökeresedett meg a „szerződésben 
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szereplő egy bizonyos rendelkezés” megfelelőjeként, míg a „feltételek” jelentése 
korlátozottabb. Ajánlatosabb volna a „kikötés” szó megtartása a „feltételek” helyett, ez 
szerepel egyébként a hatályos 2000/35/EK irányelvben is. A hitelezők fokozottabb védelme 
érdekében a késedelmi kamatnak legalább hét százalékponttal magasabbnak kell lennie a 
referencia-kamatlábnál.

Módosítás 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamoknak alapelvként 
pozitív, az ajánlatkérők általi azonnali 
fizetést ösztönző intézkedéseket kell 
létrehozniuk. E tekintetben eszközként 
szóba jöhet az olyan intézkedésekre 
vonatkozó szabályok megállapítása, mint 
például meghatározott időn belüli fizetés 
esetén vagy készpénzzel történő fizetés 
esetén a számlaösszegből levont 
árengedmények (árkedvezmények), az 
előlegek, a részfizetések, a vitarendezés és 
egy ombudsman bevonása.

Or. de

Indokolás

Az ajánlatkérőket alapvetően pozitív ösztönzőkkel kell késztetni az azonnali fizetésre; ennek 
érdekében a tagállamoknak szabályokat kell meghatározniuk az olyan intézkedések 
tekintetében, mint például az árkedvezmények, az előlegek és az részfizetés, a vitarendezés és 
az ombudsman igénybevétele.

Módosítás 26
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közösségi jogszabályok közötti (13) A közösségi jogszabályok közötti 
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összhang érdekében ennek az irányelvnek 
az alkalmazásában „az ajánlatkérő 
szervek” az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti meghatározását kell alkalmazni.

összhang érdekében ennek az irányelvnek 
az alkalmazásában „az ajánlatkérő 
szervek” az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 

szerinti meghatározását kell alkalmazni. 
Nem célszerű azonban, hogy a „hatóság” 
fogalommeghatározása kiterjedjen a 
2004/17/EK irányelvben meghatározott 
közvállalkozásokra. 
_____
1 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

Or. de

Indokolás

A 2004/17/EK irányelvben meghatározott közvállalkozások bevonása versenytorzuláshoz 
vezetne az érintett ágazatban. Ez a módosítási javaslat a 2. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 
módosítási javaslathoz kapcsolódik.

Módosítás 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közösségi jogszabályok közötti 
összhang érdekében ennek az irányelvnek 
az alkalmazásában „az ajánlatkérő 
szervek” az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti meghatározását kell alkalmazni.

(13) A közösségi jogszabályok közötti 
összhang érdekében ennek az irányelvnek 
az alkalmazásában „az ajánlatkérő 
szervek” az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti meghatározását és az 
„ajánlatkérők” vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
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ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 
31-i 2004/17/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti meghatározását 
kell alkalmazni.

Or. it

Indokolás

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A piaci erőfölénnyel rendelkező, 
állami és magántulajdonú ajánlatkérő 
szervek a kis- és középvállalkozásokkal 
kötött szerződésekben gyakran 60 naptári 
napot meghaladó fizetési határidőt kötnek 
ki. Az érintett kkv-nak sokszor nincs más 
választása, mint hogy elfogadja ezt a 
számára hátrányos feltételt, mert függ a 
szóban forgó ajánlatkérőtől. Az 
erőfölénnyel való visszaélésnek mind a 
vállalkozások közötti, mind a 
vállalkozások és hatóságok közötti 
kereskedelmi ügyletekben gátat kell vetni. 
E célból a szerződésben szereplő fizetési 
határidőt célszerű általánosan legfeljebb 
60 napra korlátozni.
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Or. de

Indokolás

Ezt a módosítási javaslatot a 3. cikk tekintetében javasolt módosítással összefüggésben kell 
olvasni, amely a szerződésben szereplő fizetési határidő legfeljebb 60 napra történő általános 
korlátozását határozza meg. Lásd a 3. cikk indokolását.

Módosítás 29
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A késedelmes fizetés miatt felmerült 
behajtási költségekért a hitelezőknek 
nyújtott méltányos kártalanítással kell 
biztosítani, hogy a késedelmes fizetés 
olyan következményekkel járjon, amelyek 
előnytelenné teszik a késedelmes fizetést. 
A behajtási költségeknek a késedelmes 
fizetés miatt felmerülő adminisztratív 
költségek megtérítését, valamint a 
felmerülő belső költségekért fizetendő 
kártérítést is fedezniük kell, melynek 
érdekében ezen irányelvnek lehetővé kell 
tennie, hogy a késedelmi kamatot egy 
meghatározott minimumú 
átalányösszeggel kumulálják. A behajtási 
költségek megtérítésekor figyelembe kell 
venni, hogy ez nem sértheti azon nemzeti 
rendelkezéseket, amelyek szerint a bíróság 
bármely további kártérítést is megítélhet a 
hitelezőnek az adós késedelmes fizetése 
következtében felmerült károkért.

A késedelmes fizetés miatt felmerült 
behajtási költségekért a hitelezőknek 
nyújtott méltányos kártalanítással kell 
biztosítani, hogy a késedelmes fizetés 
olyan következményekkel járjon, amelyek 
előnytelenné teszik a késedelmes fizetést. 
A behajtási költségeknek a késedelmes 
fizetés miatt felmerülő adminisztratív 
költségek megtérítését, valamint a 
felmerülő belső költségekért fizetendő 
kártérítést is fedezniük kell. A behajtási 
költségek megtérítésekor figyelembe kell 
venni, hogy ez nem sértheti azon nemzeti 
rendelkezéseket, amelyek szerint a bíróság 
bármely további kártérítést is megítélhet a 
hitelezőnek az adós késedelmes fizetése 
következtében felmerült károkért.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a magáncégek vagy a hatóságok számára a bürokrácia ne 
növekedjen, az adósnak kártalanítania kell a hitelezőket. Mivel a törvényes kamat már 
jogszabályban szabályozott, további átalánymértéket már nem kell kiszabni az adósra.
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Módosítás 30
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A belső behajtási költségeket fedező 
átalányösszeg kifizetésére való jogosultság 
mellett a hitelezőnek jogosultnak kellene 
lennie az adós késedelmes fizetése által 
okozott más behajtási költségek 
megtérítésére is; e költségek közé 
tartoznak különösen az ügyvéd vagy 
behajtással foglalkozó cég megbízása 
miatt a hitelezőnél felmerülő költségek. A 
hitelezőnek hasonlóképpen képesnek 
kellene lennie a folyószámlahitel 
igénybevétele miatt felmerült költségek 
érvényesítésére is.

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a hitelező mely költségei tartoznak bele az egyéb, az adós késedelmes 
fizetése miatt felmerülő behajtási költségekbe. Ez a felsorolás nem tételes.

Módosítás 31
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben 
a kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni.

(16) A tapasztalat szerint a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre kikötött fizetési 
határidő gyakran 30 napnál lényegesen 
hosszabb. Ezért általános szabályként a 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni. A hosszabb fizetési határidőket 
azonban – beleértve a szakaszos fizetést is 
– továbbra is lehetővé kell tenni, ha ez –
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figyelemmel az adott szerződés jellegére 
vagy sajátosságaira – objektívan indokolt.

Or. en

Indokolás

Az állami, illetve a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében 
mindenfajta kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. A 
vállalkozások és a hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok tekintetben hasonlóak a 
vállalkozások közötti kereskedelmi kapcsolatokhoz. A különösen a kis- és középvállalkozások 
számára kedvezőtlen fizetési határidők kiküszöbölése érdekében – eltérő megállapodás 
hiányában – legkésőbb 30 nap elteltével már kamatot kell fizetni. 

Módosítás 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben 
a kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni.

(16) A tapasztalat szerint a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre kikötött fizetési 
határidő gyakran 30 napnál lényegesen 
hosszabb. Ezért általános szabályként a 
kereskedelmi ügyletekre vonatkozó fizetési 
határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni; amennyiben a szükségesség 
elvének vagy nemzeti jogszabály külön 
rendelkezésének megfelelően ennél 
hosszabb fizetési határidő kellően 
indokolt, továbbá ha az adós és a hitelező 
között erre vonatkozó kifejezett 
megállapodás jött létre, a fizetési határidő 
legfeljebb 60 napra meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

Az állami, illetve a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében 
mindenfajta kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. A 
vállalkozások és a hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok tekintetben hasonlóak a 
vállalkozások közötti kereskedelmi kapcsolatokhoz. A különösen a kis- és középvállalkozások 
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számára kedvezőtlen fizetési határidők kiküszöbölése érdekében legkésőbb a számla 
kézhezvételét követő 60 nap elteltével kamatot kell fizetni. 

Módosítás 33
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni.

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 naptári napnál lényegesen 
hosszabb fizetési határidőt írnak elő a 
szerződésben a kereskedelmi ügyletekre. A 
hatóságoknak azonban példát kell 
mutatniuk, és engedélyezett 
költségvetéseik alapján minden esetben 
képesek arra, hogy eleget tegyenek fizetési 
kötelezettségeiknek. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 naptári
napban kell korlátozni.
Ezen alapelv alól csak akkor célszerű 
kivételt tenni, ha a fizetés hosszabb idő 
alatti lebonyolításának objektív 
szükségességét kellően megindokolják. A 
fizetési határidőnek azonban semmilyen 
esetben sem szabad meghaladnia a 60 
naptári napot.

Or. de

Indokolás

A módosítási javaslatot Jürgen Creutzmann 5. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítási 
javaslatával együtt kell értelmezni. A nagyobb pontosság kedvéért a „nap” szó helyébe az 
irányelv teljes szövegében a „naptári nap” szónak kell lépnie.
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Módosítás 34
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni.

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni. 
A szakaszos fizetést lehetővé kell tenni, ha 
ez – figyelemmel az adott szerződés 
jellegére vagy sajátosságaira – objektívan 
indokolt, mint például a nagy építőipari 
projektek esetében, nem szabad azonban 
lehetővé tenni ennek használatát a 
hatóságok számára az ezen irányelvben 
rögzített elvek vagy szabályok 
érvényesülése meghiúsításának 
eszközeként.

Or. en

Módosítás 35
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni.

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre.

Or. it
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Módosítás 36
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni.

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért a hatóságok 
által odaítélt közbeszerzési szerződésekre 
vonatkozó fizetési határidőt legfeljebb 30 
napban kell korlátozni.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy kiskaput nyissunk a hatóságoknak: az egyes tagállamokban (pl. az 
Egyesült Királyságban, Hollandiában) fennálló jelenlegi gyakorlat szerint a hatóságok 
minden szinten képesek 30 napon belül fizetni. A bizottsági javaslat (17) 
preambulumbekezdése részletesen megmagyarázza, miért sokkal kevesebb a finanszírozási 
megszorítás a hatóságok, mint a vállalatok esetében. Sőt a hatóságoknak kell jó példát 
mutatniuk az egész piac számára. 

Módosítás 37
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 

(17) A felmérések szerint a hatóságok a 
számlákat gyakran jóval a vonatkozó 
fizetési határidő lejárta után egyenlítik ki. 
Ez különböző tényezők függvénye.
Egyfelől a hatóságok a 
magánvállalkozásokhoz képest biztosabb, 
kiszámíthatóbb és folyamatosabb 
bevételekkel rendelkeznek, és előnyösebb 
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képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki.
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság
előnyösebb feltételek mellett tud
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. 
Ezért ennek megfelelően indokolt 
nagyobb visszatartó erővel rendelkező 
kártalanítást bevezetni a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
esetére.

feltételek mellett tudnak finanszírozási 
forrásokhoz hozzájutni, mint a 
magánvállalkozások, másfelől azonban 
belső struktúrájuk nem olyan rugalmas, 
mint a magánszektoré.

Or. it

Módosítás 38
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes, függetlenül attól, hogy ez 
magánvállalkozókat vagy hatóságokat 
érint. A felmérések szerint a hatóságok a 
számlákat gyakran jóval a vonatkozó 
fizetési határidő lejárta után egyenlítik ki,
annak ellenére, hogy sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Emellett számos hatóság előnyösebb 
feltételek mellett tud finanszírozási 
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Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. Ezért 
ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

forrásokhoz hozzájutni, mint a 
magánvállalkozások. A hatóságok részéről 
felmerülő késedelmes fizetés nemcsak 
indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. A 
kereskedelmi tranzakciók jelentős része 
azonban – különösen, ha kis- és 
középvállalkozókról van szó –
magánvállalkozások közt jön létre. A 
jelenlegi helyzet javítása érdekében olyan 
intézkedéseket kell bevezetni, amelyek a 
hatóságokat és a magánvállalkozásokat 
egyaránt visszatartják a késedelmes 
fizetéstől. 

Or. pl

Indokolás

A késedelmes fizetés éppúgy érinti a hatóságokkal létrejött tranzakciókat, mint a 
magánvállalkozók között létrejötteket. A jelenlegi helyzet javítása mindkét tranzakciótípus 
terén intézkedést igényel. A késedelmes fizetéstől visszatartó intézkedéseket tehát minden 
tranzakció során alkalmazni kell.

Módosítás 39
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
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fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. Ezért 
ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

fizessenek. Emellett számos hatóság
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. 

Or. fr

Indokolás

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Módosítás 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
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kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. Ezért 
ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja.

Or. es

Indokolás

A közigazgatást sújtó szankció aránytalan és diszkriminatív lenne. A rendszerben 
ellentmondásos ösztönzők jönnének létre, megnyitva a visszaélések és korrupció lehetőségét. 
A hatóságok ugyanakkor – mivel igyekeznek fedezni az említett szankciókból fakadó 
pluszköltséget – megpróbálnak a közvállalkozásokhoz hasonlóan működő külső struktúrákat 
létrehozni, és ezeken keresztül bonyolítják le a tárgyi eszközök és a szolgáltatások beszerzését. 
Ennek eredményeként egy olyan további struktúra jön létre, amit a gazdasági hatékonyság 
szempontjából valószínűleg semmi nem indokol.

Módosítás 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes, függetlenül attól, hogy az 
adós az állami vagy a magánszektorba 
tartozik-e. Ezért a késedelmes fizetéstől 
visszatartó kötbért és más intézkedéseket 
általános szabályként mindkét szektorra 
ugyanúgy alkalmazni kell. 



PE439.270v02-00 22/135 AM\810451HU.doc

HU

ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen a hatóságok előnyösebb 
feltételek mellett tudnak finanszírozási 
forrásokhoz hozzájutni, mint a 
magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. 
Ezért ennek megfelelően indokolt 
nagyobb visszatartó erővel rendelkező 
kártalanítást bevezetni a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
esetére.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi gazdasági válságban az állami és a magánszektorra egyaránt a saját pénzügyi 
nyomása nehezedik. Például az állami szektortól fokozottan fenntartható és magas színvonalú 
közszolgáltatások nyújtását kérik – kevesebb pénzből. A késedelmes fizetés negatív 
következményei ugyanazok, függetlenül attól, hogy az adós az állami vagy a magánszektorban 
működik-e.

Módosítás 42
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes, függetlenül attól, hogy az 
adós az állami vagy a magánszektorba 
tartozik-e. Ezért a késedelmes fizetéstől 
visszatartó kötbért és más intézkedéseket 
általános szabályként mindkét szektorra 
ugyanúgy alkalmazni kell. 



AM\810451HU.doc 23/135 PE439.270v02-00

HU

hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen a hatóságok előnyösebb 
feltételek mellett tudnak finanszírozási 
forrásokhoz hozzájutni, mint a 
magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. 
Ezért ennek megfelelően indokolt 
nagyobb visszatartó erővel rendelkező 
kártalanítást bevezetni a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
esetére.

Or. en

Indokolás

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, 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 involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Módosítás 43
 Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 

A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
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ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem
általában a hatékonyságot is gátolja. Ezért 
ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönözi egyes hatóságokat arra, hogy 
időben fizessenek. Emellett számos 
hatóság előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ugyanakkor sok 
esetben a nem központi irányítású állami 
hatóságok, így különösen a helyi 
hatóságok kifizetései az állami források 
központi kormányzat általi folyósításától 
függnek. Ezért a hatóságok részéről 
felmerülő késedelmes fizetés indokolatlan 
költségeket okozhat a magánvállalkozások 
számára, és általában a hatékonyságot is 
gátolja. Ezért ennek megfelelően indokolt 
nagyobb visszatartó erővel rendelkező 
kártalanítást bevezetni a hatóságok részéről 
felmerülő késedelmes fizetés esetére. 
Amennyiben a megjelölt időpontban 
történő kifizetés az állami források 
központi kormányzat általi, meg nem
valósult folyósításától függ, és a nem 
központi irányítású hatóság nem 
hibáztatható a késedelemért, a hitelező 
nem jogosult a fenti átalány-kártérítésre.

Or. el

Indokolás

Tény, hogy a központi kormányzat szervek körébe nem tartozó állami hatóságok (pl. helyi 
hatóságok, községek, megyei hatóságok, stb.) a kifizetéseket igen gyakran a közpénzeknek a 
központi kormányzat általi kiutalásától teszik függővé. Tehát, amennyiben a kiutalás késik, 
ennek megfelelően késik a szóban forgó állami hatóságok beütemezett fizetése is, ami 
önhibájukon kívüli pénzügyi terhet keletkeztet számukra.



AM\810451HU.doc 25/135 PE439.270v02-00

HU

Módosítás 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. Ezért 
ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint néhány 
tagállamban a hatóságok a számlákat 
gyakran jóval a vonatkozó fizetési határidő 
lejárta után egyenlítik ki. A hatóságok 
sokkal kisebb finanszírozási 
megszorításokkal néznek szembe, mivel a 
magánvállalkozásokhoz képest biztosabb, 
kiszámíthatóbb és folyamatosabb 
bevételekkel rendelkeznek. Ugyanakkor a 
magánvállalkozásokkal ellentétben 
kevésbé vannak arra utalva, hogy céljaik 
elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja.

Or. de

Indokolás

Az állam fizetési morálja nem minden tagállamban rossz. Az állami ajánlatkérő szervek nem 
részesülhetnek más bánásmódban, mint a magántulajdonban lévő ajánlatkérők, mivel a 
kereskedelmi ügyletek során rájuk is ugyanazok a magánjogi előírások vonatkoznak. Emellett 
nincs semmilyen ok arra, hogy az állam számára külön magánjogot alkossunk.
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Módosítás 45
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. Ezért 
ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint néhány 
tagállamban a hatóságok a számlákat 
gyakran jóval a vonatkozó fizetési határidő 
lejárta után egyenlítik ki. A hatóságok 
sokkal kisebb finanszírozási 
megszorításokkal néznek szembe, mivel a 
magánvállalkozásokhoz képest biztosabb, 
kiszámíthatóbb és folyamatosabb 
bevételekkel rendelkeznek. Ugyanakkor a 
magánvállalkozásokkal ellentétben 
kevésbé vannak arra utalva, hogy céljaik 
elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja. Ezért 
ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

Or. de

Indokolás

A Bizottság felméréseiből az derül ki, hogy a hatóságok fizetési morálja nem minden 
tagállamban rossz.
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Módosítás 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ezért ennek megfelelően indokolt nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok részéről felmerülő 
késedelmes fizetés esetére.

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 
egyenlítik ki, miközben sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, és a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal
ellentétben a hatóságok nem 
nyereségszerzési céllal, hanem általános 
érdeket szolgáló célokat követve járnak el.
Ezért úgy tűnik, hogy nem kívánatos a 
magánvállalkozásokhoz képest nagyobb 
visszatartó erővel rendelkező kártalanítást 
bevezetni a hatóságok esetében.

Or. fr

Módosítás 47
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A késedelmes fizetést illetően a 
tagállamok nagy részében különösen 
aggasztó az egészségügyi szolgáltatások 
helyzete. Az egészségügyi ellátási ágazat 
problémáit azonban nem lehet egyik 
napról a másikra megoldani, mivel az 
egészségügyi intézmények  nehéz helyzetét 
a múltból örökölt adósságteher okozza. 
Ezért lenne szükséges, hogy az 
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egészségügyi intézmények sokkal 
rugalmasabban teljesíthessék 
kötelezettségeiket. A tagállamoknak ennek 
ellenére minden erőfeszítést meg kell 
tenniük, hogy az egészségügyi ellátási 
ágazatban a tartozások a szerződésekben 
meghatározott fizetési határidőn belül 
kerüljenek kifizetésre.

Or. pl

Indokolás

Az egészségügyi szolgálatoknak több tagállamban is gondot okoz a fizetés időben történő 
rendezése. A fizetéssel kapcsolatos problémák számos esetben „múltbéli hibákból”, illetve 
strukturális problémákból erednek. A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy az ezen 
irányelv keretei között kidolgozott elveket az egészségügyi intézmények fizetésével 
kapcsolatban is alkalmazzák, ugyanakkor az egészségügyi intézményeknek is nagyobb 
rugalmasságot kell kapniuk a fizetések rendezésének terén.

Módosítás 48
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A finanszírozás, a támogatások és a 
segélyek kifizetése, valamint a 
kereskedelmi kapcsolatok tekintetében az 
Európai Unió intézményei a tagországok 
hatóságaival összehasonlítható helyzetben 
vannak. Ebből adódóan az ezen 
irányelvben a hatóságok számára 
meghatározott fizetési határidők az 
Európai Unió intézményeire is 
érvényesek.

Or. cs

Indokolás

Az Európai Unió intézményei esetében is alkalmazni kellene az új eljárást, mely a tagállamok 
köztestületi hatóságai számára irányelveket határoz meg. Az Európai Unió esetében ezt az 
eljárást nem csak a kereskedelmi tranzakciókra, hanem a programfinanszírozás keretében 
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kifizetendő hozzájárulásokra és támogatásokra is alkalmazni kellene, mivel az ilyen 
kifizetésekben bekövetkezett késedelmek igen kedvezőtlen hatást gyakorolnak az egyes 
tagállamokban a másodlagos fizetésképtelenségre. 

Módosítás 49
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ez az irányelv általános szabályként 
előírja, hogy a vállalkozások egymás 
közötti szerződéses fizetési határideje nem 
haladhatja meg a 30 napot. Egyes 
esetekben azonban a vállalatok objektív 
indokok alapján ennél hosszabb határidőt 
is előírhatnak, például ha az értékesítés az 
év meghatározott időszakában történik, 
míg a felvásárlást egész évben 
folyamatosan kell végezni. Ilyen esetben a 
fizetési határidő legfeljebb 60 napra 
meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Módosítás 50
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az irányelvnek meg kell tiltania a 
szerződéskötési szabadsággal való 
visszaélést a hitelező hátrányára. Ilyen,
visszaélést megvalósító tényezőnek 
tekinthető, amennyiben valamely 
megállapodás főként az adós további 
likviditásának biztosítását szolgálja a 
hitelező költségére, például azzal, hogy 
kizárja a hitelező azon lehetőségét, hogy 
kamatot számítson fel a késedelmes 
fizetésért, vagy az ezen irányelvben 
megállapított törvényes kamatnál 
lényegesen alacsonyabb késedelmi 
kamatlábat köt ki, vagy amennyiben a 
fővállalkozó olyan fizetési feltételeket szab 
szállítói és alvállalkozói számára, 
amelyeket a fővállalkozóra vonatkozó 
feltételek nem indokolnak. Ez az irányelv 
nem érinti a szerződéskötés módjára 
vonatkozó, valamint az adósra nézve 
tisztességtelen szerződési feltételek 
érvényességét szabályozó nemzeti 
rendelkezéseket.

(18) Ez az irányelv nem érinti a 
szerződéskötés módjára vonatkozó, 
valamint az adósra nézve tisztességtelen 
szerződési feltételek érvényességét 
szabályozó nemzeti rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Az európai szerződési jog a szerződési szabadságon mint a gazdasági szereplők és a 
hatóságok közötti kapcsolat alapelvén alapul. Az egyes országokban meghatározott 
szerződéstípusok esetében bizonyos helyzetekben alkalmazott eltérések ellenére még mindig ez 
az alapelv.
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Módosítás 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak, a képviseleti 
szerveknek és a hivatalosan elismert vagy 
jogos érdeket képviselő érdekképviseleti 
szervezeteknek – a szerződési 
szabadsággal a hitelezők kárára való 
visszaélés elkerülésére irányuló 
fokozottabb erőfeszítés keretében – a 
Bizottság támogatásával elő kell 
segíteniük a magatartási kódexek 
kidolgozását és terjesztését, valamint a 
vitás kérdések megoldását közvetítés vagy 
döntőbíróság útján elősegítő olyan 
rendszerek kialakítását, amelyek önkéntes 
alapon működnek, és megfelelő 
panasztételi lehetőséget biztosítanak, 
nemzeti vagy uniós szintű 
megállapodáson alapulnak, és 
kialakításuk szavatolja a jelen irányelvben 
foglalt jogok hathatós érvényesítését.

Or. es

Indokolás

Fölöttébb hasznosnak tűnik, hogy az említett magatartási kódexekbe beépüljenek azok a 
mechanizmusok, amelyek biztosítják a hatékony panasztételt a szerződéseket megszegő 
tagokkal szemben. Ennek hatékonysága azonban korlátozott, éppen önkéntes volta, valamint a 
tagok helyes magatartását biztosító kényszerítő intézkedések hiánya miatt –a kizárás 
kivételével. Ezért elengedhetetlen a képviseleti szervezetek fokozott részvétele, továbbá a 
békítés és a döntőbíróság előnyben részesítése azzal a céllal, hogy minél kevésbé terhes 
megoldások szülessenek minél rövidebb idő alatt.
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Módosítás 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Gondoskodni kell arról, hogy a 
kereskedelmi ügyletekben késedelmes 
fizetéssel összefüggő, nem vitatott 
követelések érvényesítésére vonatkozó 
eljárásokat rövid idő alatt lefolytassák.

(22) Gondoskodni kell arról, hogy a
kereskedelmi ügyletekben késedelmes 
fizetéssel összefüggő, nem vitatott 
követelések érvényesítésére vonatkozó 
eljárásokat rövid idő alatt lefolytassák,
valamint, hogy a követeléseket 
elektronikus úton is be lehessen nyújtani.

Or. es

Indokolás

Meg kell könnyíteni a követelések interneten keresztül történő benyújtását, minden esetben 
biztosítani kell azonban, hogy az alperes – a védekezéshez való jog okán – minden esetben 
kapjon erről értesítést.

Módosítás 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Gondoskodni kell arról, hogy a 
kereskedelmi ügyletekben késedelmes 
fizetéssel összefüggő, nem vitatott 
követelések érvényesítésére vonatkozó 
eljárásokat rövid idő alatt lefolytassák.

(22) Gondoskodni kell arról, hogy a 
kereskedelmi ügyletekben késedelmes 
fizetéssel összefüggő, nem vitatott 
követelések érvényesítésére vonatkozó 
eljárásokat rövid idő alatt lefolytassák a 
nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek 
megfelelően.

Or. es

Indokolás

A javaslat megfelelő értelmezéséhez elengedhetetlen a beillesztett mondatrész, elsősorban a 
közigazgatás és a közszolgáltatások területén jelentkező alapelv, a közjavak – spanyol 
alkotmányban rögzített – lefoglalás alóli mentességének védelme érdekében.
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Módosítás 54
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az 5 eurónál kisebb összegű 
kamatköveteléseket

Or. cs

Indokolás
Célszerű lenne, ha az irányelv, illetve annak szankciói nem vonatkoznának az igen kis összegű 
tartozásokra.

Módosítás 55
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek, amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik; 

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
vállalkozások és hatóságok, illetve 
vállalkozások és magánszemélyek között 
lebonyolított olyan ügyletek, amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik; 

Or. nl

Indokolás

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 
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Módosítás 56
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek, amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását vagy
szolgáltatások nyújtását eredményezik;

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek, amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását, 
szolgáltatások nyújtását eredményezik,
vagy amelyeket a hatóság tevékenységi 
körének megvalósítása céljából 
bonyolítanak le;

Or. ro

Indokolás

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.
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Módosítás 57
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek, amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik;

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek – a kollektív 
megállapodások által szabályozott 
ügyleteket is beleértve–, amelyek fizetés 
ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik;

Or. it

Módosítás 58
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek, amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik;

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek – a kollektív 
megállapodások által szabályozott 
ügyleteket is beleértve–, amelyek fizetés 
ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik;

Or. it

Indokolás

Az új megszövegezés a gyógyszertárak vagy szervezeteik, illetve a hatóságok között létrejött 
kollektív megállapodásokban meghatározott kereskedelmi ügyletekre is kiterjed. Többek 
között magában foglalja az olyan helyzeteket is, amely például Olaszországban is fennáll, 
ahol a helyi közegészségügyi intézmények által teljesített kifizetéseket a magán- és az állami 
gyógyszertárak, illetve a hatóság által aláírt nemzeti gyógyszerészeti megállapodás 
szabályozza.
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Módosítás 59
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek, amelyek 
fizetés ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik;

1. „kereskedelmi ügyletek”: vállalkozások, 
illetve vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított olyan ügyletek – a kollektív 
megállapodások által szabályozott 
ügyleteket is beleértve–, amelyek fizetés 
ellenében áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását eredményezik;

Or. it

Indokolás

Az új megszövegezés a gyógyszertárak vagy szervezeteik, illetve a hatóságok között létrejött 
kollektív megállapodásokban meghatározott kereskedelmi ügyletekre is kiterjed. Többek 
között magában foglalja az olyan helyzeteket is, amely például Olaszországban is fennáll, 
ahol a helyi közegészségügyi intézmények által teljesített kifizetéseket a magán- és az állami 
gyógyszertárak, illetve a hatóság által aláírt nemzeti gyógyszerészeti megállapodás 
szabályozza.

Módosítás 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben
meghatározott bármely ajánlatkérő 
hatóság;

2. „hatóság”: a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 
31-i 2004/17/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 
a) pontjában¹, és a 2004/18/EK irányelv 1. 
cikkének (9) bekezdésében meghatározott
ajánlatkérő szerv vagy hatóság;
--------------------
1 HL L 134., 2004.4.30.



AM\810451HU.doc 37/135 PE439.270v02-00

HU

Or. es

Indokolás

Az irányelv hatályának a „hatóság” meghatározását illetően arra kell szorítkoznia, amit 
közigazgatásnak tekintünk. Nem szabad a hatályt ennél tágabbra kiterjeszteni, hogy az 
irányelv ne váljon indokolatlanul bonyolulttá. Ezért helyénvaló hatályának pontosítása a 
2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának, valamint a 2004/18/EK irányelv 1. 
cikke (9) bekezdésének megfelelően.

Módosítás 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben 
meghatározott bármely ajánlatkérő 
hatóság;

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben 
meghatározott bármely ajánlatkérő 
hatóság, valamint az Európai Unióról 
szóló szerződés 13. cikkében említett 
bármely uniós intézmény;

Or. en

Indokolás

A késedelmes fizetések nemcsak a nemzeti hatóságokat, hanem az uniós intézményeket is 
érintik. Az uniós intézmények nem vonhatják ki magukat a többi hatóságra vonatkozó 
rendelkezések hatálya alól.

Módosítás 62
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben 
meghatározott bármely ajánlatkérő 
hatóság;

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelv 1. 
cikkének (9) bekezdésében és a 
2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
bármely ajánlatkérő szerv;
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Or. de

Indokolás

A közvállalkozások és az alapszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások egymással versenyben 
állnak, és ezeket ezért ki kell zárni az olyan hatóságokra vonatkozó jogszabályok hatálya alól, 
amelyekre nem érvényesek a piac szabályai. Csak így kerülhető el, hogy ezek a vállalkozások 
versenyhátrányba kerüljenek.

Módosítás 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hatóság”: a 2004/18/EK közbeszerzési
irányelvben meghatározott bármely 
ajánlatkérő hatóság;

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben és 
a 2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
bármely ajánlatkérő szerv;

Or. it

Indokolás

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Módosítás 64
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben 
meghatározott bármely ajánlatkérő 
hatóság;

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben és 
a 2004/17/EK irányelvben meghatározott 
bármely ajánlatkérő szerv;

Or. it

Módosítás 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben 
meghatározott bármely ajánlatkérő 
hatóság;

2. „hatóság”: a 2004/18/EK irányelvben, 
valamint a 2004/17/EK irányelv 2. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott bármely ajánlatkérő szerv;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározásnak közvetlenül a 2004/17/EK irányelvre kell utalnia bizonyos 
„egyedi ágazatokkal” – úgymint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazat –
összefüggésben, kizárva ugyanakkor a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti állami 
vállalkozásokat az „ajánlatkérő szervek” köréből.

Módosítás 66
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hatóság”: a 2004/18/EK 
irányelvben meghatározott bármely 

2. „hatóság”: az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
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ajánlatkérő hatóság; irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 meghatározott bármely 
ajánlatkérő szerv;
¹ HL L 134, 2004.4.30., 114. o.

Or. cs

Indokolás

A jobb áttekinthetőség érdekében célszerű lenne, ha a fogalommeghatározás az alkalmazandó 
irányelv teljes címét, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének 
adatait is tartalmazná. Ezen felül nem lenne célszerű tovább bővíteni azoknak a hatóságoknak 
a körét, amelyekre ez az irányelv vonatkozik.

Módosítás 67
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „magánszemély”: a magánjellegű,
önálló gazdasági tevékenységgel 
összefüggésben eljáró bármely természetes 
személy;

Or. nl

Indokolás

A kereskedelmi ügyletek során a szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeknek mindenkire 
érvényesnek kellene lenniük: a hatóságokra, a vállalkozásokra és a magánszemélyekre 
egyaránt. Csak ekkor beszélhetünk Európában egyenlő versenyfeltételekről, a fizetési 
kötelezettségek tekintetében. Ezért a javaslatba a teljesség kedvéért a magánszemély 
fogalommeghatározása is felveendő.
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Módosítás 68
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „késedelmes fizetés”: a 3. cikk (2) 
bekezdésében vagy az 5. cikk (2) 
bekezdésében megállapított fizetési 
határidőn belül történő fizetés elmulasztása

4. „késedelmes fizetés”: az 5. cikk (2) 
bekezdésében megállapított fizetési 
határidőn belül történő fizetés 
elmulasztása;

Or. pl

Indokolás

A módosítás oka a 3. cikk elhagyása, és vállalkozások és hatóságok azonos módon való 
kezelésének javaslata 

Módosítás 69
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „késedelmes fizetés”: a 3. cikk (2) 
bekezdésében vagy az 5. cikk (2) 
bekezdésében megállapított fizetési 
határidőn belül történő fizetés 
elmulasztása;

4. „késedelmes fizetés”: a szerződésben 
kikötött határidőn belül, vagy ennek 
hiányában a 3. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában vagy az 5. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában megállapított
fizetési határidőn belül történő fizetés 
elmulasztása;

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás alapvető fontosságú, mivel lehetővé kell tenni, hogy a szerződésben a 3. cikk 
(2) bekezdésében vagy az 5. cikk (2) bekezdésében megállapított fizetési határidőnél rövidebb 
határidőt kössenek ki, és ebben az esetben az adóst megfelelően szankcionálni kell, ha nem 
teljesíti a határidőt.
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Módosítás 70
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat 
vagy a vállalkozások által, tárgyalás útján, 
kölcsönösen elfogadott kamat;

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat 
vagy a vállalkozások által, tárgyalás útján, 
kölcsönösen elfogadott kamat, amelynek 
mértéke nem lehet alacsonyabb az ezen 
irányelvben meghatározott kamatlábnál; 

Or. en

Módosítás 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat 
vagy a vállalkozások által, tárgyalás útján, 
kölcsönösen elfogadott kamat; 

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat 
vagy a felek által, tárgyalás útján, 
kölcsönösen elfogadott kamat;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll azzal az állásponttal, miszerint a kötelező fizetési határidők 
kivételével nem szabad eltérő elbánásban részesíteni az állami és a magánszektort. Segít tehát 
olyan egységesebb szabályrendszert létrehozni, amely biztosítja, hogy minden adós 
tisztességes elbánásban részesüljön, és arányos intézkedések és szankciók vonatkozzanak 
rájuk.
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Módosítás 72
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat 
vagy a vállalkozások által, tárgyalás útján, 
kölcsönösen elfogadott kamat; 

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat 
vagy a felek által, tárgyalás útján, 
kölcsönösen elfogadott kamat;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll azzal az állásponttal, miszerint a kötelező fizetési határidők 
kivételével nem szabad eltérő elbánásban részesíteni az állami és a magánszektort. Segít tehát 
olyan egységesebb szabályrendszert létrehozni, amely biztosítja, hogy minden adós 
tisztességes elbánásban részesüljön, és arányos intézkedések és szankciók vonatkozzanak 
rájuk.

Módosítás 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat 
vagy a vállalkozások által, tárgyalás útján, 
kölcsönösen elfogadott kamat;

5. „késedelmi kamat”: a törvényes kamat;

Or. es

Módosítás 74
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „ellenőrizhető számla”: áttekinthetően 
összeállított, teljes számla, amelyben 
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betartják a tételek sorrendjét, és a 
szerződésben foglalt megnevezéseket 
használják. A szolgáltatás jellegének és 
körének igazolása céljából a számlához 
csatolni kell a szerződésben szereplő 
bizonylatokat;

Or. de

Indokolás

A számlának a fizetési kötelezettség kiváltásához eleget kell tennie az ellenőrizhetőség 
követelményének, hogy megvizsgálható legyen hiánytalansága, szabályszerű összeállítása és 
véglegessége szempontjából. Az olyan végső számla, amely nem felel meg ezeknek a 
kritériumoknak, elvileg nem válthat ki fizetési kötelezettséget.

Módosítás 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „törvényes kamat”: egyszerű késedelmi 
kamat, melynek mértéke a legalább hét
százalékponttal megnövelt irányadó 
kamatláb;

6. „törvényes kamat”: egyszerű késedelmi 
kamat, melynek mértéke a legalább kilenc
százalékponttal megnövelt irányadó 
kamatláb;

Or. de

Indokolás

A törvényes kamat növelése a javasolt átalányösszegű kártérítés törlése miatt szükséges, hogy 
biztosítsa a hitelező számára a késedelem által okozott refinanszírozási költségek megfelelő 
megtérítését.

Módosítás 76
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „törvényes kamat”: egyszerű késedelmi 6. „törvényes kamat”: egyszerű késedelmi 
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kamat, melynek mértéke a legalább hét
százalékponttal megnövelt irányadó 
kamatláb;

kamat, melynek mértéke a legalább kilenc
százalékponttal megnövelt irányadó 
kamatláb;

Or. en

Indokolás

A késedelmes fizetés esetén fizetendő fix összegű átalány-kártérítés helyett egy egységesebb, 
minden ágazatra vonatkozó és a törvényes kamatnál kissé magasabb kamatlábat alkalmazó 
szabályrendszer biztosítaná, hogy minden adós tisztességes elbánásban részesüljön, és 
minden adósra arányos, de visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak. Ez a módosítás 
feltételezi a Bizottság javaslatában szereplő 5. cikk (5) bekezdésének elhagyását.

Módosítás 77
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „törvényes kamat”: egyszerű késedelmi 
kamat, melynek mértéke a legalább hét
százalékponttal megnövelt irányadó 
kamatláb;

6. „törvényes kamat”: egyszerű késedelmi 
kamat, melynek mértéke a legalább kilenc
százalékponttal megnövelt irányadó 
kamatláb;

Or. en

Indokolás

A késedelmes fizetés esetén fizetendő fix összegű átalány-kártérítés helyett egy egységesebb, 
minden ágazatra vonatkozó és a törvényes kamatnál kissé magasabb kamatlábat alkalmazó 
szabályrendszer biztosítaná, hogy minden adós tisztességes elbánásban részesüljön, és 
minden adósra arányos, de visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak. Ez a módosítás 
feltételezi a Bizottság javaslatában szereplő 5. cikk (5) bekezdésének elhagyását.
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Módosítás 78
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „ellenőrizhető számla”: áttekinthetően 
összeállított végső számla, amelyben 
betartják a tételek sorrendjét, és a 
szerződésben foglalt megnevezéseket 
használják. A számlához csatolni kell a 
szolgáltatás jellegének és körének 
igazolásához szükséges mennyiségi 
számításokat, rajzokat és egyéb 
bizonylatokat;

Or. de

Indokolás

A számlának a fizetési kötelezettség kiváltásához – ahhoz is, hogy egyáltalán elinduljon a 
fizetési határidő számítása – eleget kell tennie az ellenőrizhetőség követelményének. Ide 
tartozik többek között az elszámolandó tételek összeállítása, a teljesített tételek 
egyeztethetősége, a megfelelő bizonyítékok. A számlának tartalmilag tükröznie kell a szerződő 
felek közötti szerződéses megállapodásokat ahhoz, hogy hiánytalan és szabályszerű legyen.

Módosítás 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. „ellenőrizhető számla”: áttekinthetően 
összeállított végső számla, amelyben 
betartják a tételek sorrendjét, és a 
szerződésben foglalt megnevezéseket 
használják. A számlához csatolni kell a 
szolgáltatás jellegének és körének 
igazolásához szükséges mennyiségi 
számításokat, rajzokat és egyéb 
bizonylatokat; 

Or. de
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Indokolás

A számlának a fizetési kötelezettség kiváltásához eleget kell tennie az ellenőrizhetőség 
követelményének, hogy megvizsgálható legyen hiánytalansága, szabályszerű összeállítása és 
véglegessége szempontjából. Az olyan végső számla, amely nem felel meg ezeknek a 
kritériumoknak, elvileg nem válthat ki fizetési kötelezettséget.

Módosítás 80
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. „kkv-k”: a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánlásban szereplő 
meghatározás értelmében vett kis- és 
középvállalkozások.

Or. it

Módosítás 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk

Késedelmi kamat

törölve

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások között lebonyolított 
ügyletekben a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek: 

a) a hitelező teljesítette szerződéses és 
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jogszabályi kötelezettségeit; 

b) a hitelező nem kapta kézhez időben az 
esedékes összeget, kivéve, ha az adós nem 
felel a késedelemért.

(2) Amennyiben teljesülnek az 1. cikkben
megállapított feltételek, a tagállamok 
biztosítják az alábbiakat: 

a) a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól 
esedékessé váljon;

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési 
határidőt, a késedelmikamat-fizetési 
kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal 
az áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a 
szolgáltatások szerződésszerű teljesítését, 
illetve teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy 
azt megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alkalmazandó referencia-kamatláb:

a) az érintett év első félévében az adott év 
január 1-jén érvényes kamatláb legyen;
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b) az adott év második félévében az adott 
év július 1-jén érvényes kamatláb legyen. 

Or. en

Indokolás

Az állami vagy a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében mindenfajta 
kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. Ezért a 3. és 5. 
cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok 
tekintetben hasonlóak a vállalkozások közötti kereskedelmi kapcsolatokhoz. A különösen a 
kis- és középvállalkozások számára kedvezőtlen fizetési határidők kiküszöbölése érdekében 
legkésőbb a számla kézhezvételét követő 60 nap elteltével kamatot kell fizetni. 

Módosítás 82
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk
Késedelmi kamat

törölve

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások között lebonyolított 
ügyletekben, a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek: 
a) a hitelező teljesítette szerződéses és 
jogszabályi kötelezettségeit; 
b) a hitelező nem kapta kézhez időben az 
esedékes összeget, kivéve, ha az adós nem 
felel a késedelemért.
(2) Amennyiben teljesülnek az 1. cikkben 
megállapított feltételek, a tagállamok 
biztosítják az alábbiakat:
a) késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól 
esedékessé váljon;
b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési 
határidőt, a késedelmi kamat-fizetési 
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kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:
i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal; 
ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal 
az áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően; 
iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a 
szolgáltatások szerződésszerű teljesítését, 
illetve teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy 
azt megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alkalmazandó referencia-kamatláb:
a) az érintett év első félévében az adott év 
január 1-jén érvényes kamatláb legyen;
b) az adott év második félévében az adott 
év július 1-jén érvényes kamatláb legyen.

Or. fr

Indokolás

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l'article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d'une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d'autre part). Le champ d'application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).
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Módosítás 83
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Késedelmi kamat Késedelmi kamat a vállalkozások közötti 
kereskedelmi ügyletekben

Or. en

Indokolás

A 3. cikk csak a vállalkozások között lebonyolított kereskedelmi ügyletekkel foglalkozik. Ezért 
az egyértelműség érdekében ajánlatos ezt a címben és az (1) bekezdésben is világosan 
kifejezni, amint az már a Bizottság javaslatában is szerepel.

Módosítás 84
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Késedelmi kamat Késedelmi kamat a vállalkozások közötti 
kereskedelmi ügyletekben

Or. de

Indokolás

A szerződésben szereplő fizetési határidő legfeljebb 60 napban való korlátozása egységes 
keretfeltételeket teremt a vállalkozások és a hatóságok számára. E 60 napon belül megmarad 
a vállalkozások szerződési szabadsága. Ez a szabály különösen azoknak a kis- és 
középvállalkozásoknak segít, amelyek a nagy vevők részéről gyakran elviselhetetlenül hosszú 
fizetési határidők elfogadására kényszerülnek. Ezenkívül a számlának lehetővé kell tennie az 
áruk vagy szolgáltatások szerződéssel való egyezőségének ellenőrzését. Lásd a (10) 
preambulumbekezdésben (új) szereplő meghatározást.
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Módosítás 85
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Késedelmi kamat Vállalkozások közötti késedelmes fizetés
esetén fizetendő kamat

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért a címnek jeleznie kell, hogy a 3. cikk csak a vállalkozások közötti 
késedelmes fizetésre vonatkozik.

Módosítás 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások között lebonyolított 
ügyletekben, a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
magánvállalkozások között lebonyolított 
kereskedelmi ügyletekben, vagy azon 
kereskedelmi ügyletekben, amelyek 
keretében fizetés ellenében hatóságok 
részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező 
külön fizetési felszólítás nélkül legyen 
jogosult a törvényes kamattal megegyező
késedelmi kamatra, amennyiben teljesülnek 
az alábbi feltételek: 

Or. fr

Indokolás

Mivel a magán- és a közszféra szereplőire azonos szabályoknak kell vonatkozniuk, az 5. cikk 
törlésével való egységesség miatt e cikkben ezt pontosítani kellett. Egyúttal hatvan napos 
mentességet kell adni a kórházi struktúráknak, figyelembe véve az egészségügyi rendszerek 
szervezetét, valamint a tagállamok által választott megoldások közötti különbségeket.
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Módosítás 87
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások között lebonyolított 
ügyletekben, a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások, illetve a vállalkozások és a 
magánszemélyek között lebonyolított 
ügyletekben a hitelező, miután 30 nappal 
a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvétele 
után tértivevényes fizetési felszólítást
küldött az adósnak, külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

Or. nl

Indokolás

Azáltal, hogy az adóst csak a számla vagy az azzal egyenértékű fizetési felhívás kézhezvétele 
után 30 nappal szólítják fel a fizetésre, az adós lehetőséget kap a követelés vitatására. Ezáltal 
csökkenhet az európai beszedési megbízások száma. A késedelmes fizetéssel kapcsolatos, még 
folyamatban lévő esetleges bírósági ügyek így tisztán közigazgatási eljárássá válnak. A 
hitelező a bírósági határozattal közvetlenül érvényesítheti követelését

Módosítás 88
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások között lebonyolított 
ügyletekben a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások között, valamint a 
vállalkozások és hatóságok között 
lebonyolított ügyletekben a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek: 

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata késedelmes fizetés esetén megfosztja az állami szektort a törvényes 
kamathoz és költségtérítéshez való jelenlegi jogától, és azt a nem túl szerencsés üzenetet küldi 
a magánszektornak, hogy bizonyos körülmények között a késedelmes fizetést eltűrik. Ez a 
módosítás biztosítja, hogy mindkét szektort tisztességes elbánásban részesítsék, és mindkét 
szektorra arányos szankciók vonatkozzanak.

Módosítás89
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
vállalkozások között lebonyolított 
ügyletekben, a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
kereskedelmi ügyletekben a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek::

Or. de

Indokolás

A kereskedelmi ügyletek résztvevői tekintetében, függetlenül attól, hogy közületi vagy magán 
jellegűek-e, ugyanazoknak a szabályoknak kell érvényesülniük, mivel a kereskedelmi ügyletek 
során rájuk is ugyanazok a magánjogi előírások vonatkoznak.

Módosítás 90
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól 
esedékessé váljon;

a) a késedelmi kamat a fizetési határnapot
követő naptól esedékessé váljon, 
progresszív kulcs alkalmazása mellett, 
amely 1 millió euró összegű tartozás 
esetén legfeljebb 5% lehet, a tartozás 1 
millió euró feletti része vonatkozásában 
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2%-ra csökken, és legfeljebb 1%-ra 
csökken a fennmaradó tartozás összegére; 

Or. it

Indokolás

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo' costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l'importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L'incremento dell'aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell'aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Módosítás 91
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon;

a) a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon; a határidő nem haladhatja meg a 
szerződés tárgyát képező áru átvételének 
vagy szolgáltatás teljesítésének napjától 
számított 60 napot;

Or. en

Módosítás 92
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a késedelmi kamat a szerződésben a) a késedelmi kamat a szerződésben 
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meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon;

meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon; a határidő nem haladhatja meg a 
szerződés tárgyát képező áru átvételének 
vagy szolgáltatás teljesítésének napjától 
számított 60 napot;

Or. en

Indokolás
A lehetséges fizetési késedelem felső határa 60 nap legyen.

Módosítás 93
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon;

a) a késedelmi kamat a szerződésben
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon; a határidő nem haladhatja meg a 
szerződés tárgyát képező áru átadásától 
vagy szolgáltatás teljesítésétől számított 60 
napot;

Or. it

Módosítás 94
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon;

a) a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon; a határidő nem haladhatja meg az 
áru vagy szolgáltatás átvételének napjától 
számított 30 napot, kivéve, ha az adós és a 
hitelező erről kifejezetten megállapodik, és 
a hosszabbítást kivételes körülmények 
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objektívan indokolják, mely esetben a 
fizetési határidő legfeljebb 60 napra 
meghosszabbítható;

Or. en

Indokolás

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Módosítás 95
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat-fizetési kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe az alábbi 
határidők bármelyikén belül:

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat-fizetési kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe az alábbi 
határidők bármelyikén belül:

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 60 nappal;
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ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 60 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 60 nappal az 
említett napot követően.

Or. nl

Indokolás

A kereskedelmi ügyletek során a szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeknek mindenkire 
érvényesnek kellene lenniük: a hatóságokra, a vállalkozásokra és a magánszemélyekre 
egyaránt. Csak ekkor beszélhetünk a fizetési kötelezettségek tekintetében azonos 
versenyfeltételekről.. A fizetési késedelem beálltának – és így a késedelmi kamat és a 
kapcsolódó 5 %-os átalányösszegű kártérítés esedékessé válásának – ideális esetben 60 nap 
elteltével kellene megtörténnie. Az adós így a 30 napos határidő leteltével elküldött első 
fizetési felszólítás után újra 30 napos határidőt kap tartozása rendezésére.

Módosítás 96
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmikamat-fizetési kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe az alábbi 
határidők bármelyikén belül:

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmikamat-fizetési kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe az alábbi 
határidők bármelyikén belül:

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

i. az ellenőrizhető számla vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívás adós általi 
kézhezvételét és esedékességét követő 
legfeljebb 60 naptári nappal;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
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kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

kézhez az ellenőrizhető számlát vagy az 
azzal egyenértékű fizetési felhívást, 
legfeljebb 60 naptári nappal az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós az 
ellenőrizhető számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési meghagyást a fenti 
eljárás napján vagy azt megelőzően kapja 
kézhez, legfeljebb 60 naptári nappal az 
említett napot követően.

Or. de

Indokolás

A számlának a fizetési kötelezettség kiváltásához – ahhoz is, hogy egyáltalán elinduljon a 
fizetési határidő számítása – eleget kell tennie az ellenőrizhetőség követelményének. Ide 
tartozik többek között az elszámolandó tételek összeállítása, a teljesített tételek 
hozzárendelhetősége, a megfelelő bizonyítékok. A számlának ahhoz, hogy hiánytalan és 
szabályszerű legyen, tartalmilag tükröznie kell a szerződő felek közötti szerződéses 
megállapodásokat.

Módosítás97
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmikamat-fizetési kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe az alábbi 
határidők bármelyikén belül:

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmikamat-fizetési kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe az alábbi 
határidők bármelyikén belül:

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

i. az ellenőrizhető számla vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívás adós általi 
kézhezvételét követő 30 naptári nappal;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez az ellenőrizhető számlát vagy az 
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egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

azzal egyenértékű fizetési felhívást, 30 
naptári nappal az áruk vagy szolgáltatások 
átvételét követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós az 
ellenőrizhető számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési meghagyást a fenti 
eljárás napján vagy azt megelőzően kapja 
kézhez, 30 naptári nappal az említett napot
követően.

Or. de

Indokolás

A szerződésben szereplő fizetési határidő legfeljebb 60 napban való korlátozása egységes 
keretfeltételeket teremt a vállalkozások és a hatóságok számára. E 60 napon belül megmarad
a vállalkozások szerződési szabadsága. Ez a szabály különösen azoknak a kis- és 
középvállalkozásoknak segít, amelyek a nagy vevők részéről gyakran elviselhetetlenül hosszú 
fizetési határidők elfogadására kényszerülnek. Ezenkívül a számlának lehetővé kell tennie az 
áruk vagy szolgáltatások szerződéssel való egyezőségének ellenőrzését. Lásd a (10) 
preambulumbekezdésben (új) szereplő meghatározást.

Módosítás 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben teljesülnek az 1. cikkben 
megállapított feltételek, a tagállamok 
biztosítják az alábbiakat:

(2) Amennyiben teljesülnek az 1. cikkben 
megállapított feltételek, a tagállamok 
biztosítják az alábbiakat:

a) késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon;

a) késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól esedékessé 
váljon;

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési 
határidőt, a késedelmi kamat-fizetési 
kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat-fizetési kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe az alábbi 
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belül: határidők bármelyikén belül:
i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal; 

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal; 

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően; 

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívást, 30 nappal az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét követően; 

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző eljárással 
kell megállapítani, és az adós a számlát 
vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

Ugyanakkor az i., ii. és iii. pontban 
meghatározott határidő a kórházi 
struktúrák esetében hatvan nap.
(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a (2) bekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett átvételi vagy ellenőrző 
eljárás tartama ne haladja meg a 30 
napot, kivéve, ha az ajánlattételi 
dokumentáció és/vagy a szerződés 
másképp rendelkezik, és azt megfelelően 
indokolja.
(2b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket, 
kivéve, ha az adós és a hitelező erről 
kimondottan megállapodik, és bizonyos 
körülmények – például, ha a fizetést 
objektív okok miatt csak hosszabb idő alatt 
lehet lebonyolítani – ezt kellőképpen 
indokolttá teszik.

Or. fr
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Indokolás

Mivel a magán- és a közszféra szereplőire azonos szabályoknak kell vonatkozniuk, az 5. cikk 
törlésével való egységesség miatt e cikkben ezt pontosítani kellett. Egyúttal hatvan napos 
mentességet kell adni a kórházi struktúráknak, figyelembe véve az egészségügyi rendszerek 
szervezetét, valamint a tagállamok által választott megoldások közötti különbségeket.

Módosítás 99
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok rövidebb, 30 és 60 nap 
közötti határidőt is megállapíthatnak.

Or. en

Indokolás

A teljes körű harmonizáció helyett célszerűbb a minimális harmonizációt lehetővé tenni.

Módosítás 100
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alkalmazandó referencia-kamatláb:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerződésben szereplő fizetési határidő 
semmiképpen se haladja meg a 60 naptári 
napot. 

a) az érintett év első félévében az adott év 
január 1-jén érvényes kamatláb legyen;
b) az adott év második félévében az adott 
év július 1-jén érvényes kamatláb legyen.

Or. de

Indokolás

A szerződésben szereplő fizetési határidő legfeljebb 60 napban való korlátozása egységes 
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szabályrendszert teremt a vállalkozások és a hatóságok számára. E 60 napon belül megmarad 
a vállalkozások szerződési szabadsága. Ez a szabály különösen azoknak a kis- és 
középvállalkozásoknak segít, amelyek a nagy vevők részéről gyakran elviselhetetlenül hosszú 
fizetési határidők elfogadására kényszerülnek. Ezenkívül a számlának lehetővé kell tennie az 
áruk vagy szolgáltatások szerződéssel való egyezőségének ellenőrzését. Lásd a (10) 
preambulumbekezdésben (új) szereplő meghatározást.

Módosítás 101
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, és a hitelező kkv, a hitelező az 
esedékes összeg 5 %-ának megfelelő 
átalányösszegű kártérítésre legyen 
jogosult. Ez a kártérítés a késedelmi 
kamaton túl fizetendő.

Or. it

Módosítás 102
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 5 
%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő. 

Or. nl
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Indokolás

A kereskedelmi ügyletek során a szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeknek mindenkire 
érvényesnek kellene lenniük: a hatóságokra, a vállalkozásokra és a magánszemélyekre 
egyaránt. Az átalány-kártérítésnek a vállalkozások, valamint a vállalkozások és a 
magánszemélyek között lebonyolított kereskedelmi ügyletekre is érvényesnek kellene lennie. 
Csak ekkor beszélhetünk a fizetési kötelezettségek tekintetében azonos versenyfeltételekről.

Módosítás 103
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A behajtási költségek megtérítése További kártérítés

Or. en

Indokolás

Lásd az új 4a. cikk (1) bekezdésére irányuló módosítást.

Módosítás 104
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. cikkel összhangban, és a 
szerződés másképp nem rendelkezik, az 
adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. cikkel összhangban, és a 
szerződés másképp nem rendelkezik, az 
adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az alábbi, kétévente 
felülvizsgálandó összegek valamelyikét:

Or. it
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Módosítás 105
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. cikkel összhangban, és a 
szerződés másképp nem rendelkezik, az 
adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. cikkel összhangban, az 
adós köteles legyen automatikusan, azaz 
anélkül, hogy a hitelezőnek intézkedést 
kellene tennie, a hitelezőnek megfizetni az 
alábbi minimumösszegek valamelyikét:

Or. it

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat 6. cikke szerint „a késedelmi kamatot kizáró valamennyi 
szerződési feltétel mindenkor nagymértékben tisztességtelennek tekintendő”. A 3. cikk által 
felvetett, ettől eltérő szerződéses rendelkezés veszélyeztetné a hitelezőt védő szerződéses 
garanciákat. Fontos az eljárás automatikus kizárólagosságának biztosítása a megrendelő 
részéről való esetleges retorzió elkerülése érdekében. A behajtási költségek megtérítésére 
vonatkozó kártérítés mértékérét tartalmazó táblázatban szereplő értékek minimumként 
értendők.

Módosítás 106
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét: 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé az 5. cikkel összhangban, és a 
szerződés másképp nem rendelkezik, az 
adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét: 

Or. fr
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Indokolás

Összehangolás a 3. és az 5. cikkel kapcsolatban előterjesztett módosításokkal.

Módosítás 107
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé az 5. cikkel összhangban, és a 
szerződés másképp nem rendelkezik, az 
adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét.

Or. pl

Indokolás

A módosítás oka a 3. cikk elhagyására, valamint a vállalkozásokra és hatóságokra az 5. 
cikkrendelkezéseinek alkalmazása.

Módosítás 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel összhangban
az adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni legalább az alábbi összegek 
valamelyikét:
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Or. es

Indokolás

Az „és a szerződés másképp nem rendelkezik” részt elhagyásával azt biztosítjuk, hogy a 
hitelezőknek ne kelljen olyan kikötéseket aláírniuk, amelyben lemondanak az ilyen 
kártérítésről.

Módosítás 109
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a, b és c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 1000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 40 
EUR fix összegű átalány;

a) 10 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány;

b) 1000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;

b) 10 000 EUR-nál nagyobb összegű 
tartozás esetén 100 EUR fix összegű 
átalány; 

c) 10000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

Or. pl

Indokolás

Az előírás, amelynek értelmében a 10 000 EUR összeget meghaladó fizetés késedelmes 
rendezése után 1% mértékű ellentételezés jár, túlzottan szigorúnak tűnik, különösen, ha nagy 
értékű tranzakciókról van szó. Törekedni kell a Bizottság által javasolt rendszer 
egyszerűsítésére, ennek érdekében született az ellentételezési struktúra felváltásáról, és 
helyette két állandó összeg bevezetéséről szóló javaslat

Módosítás 110
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 1000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 40 a) 1000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 40 
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EUR fix összegű átalány; EUR fix összegű átalány, ezen kívül a 
teljes adósság összegének további 
legfeljebb 3% -a a tartozást követelő 
hitelező felmerülő költségeinek 
fedezésére;

Or. es

Indokolás

Egy magasabb, kiegészítő százalék felvételéről van szó, azzal a céllal, hogy a tartozást 
követelő hitelezőnek ne kelljen tartania attól, hogy ennek érdekében jelentősebb 
többletköltségeket vállaljon. Gondoljunk csak arra, hogy két hiteles fizetési felszólítás, 
mondjuk két bürofax elküldésének költsége már meghaladja az 50 eurót. Ha ehhez hozzáadjuk 
a telefonköltséget, az útiköltséget, stb., mindazt, amit egy hitelezőnek rá kell fordítania arra, 
hogy egy késedelmesen fizető ügyfelétől megkapja a tartozását, az összeg ezt még jelentősen 
meg is haladná. 

Módosítás 111
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 1000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;

b) 1000 EUR összegű vagy annál nagyobb, 
de 10 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
70 EUR fix összegű átalány, ezen kívül a 
teljes adósság összegének további 
legfeljebb 3% -a a tartozást követelő 
hitelező felmerülő költségeinek 
fedezésére;

Or. es

Indokolás

Egy magasabb, kiegészítő százalék felvételéről van szó, azzal a céllal, hogy a tartozást 
hitelezőnek ne kelljen tartania attól, hogy ennek érdekében jelentősebb többletköltségeket 
vállaljon. A fentieken túl, amikor 1000 eurót meghaladó összegű tartozásról van szó, a 
vállalkozások általában jogi tanácsot kérnek. Egy ügyvéd egy konzultációért és egy jogi 
jelentés kiadásáért legalább 60 eurót számít fel.
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Módosítás 112
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 3 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

Or. es

Indokolás

Egy magasabb, kiegészítő százalék felvételéről van szó, azzal a céllal, hogy a tartozást 
hitelezőnek ne kelljen tartania attól, hogy ennek érdekében jelentősebb többletköltségeket 
vállaljon. Az előző két bekezdésben említetteken kívül, amikor a tartozás összege meghaladja 
a 10 000 eurót, a vállalkozások arra törekednek, hogy a panaszeljárást ügyvéd intézze, ami 
egyébként így helyes. A jelentésért és a bíróságon kívüli panaszeljárásért járó ügyvédi
munkadíj bármilyen tartozás esetében el szokta érni a legkevesebb 300 eurót.

Módosítás 113
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az esedékes összeg 1%-ának megfelelő 
kártalanítás a kamatfizetés esedékessé 
válásának napjától számított 60 napot 
meghaladó további késedelem minden 
napjára.

Or. en
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Módosítás 114
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét: 

törölve

a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány;
b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;
c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

Or. en

Módosítás 115
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:
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a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 40 
EUR fix összegű átalány;

a) 50 EUR-nál kisebb tartozás esetén 10 
EUR fix összegű átalány;

b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;

b) 50 EUR összegű vagy annál nagyobb, 
de 200 EUR-nál kisebb tartozás esetén 20 
EUR fix összegű átalány;

ba) 200 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 800 EUR-nál kisebb tartozás 
esetén 40 EUR fix összegű átalány;
bb) 800 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 8 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 80 EUR fix összegű 
átalány;

c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

c) 8 000 EUR összegű vagy annál nagyobb 
tartozás esetén annak az összegnek 1 %-a, 
amely után késedelmi kamat válik 
esedékessé.

Or. cs

Indokolás

Az új felosztás az itt szereplő átalányösszegekkel jobban tükrözi a behajtással kapcsolatos 
tényleges költségeket és ezért jobban megfelel a célnak.

Módosítás 116
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni 40 EUR fix összegű 
átalányt.

a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány; 
b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;
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c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

Or. de

Indokolás

A behajtási költségek megtérítésére egységes átalányösszeget kell meghatározni, mivel ez 
megkönnyíti a felmerülő adminisztrációs költségek megtérítését. A javasolt lépcsős modell 
nem tükrözi a tényleges költségeket, amelyek azonosak a kis és a nagy összegű tartozások 
esetében. A 40 EUR összegű átalány minden felmerülő adminisztrációs költséget magában 
foglal. Az ezen túlmenő további költségek megtérítését, mint például bírósági költségek, 
amelyeket egyenként igazolni kell, a (3) bekezdés szabályozza.

Módosítás 117
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni 20 EUR összeget.

a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány; 
b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;
c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

Or. de
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Indokolás

Az átalányjellegű behajtási költségek lépcsőzetes meghatározása nem indokolt, mivel a 
hitelező behajtási költségeinek szintje rendszerint független a követelés nagyságától. A 20 
EUR összeg a Bizottság megfigyelésein alapul, vö. a 2009. április 8-i hatásvizsgálathoz fűzött 
észrevételekkel (SEK (2009) 315, 38. o.), amely átlagosan 20 EUR behajtási költséget vesz 
alapul.

Módosítás 118
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. cikkel összhangban, és a 
szerződés másképp nem rendelkezik, az 
adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. cikkel összhangban, és a 
szerződés másképp nem rendelkezik, az 
adós köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az esedékes összeg 1,5 %-ának 
megfelelő összeget.

a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány;
b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;
c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.

Or. it
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Módosítás 119
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, az adós – a késedelmi kamaton 
felül – köteles legyen a hitelezőnek 
megfizetni az esedékes összeg 1%-os 
kamatának megfelelő kártalanítást.

Or. en

Indokolás

Ez tisztességesebb megoldásnak tűnik, mintha átalányösszegű kártérítést alkalmaznánk. 
Figyelembe veszi azt az érvet, miszerint minél hosszabb a fizetési késedelem időtartama, 
annál nagyobb legyen a kártalanítás, ellenben nem húz mesterséges határvonalat bizonyos 
dátumok között: az előadó javaslata szerint a késedelmi kamat esedékessé válásától számított 
44. napon fizető adósnak az esedékes összeg 2%-ának megfelelő kártalanítást kell fizetnie, 
míg a 45. napon fizető adós 4%-os kártalanítást tartozik fizetni. Ez eléggé önkényesnek tűnik.

Módosítás 120
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A kártalanítás (1) bekezdésben 
meghatározott összege nem haladhatja 
meg az 1 000 EUR összeget. 

Or. cs

Indokolás

Egyrészt a behajtással kapcsolatos költségeknek vonatkoznia kellene a nagy összegű 
adóságokra is, ugyanakkor a behajtással kapcsolatos költségek esetében célszerű 
meghatározni egy maximum összeget is.
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Módosítás 121
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ugyanazon adóssal szemben fennálló több 
követelés esetében az (1) bekezdés szerinti 
behajtási költségeket csak a tartozások 
összesített értéke és nem az egyes 
követelések után kelljen megfizetni.  

Or. cs

Indokolás

Nem lenne igazságos és a gyakorlatban alkalmazott eljárásoknak sem felelne meg, ha az 
azonos szállítók és vevők esetében az egyes követelésekhez kapcsolódó behajtási költségeket 
külön térítenék meg. Ezzel szemben a behajtással kapcsolatos költségeket az (1) bekezdésben 
meghatározott módon, valamennyi lejárt követelés összesített értékére vetítve kellene 
meghatározni. Ez elsősorban az egészségügyi ágazat esetében fontos, ahol a kórházak az 
egészségbiztosítási pénztárak késedelmes fizetései miatt nem tudják kiegyenlíteni a 
gyógyszerbeszállítónak az egyes gyógyszerszállítmányok ellenértékét.

Módosítás 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni 40 EUR fix összegű 
átalányt.

a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány; 
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b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;
c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén annak az 
összegnek 1 %-a, amely után késedelmi 
kamat válik esedékessé.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az 1. bekezdésben említett összegek 
külön fizetési felszólítás nélkül, a hitelező 
számára felmerült behajtási költségekért 
kártalanításként váljanak esedékessé.

Or. de

Indokolás

A behajtási költségek miatti kártérítésképpen 40 EUR összegű fix átalány. A behajtás során 
ugyanis nem merülnek fel magas költségek, és a hitelezőt ezen túlmenően a 4. cikk (3) 
bekezdése szerint megfelelő, e költségeket fedező kártérítési jogosultság illeti meg a további 
behajtási költségek tekintetében. A kártalanítási kifizetéssel nem szabad visszaélni mint 
visszatartó erejű eszközzel; erre elegendő a késedelmi kamat. A 3. és az 5. cikk összevonása 
esetén a szövegben előbb következő kiesik.

Módosítás 123
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
 4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az 1. bekezdésben említett összegek 
külön fizetési felszólítás nélkül, a hitelező 
számára felmerült behajtási költségekért 
kártalanításként váljanak esedékessé.

törölve

Or. en
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Módosítás 124
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az 1. bekezdésben említett összegek 
külön fizetési felszólítás nélkül, a hitelező 
számára felmerült behajtási költségekért 
kártalanításként váljanak esedékessé.

(2) Azt az esete kivéve, ha az adóst nem 
terheli felelősség a késedelemért, a 
hitelező az (1) bekezdésben meghatározott 
összegeken túlmenően ésszerű kártérítésre 
jogosult az adós késedelmei miatt 
felmerült behajtási költségekért. A 
tagállamoknak meg kell állapítaniuk az 
ésszerű kártérítés legalacsonyabb 
összegét, amely nem lehet kevesebb a 
tartozás összegének 5%-ánál. Ez nem 
érinti a hitelező fizetés késedelme miatt 
felmerülő károkkal kapcsolatos igényét.

Or. es

Indokolás

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Módosítás 125
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, (2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
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hogy az (1) bekezdésben említett összegek
külön fizetési felszólítás nélkül, a hitelező 
számára felmerült behajtási költségekért 
kártalanításként váljanak esedékessé.

hogy az (1) bekezdésben említett összeg
külön fizetési felszólítás nélkül, a hitelező 
számára felmerült behajtási költségekért 
kártalanításként váljon esedékessé.

Or. it

Módosítás 126
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés ca) pontjában 
említett kártalanítást a folyamatos 
késedelem 12. hónapjának végéig kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 127
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az (1) bekezdésben említett 
kártalanítás összege nem haladhatja meg 
az 50 000 eurót.

Or. en

Módosítás 128
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Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hitelező az (1) bekezdésben 
megállapított összegeken felül legyen 
jogosult megfelelő összegű ellentételezésre 
az adós késedelmes fizetése következtében 
felmerült összes fennmaradó behajtási 
költsége miatt, kivéve, ha az adós a 
késedelemért nem felel.

törölve

Or. it

Módosítás 129
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hitelező az (1) bekezdésben 
megállapított összegeken felül legyen 
jogosult megfelelő összegű ellentételezésre 
az adós késedelmes fizetése következtében 
felmerült összes fennmaradó behajtási 
költsége miatt, kivéve, ha az adós a 
késedelemért nem felel.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) és (2) bekezdésben említett 
összegek külön fizetési felszólítás nélkül, a 
hitelező számára felmerült behajtási 
költségekkel szembeni kártalanításként 
váljanak esedékessé.

Or. es

Indokolás

Abban az esetben, ha felszólításra van szükség ahhoz, hogy a hitelező az ésszerű kártérítést 
megkapja, az fog történni, hogy az adósok minden lehetséges eszközzel igyekeznek majd 
elkerülni az említett felszólítás kézbesítését annak érdekében, hogy kibújjanak a kártérítés 
megfizetése alól. Ekkor bírósági eljárást kell indítani annak bíróság általi megállapítása 
érdekében, hogy megtörtént-e hitelt érdemlően a felszólítás, és fizetendő-e kártérítés.
Amennyiben ez így van, elvész a kártérítésnek a nemfizetéstől visszatartó jellege.
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Módosítás 130
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hitelező az (1) bekezdésben 
megállapított összegeken felül legyen 
jogosult megfelelő összegű ellentételezésre 
az adós késedelmes fizetése következtében 
felmerült összes fennmaradó behajtási 
költsége miatt, kivéve, ha az adós a 
késedelemért nem felel. 

(3) A hitelező legyen jogosult megfelelő 
összegű ellentételezésre az adós 
késedelmes fizetése következtében 
felmerült összes fennmaradó behajtási 
költsége miatt, kivéve, ha az adós a 
késedelemért nem felel.

Or. en

Módosítás 131
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hitelező az (1) bekezdésben 
megállapított összegeken felül legyen 
jogosult megfelelő összegű ellentételezésre 
az adós késedelmes fizetése következtében 
felmerült összes fennmaradó behajtási 
költsége miatt, kivéve, ha az adós a 
késedelemért nem felel.

(3) A hitelező az (1) bekezdésben 
megállapított összegeken felül legyen 
jogosult megfelelő összegű ellentételezésre 
az adós késedelmes fizetése következtében 
felmerült összes fennmaradó behajtási 
költsége miatt, kivéve, ha az adós a 
késedelemért nem felel. A fennmaradó 
költségek különösen a hitelezőt a 
késedelmes fizetés miatt ügyvéd vagy 
behajtással foglalkozó cég megbízása 
kapcsán terhelő költségeket, illetve a 
folyószámlahitel igénybevétele miatt 
keletkezett költségeket foglalják 
magukban.

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy mely költségtételek tartoznak az adós késedelmes fizetése miatti 
fennmaradó költségek közé.
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Módosítás 132
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Átalányösszegű kártérítés

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben a késedelmes fizetés 
miatt késedelmi kamat válik esedékessé, 
akkor a hitelező jogosulttá váljék az 
adóssal szemben az alábbi összegek 
valamelyikére:
a) átalányösszegű kártérítésként a 
kamatfizetés esedékességének napján az 
esedékes tartozás összegének 1%-a;
b) átalányösszegű kártérítésként a kamat 
fizetés esedékességét követő 45 nap után a 
lejárt tartozás esedékes összegének 2%-a;
c) átalányösszegű kártérítésként a 
kamatfizetés esedékességét követő 60 nap 
után a lejárt tartozás esedékes összegének 
3 %-a;
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
átalány összegű kártérítés a késedelmi 
kamaton és a behajtási költségeken felül 
fizetendő.
(3) Az átalányösszegű kártérítés teljes 
összege nem haladhatja meg az 3 000
EUR-t. 

Or. cs

Indokolás

A javaslat szerint a késedelmes fizetés miatt felmerülő átalányösszegű kártérítés mértékét a 
fizetési késedelem hossza alapján kellene differenciálni. Eközben az átalányösszegű kártérítés 
esetében úgy határoznák meg annak mértékét, hogy biztosított legyen a kis- és középvállalatok 
védelme. E módosítás elfogadásának előfeltétele az előadó jelentésében szereplő – az 
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irányelvtervezet 5. cikk (5) bekezdésének elhagyására vonatkozó – 11. számú módosítás
elfogadása.

Módosítás 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Átalányösszegű kártérítés

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező legyen jogosult az 
alábbi összegek egyikének adós általi 
megtérítésére:
a) az esedékes összeg 3%-ának megfelelő 
kártérítés, a kamatok esedékességétől 
számított hatvan nap után;
b) az esedékes összeg 5 %-ának megfelelő 
kártérítés, a kamatok esedékességétől 
számított kilencven nap után;
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kártérítés hozzáadódik a késedelmi 
kamathoz és a behajtási költségek miatti 
kártérítéshez. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott
kártérítés összege nem haladhatja meg az 
50 000 eurót.

Or. fr

Indokolás

Harminc és hatvan napos késedelem között nem tűnik szükségesnek a törvény által 
meghatározott kamatok és a behajtási költségek miatti kártérítésen felül átalányösszegű 
kártérítés kiszabása.
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Módosítás 134
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, az adós automatikusan, 
bírósági határozat és hitelezői követelés 
előterjesztése nélkül köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:
a) az esedékes összeg 5%-ának megfelelő 
kártalanítás attól a naptól kezdődően, 
amikor a kamatfizetés esedékessé válik;
b) az esedékes összeg 6 %-ának megfelelő 
kártalanítás a kamatfizetés esedékessé 
válásának napját követő 45 nap letelte 
után;
c) az esedékes összeg 7 %-ának megfelelő 
kártalanítás a kamatfizetés esedékessé 
válásának napját követő 60 nap letelte 
után.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
kártalanítás a késedelmi kamaton és a 
behajtási költségekért járó kártalanításon 
felül fizetendő.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
kártalanítás összege nem haladhatja meg 
az 50 000 eurót.

Or. en

Indokolás

Késedelmes fizetés esetén igen gyakran a kis- és középvállalkozások a gyengébb felek a 
kereskedelmi ügyletekben, ennélfogva vonakodnak az őket megillető kamatot követelni az 
adóstól, mivel attól félnek, hogy elveszítik jövőbeli szerződéseiket és ügyfeleiket.
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Módosítás 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk
Fizetés a hatóságok részéről

törölve

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező 
külön fizetési felszólítás nélkül legyen 
jogosult legalább a törvényes kamattal 
megegyező késedelmi kamatra, 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek: 
a) a hitelező teljesítette szerződéses és 
jogszabályi kötelezettségeit;
b) a hitelező nem kapta kézhez időben az 
esedékes összeget, kivéve, ha az adós nem 
felel a késedelemért.
(2) Amennyiben teljesülnek az 1. cikkben 
megállapított feltételek, a tagállamok 
biztosítják az alábbiakat:
a) késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy 
határidő lejáratát követő naptól 
esedékessé váljon;
b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési 
határidőt, a késedelmi kamat fizetésére 
vonatkozó kötelezettség automatikusan 
lépjen érvénybe az alábbi határidők 
bármelyikén belül:
i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;
ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
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egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal 
az áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;
iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a 
szolgáltatások szerződésszerű teljesítését, 
illetve teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy 
azt megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp 
nem rendelkezik, és nem indokolja 
kellőképpen – a 2b. bekezdés iii. 
pontjában említett átvételi vagy ellenőrző 
eljárás tartama ne haladja meg a 30 
napot.
(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. 
bekezdésben megállapított határidőket, 
kivéve, ha az adós és a hitelező erről 
kimondottan megállapodik, és bizonyos 
körülmények – amelyek között a fizetést 
objektív okok miatt csak hosszabb idő 
alatt lehet lebonyolítani – indokolttá is 
teszik ezt.
(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.
(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, az 
alkalmazandó irányadó kamatláb:
a) az érintett év első félévében az adott év 
január 1-jén érvényes kamatláb legyen;
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b) az adott év második félévében az adott 
év július 1-jén érvényes kamatláb legyen.

Or. fr

Indokolás

Mivel a magán- és a közszféra jogalanyaira azonos szabályoknak kell vonatkozniuk, nem 
tűnik praktikusnak egy külön cikk fenntartása a hatóságok által teljesítendő kifizetésekre.

Módosítás 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fizetés a hatóságok részéről Késedelmi kamat

Or. en

Indokolás

Az állami vagy a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében mindenfajta 
kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. Ezért a 3. és 5. 
cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok 
tekintetben hasonlóak a vállalkozások közötti kereskedelmi kapcsolatokhoz. A különösen a 
kis- és középvállalkozások számára kedvezőtlen fizetési határidők kiküszöbölése érdekében 
legkésőbb a számla kézhezvételét követő 60 nap elteltével kamatot kell fizetni. 

Módosítás 137
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fizetés a hatóságok részéről Késedelmi kamat kereskedelmi 
ügyletekben

Or. fr
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Indokolás

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Módosítás 138
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére, vagy utóbbiak nevében
harmadik fél részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

Or. it

Módosítás 139
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
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amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére vagy a hatóságok 
céljainak megvalósítása céljából árut 
szállítanak vagy szolgáltatásokat nyújtanak 
a hitelező külön fizetési felszólítás nélkül 
legyen jogosult legalább a törvényes 
kamattal megegyező késedelmi kamatra, 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Or. ro

Indokolás

E módosítást a 2. cikk (1) bekezdésével összefüggésben kell értelmezni. A hatóságok által 
megvásárolt szolgáltatások nagy részét nem magának a hatóság részére, hanem különböző 
lakossági csoportokat képviselő, harmadik felek részére nyújtják, amelyek részére a hatóság 
szerződik az illető szolgáltatások vagy áruk vonatkozásában. Egy adott lakossági csoport 
szükségleteinek kielégítésére kötött szolgáltatási vagy áruszállítási szerződések a hatóság 
tevékenységi körének részét képezik, azonban e szolgáltatásoknak/áruknak nem a hatóság a 
végső kedvezményezettje.

Módosítás 140
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében árut 
szállítanak vagy szolgáltatásokat 
nyújtanak, a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult legalább 
a törvényes kamattal megegyező késedelmi 
kamatra, amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Or. de

Indokolás

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
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gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Módosítás 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező 
külön fizetési felszólítás nélkül legyen 
jogosult legalább a törvényes kamattal 
megegyező késedelmi kamatra, 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek: 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy kereskedelmi ügyletekben a hitelező 
külön fizetési felszólítás nélkül legyen 
jogosult legalább a törvényes kamattal 
megegyező késedelmi kamatra, 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek: 

Or. de

Indokolás

Az állami vagy a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében mindenfajta 
kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. Ezért a 3. és 5. 
cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok 
tekintetben hasonlóak a vállalkozások közötti kereskedelmi kapcsolatokhoz. A különösen a 
kis- és középvállalkozások számára kedvezőtlen fizetési határidők kiküszöbölése érdekében 
legkésőbb a számla kézhezvételét követő 60 nap elteltével kamatot kell fizetni. 



PE439.270v02-00 90/135 AM\810451HU.doc

HU

Módosítás 142
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező,
miután a számla vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívás hatóság általi 
kézhezvétele után 30 nappal tértivevényes 
külön fizetési felszólítást küldött az adott 
hatóságnak, külön fizetési felszólítás 
nélkül legyen jogosult legalább a törvényes 
kamattal megegyező késedelmi kamatra, 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Or. nl

Indokolás

Azáltal, hogy az adóst csak a számla vagy az azzal egyenértékű fizetési felhívás kézhezvétele 
után 30 nappal szólítják fel a fizetésre, az adós lehetőséget kap a követelés vitatására. Ezáltal 
csökkenhet az európai beszedési megbízások száma. A késedelmi fizetéssel kapcsolatos, még 
folyamatban lévő esetleges bírósági ügyek így tisztán adminisztrációs feladattá válnak. A 
hitelező a bírói határozattal közvetlenül érvényesítheti követelését.

Módosítás 143
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások közötti kereskedelmi 
ügyletekben vagy azon kereskedelmi 
ügyletekben, amelyek keretében fizetés 
ellenében hatóságok részére árut 
szállítanak vagy szolgáltatásokat 
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legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek: 

nyújtanak, a hitelező külön fizetési 
felszólítás nélkül legyen jogosult legalább 
a törvényes kamattal megegyező késedelmi 
kamatra, amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek: 

Or. fr

Indokolás

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Módosítás 144
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére, vagy utóbbiak nevében
harmadik fél részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek: 

Or. it

Indokolás

Az új megszövegezés ki fog terjedni a gyógyszertárak vagy szervezeteik, illetve a hatóságok 
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között létrejött kollektív megállapodásokban meghatározott kereskedelmi ügyletekre. Ez 
vonatkozik az olasz helyzetre is, ahol a helyi közegészségügyi intézmények által történő 
kifizetéseket a magán- és az állami gyógyszertárak, illetve a hatóság által aláírt nemzeti 
gyógyszerészeti megállapodás szabályozza.

Módosítás 145
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére vagy utóbbiak nevében
harmadik fél részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a hitelező külön 
fizetési felszólítás nélkül legyen jogosult 
legalább a törvényes kamattal megegyező 
késedelmi kamatra, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:

Or. it

Indokolás
Az új megszövegezés ki fog terjedni olyan helyzetekre, amelyekben a szolgáltatás nyújtása 
vagy az áru szállítása nem közvetlenül a hatóságok részére történik, hanem az ő terhükre, de
harmadik fél részére. Ez a helyzet a gyógyszertári szolgáltatások esetében: amikor a 
betegeknek gyógyszert adnak el, állami szolgáltatást teljesítenek, amiért a gyógyszertárak
részére a kifizetést csak később teljesítik.

Módosítás 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 
kötelezettség automatikusan lépjen 

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 
kötelezettség automatikusan lépjen 
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érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

i. a számla vagy az azzal egyenértékű
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

i. az ellenőrizhető számla vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívás adós általi 
kézhezvételét követő 30 nappal;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez az ellenőrizhető számlát vagy az 
azzal egyenértékű fizetési felhívást, 30 
nappal az áruk vagy szolgáltatások 
átvételét követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós az 
ellenőrizhető számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési meghagyást a fenti 
eljárás napján vagy azt megelőzően kapja 
kézhez, 30 nappal az említett napot 
követően.

Or. de

Indokolás

A számla ellenőrizhetősége a fizetési kötelezettség kiváltásának szükséges előfeltétele. A végső 
számlának a fizetési kötelezettség kiváltásához eleget kell tennie az ellenőrizhetőség 
követelményének, hogy megvizsgálható legyen hiánytalansága, szabályszerű elkészítése és 
véglegessége szempontjából. Az olyan végső számla, amely nem felel meg ezeknek a 
kritériumoknak, elvileg nem válthat ki fizetési kötelezettséget.

Módosítás 147
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 
kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 
kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:
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i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

i. az ellenőrizhető számla vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívás esedékességét 
és adós általi kézhezvételét követő 
legfeljebb 60 naptári nappal;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez az ellenőrizhető számlát vagy az 
azzal egyenértékű fizetési felhívást, 
legfeljebb 60 naptári nappal az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós az 
ellenőrizhető számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési meghagyást a fenti 
eljárás napján vagy azt megelőzően kapja 
kézhez, legfeljebb 60 naptári nappal az 
említett napot követően.

Or. de

Indokolás

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Módosítás 148
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 
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kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 90 nappal;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 90 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 90 nappal az 
említett napot követően.

Or. it

Módosítás 149
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 
kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

b) amennyiben a szerződés nem rögzíti a 
fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, 
a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó 
kötelezettség automatikusan lépjen 
érvénybe az alábbi határidők bármelyikén 
belül:

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 30 nappal;

i. a számla vagy az azzal egyenértékű 
fizetési felhívás adós általi kézhezvételét 
követő 60 nappal;

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 30 nappal az 

ii. amennyiben az adós az áruk vagy 
szolgáltatások átvételét megelőzően kapja 
kézhez a számlát vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívást, 60 nappal az 
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áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 30 nappal az 
említett napot követően.

iii. amennyiben jogszabály vagy szerződés 
írja elő, hogy az áruk vagy a szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítését, illetve 
teljesítését átvételi vagy ellenőrző 
eljárással kell megállapítani, és az adós a 
számlát vagy az azzal egyenértékű fizetési 
meghagyást a fenti eljárás napján vagy azt 
megelőzően kapja kézhez, 60 nappal az 
említett napot követően.

Or. nl

Indokolás

A kereskedelmi ügyletek során a szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeknek mindenkire 
érvényesnek kellene lenniük: a hatóságokra, a vállalkozásokra és a magánszemélyekre 
egyaránt. Csak ekkor beszélhetünk a fizetési kötelezettségek tekintetében azonos 
versenyfeltételekről. A fizetési késedelem beálltának – és így a késedelmi kamat és a 
kapcsolódó 5 %-os átalányösszegű kártérítés esedékessé válásának – ideális esetben 60 nap 
elteltével kellene megtörténnie. Az adós így a 30 napos határidő leteltével elküldött első 
fizetési felszólítás után újra 30 napos határidőt kap tartozása rendezésére.

Módosítás 150
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. amennyiben a számla vagy az azzal 
egyenértékű kifizetési kérelem 
kézhezvételének napja nincs 
meghatározva, 30 nappal az áruk vagy 
szolgáltatások átvételének napját 
követően.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a szerződés nem tartalmaz fizetési határidőt, az 5. cikk (2) bekezdésének b) 
pontja alapján a számla kézhezvételének napját követő 30 nappal automatikus jogosultság 
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keletkezik a kamatra. A hitelező azonban ritkán tudja bizonyítani, hogy az adós megkapta a 
számlát. Ez a rendelkezés arra az esetre vonatkozik, amikor a számla vagy az azzal 
egyenértékű kifizetési kérelem kézhezvétele nem állapítható meg egyértelműen.

Módosítás 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az egészségügyi közintézmények és az 
egészségügyi-szociális intézmények 
esetében az 5. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának i., ii., és iii. alpontjában 
meghatározott határidő hatvan nap.

Or. fr

Indokolás

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Módosítás 152
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy –
amennyiben az ajánlattételi dokumentáció 
és a szerződés másképp nem rendelkezik, 
és nem indokolja kellőképpen – a 2b. 
bekezdés iii. pontjában említett átvételi 
vagy ellenőrző eljárás tartama ne haladja 
meg a 30 napot.

törölve
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Or. en

Indokolás

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance.
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Módosítás 153
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
 5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp 
nem rendelkezik, és nem indokolja 
kellőképpen – a 2b. bekezdés iii. pontjában
említett átvételi vagy ellenőrző eljárás 
tartama ne haladja meg a 30 napot.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a (2) bekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett átvételi vagy 
ellenőrző eljárás tartama ne haladja meg a 
30 napot.

Or. de

Indokolás

A hatóságoknak példát kell mutatniuk, és – szemben a magánvállalkozásokkal – biztosított a 
forrásokhoz való hozzáférésük. A hatóságoknak mint ajánlatkérőknek ezért csak kivételes 
esetekben szabadna 30 napnál hosszabb fizetési határidőben megállapodniuk. Egy 5%-os 
átalányjellegű kártérítés egyértelműen ösztönöz a pontos kifizetésre. Ennek a felső összegét 
mindazonáltal korlátozni kell az állami/helyhatósági költségvetések aránytalan terhelésének 
és a korrupciós ösztönzőknek az elkerülése érdekében.
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Módosítás 154
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp 
nem rendelkezik, és nem indokolja 
kellőképpen – a 2b. bekezdés iii. pontjában
említett átvételi vagy ellenőrző eljárás 
tartama ne haladja meg a 30 napot.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a (2) bekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett átvételi vagy 
ellenőrző eljárás tartama ne haladja meg a 
60 napot.

Or. de

Indokolás

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Módosítás 155
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, és nem indokolja kellőképpen 
– a 2b. bekezdés iii. pontjában említett 
átvételi vagy ellenőrző eljárás tartama ne 
haladja meg a 30 napot.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, és nem indokolja kellőképpen 
– a (2) bekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett átvételi vagy 
ellenőrző eljárás tartama ne haladja meg a 
90 napot.
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Or. it

Módosítás 156
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, és nem indokolja kellőképpen 
– a 2b. bekezdés iii. pontjában említett 
átvételi vagy ellenőrző eljárás tartama ne 
haladja meg a 30 napot.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, és nem indokolja kellőképpen 
– a (2) bekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett átvételi vagy 
ellenőrző eljárás tartama ne haladja meg a 
90 napot.

Or. it

Módosítás 157
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, és nem indokolja kellőképpen 
– a 2b. bekezdés iii. pontjában említett 
átvételi vagy ellenőrző eljárás tartama ne 
haladja meg a 30 napot.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben a vállalkozások 
közötti kereskedelmi ügyletekre vonatkozó 
szerződés vagy az ajánlattételi 
dokumentáció és azon kereskedelmi 
ügyletekre vonatkozó szerződés, amely 
ügyletek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, másképp nem 
rendelkezik, és nem indokolja kellőképpen 
– a (2) bekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett átvételi vagy 
ellenőrző eljárás tartama ne haladja meg a 
30 napot.
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Or. fr

Indokolás

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
Philippe Juvin à l'article 3 et à l'article 5 paragraphe 1). Le champ d'application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Módosítás 158
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp 
nem rendelkezik, és nem indokolja 
kellőképpen – a 2b. bekezdés iii. pontjában
említett átvételi vagy ellenőrző eljárás 
tartama ne haladja meg a 30 napot.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a (2) bekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett átvételi vagy 
ellenőrző eljárás tartama ne haladja meg az 
áruk vagy szolgáltatások átvételének 
napjától számított 30 napot.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzésre megállapított 30 napos határidőtől való eltérés számtalan értelmezésre ad 
lehetőséget, ezért törlendő. Sőt, mivel a versenyfeltételek gyakran nem azonosak a 
közbeszerzés ajánlatkérői és a magánbeszállítók tekintetében, a hatóságok különböző 
határidőket állapíthatnak meg az ellenőrző eljárásra. Továbbá a javasolt módosítás 
meghatározza a 30 napos határidő kezdő időpontját: ez az áruk vagy szolgáltatások 
átvételének napja.

Módosítás 159



PE439.270v02-00 102/135 AM\810451HU.doc

HU

Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
 5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket, 
kivéve, ha az adós és a hitelező erről 
kimondottan megállapodik, és a fizetés 
hosszabb idő alatti lebonyolításának 
objektív szükségessége indokolttá is teszi
ezt. A megállapodás szerinti fizetési 
határidő egy esetben nem haladhatja meg 
a 60 naptári napot.

Or. de

Indokolás

A hatóságoknak példát kell mutatniuk, és – szemben a magánvállalkozásokkal – biztosított a 
forrásokhoz való hozzáférésük. A hatóságoknak mint ajánlatkérőknek ezért csak kivételes 
esetekben szabadna 30 napnál hosszabb fizetési határidőben megállapodniuk. Egy 5%-os 
átalányjellegű kártérítés egyértelműen ösztönöz a pontos kifizetésre. Ennek a felső összegét 
mindazonáltal korlátozni kell az állami/helyhatósági költségvetések aránytalan terhelésének 
és a korrupciós ösztönzőknek az elkerülése érdekében.

Módosítás 160
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket, 
kivéve, ha vis maior miatt a fizetést 
objektív okok miatt csak hosszabb idő alatt 
lehet lebonyolítani.
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lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

Or. es

Indokolás

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: “salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago” sería un absoluto “coladero”. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la “necesidad objetiva” de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Módosítás 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A 2004/18/EK irányelv II. címe II. 
fejezetének 3. szakaszában meghatározott 
kivételektől eltekintve a közbeszerzési 
szerződések teljesítése érdekében a
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
szerződésben rögzített fizetési határidő ne 
haladja meg a (2) bekezdés b) pontjában
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

Or. fr

Indokolás

A „hatóság” fogalmának meghatározásánál az irányelvre irányuló javaslat az „ajánlatkérő 
szervek” 2004/18/EK irányelv szerinti fogalmára hivatkozik. Következésképpen szükségesnek 
tűnik az egész 2004/18/EK irányelvvel való összhang, valamint erre vonatkozó hatályának
átvétele. Ennek köszönhetően figyelembe vehetők a 2004/18/EK irányelvben szereplő 
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kivételek, és válaszlépéseket lehet tenni az irányelvre irányuló javaslatnak a kizárt 
jogalanyokra történő alkalmazásából származó esetleges versenytorzulás problémájára.

Módosítás 162
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak az 
alábbiakról:

a) a szerződésben rögzített fizetési határidő 
ne haladja meg a (2) bekezdés b) pontjában
megállapított határidőket, kivéve, ha ez a 
szükségesség elvének vagy nemzeti 
jogszabály külön rendelkezésének 
megfelelően kellően és objektívan 
indokolt, kivéve továbbá, ha az adós és a 
hitelező erről kimondottan megállapodik.
A tagállamok szükség esetén –az adós és a 
hitelező között részletfizetésről vagy 
szakaszos fizetésről létrejött kifejezett 
megállapodás esetén – eltérhetnek az a) 
bekezdésben rögzített követelményektől.
b) a számla átvételének napja nem képezi 
az adós és a hitelező közötti szerződéses 
megállapodás tárgyát.

Or. en

Indokolás

Az állami vagy a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében mindenfajta 
kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. A különösen a kis-
és középvállalkozások számára kedvezőtlen fizetési határidők kiküszöbölése érdekében 
legkésőbb a számla kézhezvételét követő 30 nap elteltével kamatot kell fizetni. Eltérő 
követelmények vonatkoznak a részletfizetésre, illetve a szakaszos fizetésre. Ezen kívül nem 
megengedhető, hogy a fizetési határidőkre vonatkozó rendelkezéseket halasztott számlázásról 
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szóló szerződéses megállapodásokkal megkerüljék.

Módosítás 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak az 
alábbiakról:

a) a szerződésben rögzített fizetési határidő 
ne haladja meg a (2) bekezdés b) pontjában
megállapított határidőket, kivéve, ha ez a 
szükségesség elvének vagy nemzeti 
jogszabály külön rendelkezésének 
megfelelően kellően indokolt, kivéve 
továbbá, ha az adós és a hitelező erről 
kimondottan megállapodik, de 
semmiképpen se haladja meg a 60 napot.
b) A tagállamok szükség esetén –az adós 
és a hitelező között részletfizetésről vagy 
szakaszos fizetésről létrejött kifejezett 
megállapodás esetén – eltérhetnek az a) 
bekezdésben rögzített követelményektől.
c) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a számla átvételének napja ne 
képezze az adós és a hitelező közötti 
szerződéses megállapodás tárgyát.

Or. en

Indokolás

Az állami vagy a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében mindenfajta 
kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. A különösen a kis-
és középvállalkozások számára kedvezőtlen fizetési határidők kiküszöbölése érdekében 
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legkésőbb a számla kézhezvételét követő 60 nap elteltével kamatot kell fizetni. Eltérő 
követelmények vonatkoznak a részletfizetésre (Ratenzahlungen), illetve szakaszos fizetésre
(Abschlagszahlungen). Ezen kívül nem megengedhető, hogy a fizetési határidőkre vonatkozó 
rendelkezéseket halasztott számlázásról szóló szerződéses megállapodásokkal megkerüljék.

Módosítás 164
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy kiskaput nyissunk a hatóságoknak: az egyes tagállamokban (pl. az 
Egyesült Királyságban, Hollandiában) fennálló jelenlegi gyakorlat szerint a hatóságok 
minden szinten képesek 30 napon belül fizetni. A bizottsági javaslat (17) 
preambulumbekezdése részletesen kifejti, miért sokkal kevesebb a finanszírozási megszorítás 
a hatóságok, mint a vállalatok esetében. Sőt a hatóságoknak kell jó példát mutatniuk az egész 
piac számára.

Módosítás 165
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
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megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

pontjában megállapított határidőket. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg lehetővé teszi az eltérést a 30 napos határidőtől, ami 
számtalan értelmezésre ad lehetőséget, és kiskaput biztosít az ezen irányelv által szükségesnek 
tartott hosszabb fizetési határidők alkalmazására, például a költségvetési korlátok átlépése 
céljából. A hatóságok határidőre történő fizetésének biztosítása érdekében ezt el kell kerülni. 

Módosítás 166
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket, 
kivéve, ha az adós és a hitelező erről 
kimondottan megállapodik.

Or. cs

Indokolás

A hatóságoknak is meg kell adni azt a szerződéskötési szabadságot, hogy a beszállítókkal való 
kapcsolataikat saját igényeikhez igazítsák.
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Módosítás 167
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket, 
kivéve, ha az adós és a hitelező erről 
kimondottan megállapodik, és bizonyos 
körülmények – amelyek között a fizetést 
objektív okok miatt csak hosszabb idő alatt 
lehet lebonyolítani – indokolttá is teszik 
ezt. A fizetési határidő azonban nem 
haladhatja meg a hatvan napot.

Or. de

Indokolás

Mind a vállalkozások, mind a hatóságok a csak megfelelően igazolt, rendkívüli körülmények 
között térhetnek el a harminc napos fizetési határidőtől. Mindenképpen meg kell állapítani 
egy maximális határidőt, hogy ezt az eltérést korlátozzuk, és elkerülhetőek legyenek a 
visszaélések.

Módosítás 168
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket.
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Or. de

Indokolás

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Módosítás 169
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben
megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket. 

Or. en

Módosítás 170
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a 2b. bekezdésben

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
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megállapított határidőket, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és bizonyos körülmények –
amelyek között a fizetést objektív okok 
miatt csak hosszabb idő alatt lehet 
lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.

pontjában megállapított határidőket, 
kivéve, ha az adós és a hitelező erről 
kimondottan megállapodik, és az adott 
szerződés jellege vagy sajátosságai 
objektívan indokolttá is teszik ezt.

A szakaszos fizetési megállapodások 
kivételével a fizetési határidő 
semmiképpen sem haladhatja meg a 60 
napot. 
Az adósok nem alkalmazhatják a 
szakaszos fizetési megállapodást az ezen 
irányelvben rögzített szabályok és elvek 
megkerülésére. 

Or. en

Módosítás 171
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok rövidebb, 30 nap és 60 
nap közötti határidőt is megállapíthatnak.

Or. en

Indokolás

A teljes körű harmonizáció helyett célszerűbb a minimumharmonizációt lehetővé tenni.

Módosítás 172
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben a magánszektor is nyújt 
általános érdekű szolgáltatásokat, e cikk 
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rendelkezéseit mindkét szektorra 
alkalmazzák. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi a közszolgáltatások – különösen az egészségügyi és szociális 
ellátás – szervezésének különböző módjait a tagállamokban.  Például már számos 
magánkórház működik az egészségügyben, és néhány tagállamban számuk egyre nő. Ezért 
fontos az egyenlő bánásmód biztosítása és annak elkerülése, hogy az állami szektorban 
működő szolgáltatók indokolatlan hátrányba kerüljenek.

Módosítás 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 5 
%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

törölve

Or. es

Indokolás

Nem helyénvaló fizetési szankciót meghatározni a hitelező számára, mivel ennek 
kedvezményezettjei maguk az érintettek, nem pedig egy hatóság. A helyes eljárás a hitelező 
késedelmi kamatok révén történő kártalanítása.

Módosítás 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, törölve
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hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

Or. fr

Indokolás

A kiegészítő átalányösszegű kártérítés nem egyértelmű, amennyiben két szankciót egészít ki 
(kártérítés a behajtási költségekért, valamint késedelmi kamatok) amelyek ezzel szemben 
pontos célt szolgálnak. Továbbá nem látható, hogy miért maradt meg az 5%-os összeg, mivel 
a Bizottság hatástanulmánya pontatlan e tekintetben. E feltételek mellett egy ilyen kártérítés 
bevezetésével a hitelező indokolatlan anyagi előnyhöz jutna, ami természetesen nem célja az 
irányelvre irányuló javaslatnak.

Módosítás 175
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

törölve

Or. fr

Indokolás

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.
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Módosítás 176
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

törölve

Or. de

Indokolás

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Módosítás 177
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

törölve
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Or. cs

Indokolás

A felek jogügyletek keretében való egyenlőségének elve alapján nem lehet a hatóságokat 
ennyire egyoldalúan szigorú szankciónak kitenni.

Módosítás 178
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
 5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a kártérítés 
a késedelmi kamaton túl fizetendő.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező hatóságokkal 
szemben az esedékes összeg 5%-ának 
megfelelő átalányösszegű kártérítésre 
legyen jogosult. Ez a kártérítés a késedelmi 
kamaton túl fizetendő.

Or. de

Indokolás

A hatóságoknak példát kell mutatniuk, és – szemben a magánvállalkozásokkal –biztosított a 
forrásokhoz való hozzáférésük. A hatóságoknak mint ajánlatkérőknek ezért csak kivételes 
esetekben szabadna 30 napnál hosszabb fizetési határidőben megállapodniuk. Egy 5%-os 
átalányjellegű kártérítés egyértelműen ösztönöz a pontos kifizetésre. Ennek a felső összegét 
mindazonáltal korlátozni kell az állami/helyhatósági költségvetések aránytalan terhelésének 
és a korrupciós ösztönzőknek az elkerülése érdekében

Módosítás 179
 Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 

Amennyiben a megjelölt időpontban 
történő kifizetést az állami forrásoknak a 
központi kormányzat általi meg nem 
valósult kiutalásához kötik, és a központi 
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kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

kormányzat körébe nem tartozó állami 
szerv nem hibáztatható a késedelemért, a 
hitelező a fentiekért nem jogosult a 
fizetendő összeggel megegyező átalány-
kártérítésre.

Or. el

Indokolás

Az első naptól számított, az esedékes összeg 5 %-ának megfelelő átalányösszegű kártérítés a 
aránytalan és elrettentő hatású a tartozás megfizetésére, továbbá ugyanazt a százalékos 
arányt kell alkalmazni a fizetési késedelem hosszára való tekintet nélkül. Ráadásul az is tény, 
hogy a központi kormányzat szervek körébe nem tartozó állami hatóságok (pl. 
önkormányzatok, községek, megyei önkormányzatok stb.) a kifizetéseket igen gyakran a 
közpénzek a központi kormányzat általi kiutalásától teszik függővé. Tehát, amennyiben a 
kiutalás késik, ennek megfelelően késik a szóban forgó állami hatóságok beütemezett fizetése 
is, ami önhibájukon kívüli pénzügyi terhet keletkeztet számukra.

Módosítás 180
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a kártérítés 
a késedelmi kamaton túl fizetendő.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
2%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult.

Or. de

Indokolás

A fizetési késedelem szankcionálását illetően a módosítás benyújtója a vállalkozásokkal és a 
hatóságokkal szembeni azonos bánásmód mellett áll ki, és a szokásos árkedvezmény értékének 
megfelelően 2%-os átalányösszegű kártérítést javasol.
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Módosítás 181
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 5 
%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a kártérítés 
a késedelmi kamaton túl fizetendő.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 3 
%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a kártérítés 
a késedelmi kamaton túl fizetendő.

Or. it

Módosítás 182
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 5 
%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hatóság öt munkanapon 
belül köteles legyen szerződést kötni 
valamilyen pénzügyi termékre vagy 
szolgáltatásra a tartozás haladéktalan, 
100%-os megfizetése érdekében. 
Amennyiben a közintézmény nem köti 
meg a szerződést annak érdekében, hogy 
tartozását a szolgáltató felé kiegyenlítse, 
az egyes tagállamok hatályos törvényei 
értelmében és kritériumainak megfelelően 
büntethető. 

Or. es

Indokolás

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
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servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Módosítás 183
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 5 
%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a kártérítés 
a késedelmi kamaton túl fizetendő.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 5 
%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a kártérítés 
a késedelmi kamaton túl fizetendő. 
Amennyiben a kártérítési átalányra 
jogosult hitelező más vállalkozásokat 
alvállalkozóként alkalmazott, a kártérítési 
átalányt közöttük arányosan fel kell 
osztani.

Or. it

Módosítás 184
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

törölve
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Or. en

Indokolás

Az állami, illetve a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében 
mindenfajta kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. Annak 
érdekében azonban, hogy ne növeljük a bürokráciát a kis- és középvállalkozások tekintetében, 
átalányösszegre vonatkozó követelményt nem kell előírni a magánvállalatok vagy a hatóságok 
számára. A törvényes kamatok már így is estek, ami biztosítja, hogy a kisebb fizetésihatáridő-
túllépéseket másként kezeljék, mint a hosszabb fizetési késedelmeket. Igen fontos, hogy ne 
növeljük a bürokráciát.

Módosítás 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5%-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

törölve

Or. de

Indokolás

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 
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Módosítás 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 
fizetendő.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az alábbi összegű 
kártérítési kifizetésekre legyen jogosult:

a) az esedékes összeg 2 %-ának megfelelő 
kártérítés attól a naptól kezdődően, 
amikor a kamatfizetés esedékessé válik;
b) az esedékes összeg 5 %-ának megfelelő 
kártérítés a kamatfizetés esedékessé 
válásának napját követő 30 nap letelte 
után.

Or. en

Indokolás

Az állami vagy a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében mindenfajta 
kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. A kártérítési 
kifizetések esetében a kisebb fizetésihatáridő-túllépéseket másként kell kezelni, mint a 
hosszabb fizetési késedelmeket.

Módosítás 187
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az esedékes összeg 
5 %-ának megfelelő átalányösszegű 
kártérítésre legyen jogosult. Ez a 
kártérítés a késedelmi kamaton túl 

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:
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fizetendő. 
a) az esedékes összeg 2 %-ának megfelelő 
kártérítés attól a naptól kezdődően, 
amikor a kamatfizetés esedékessé válik;
b) az esedékes összeg 4 %-ának megfelelő 
kártérítés a kamatfizetés esedékessé 
válásának napját követő 45 nap letelte 
után;
c) az esedékes összeg 5 %-ának megfelelő 
kártérítés a kamatfizetés esedékessé 
válásának napját követő 60 nap letelte 
után.
(5a) Az (5) bekezdésben említett kártérítés 
a késedelmi kamaton és a behajtási 
költségekért járó kártalanításon túl 
fizetendő.

Or. en

Indokolás

A közigazgatási intézmények késedelmes kifizetése esetén kiszabott szankciónak fokozatosnak 
és progresszívnek kell lennie, függenie kell továbbá a késedelem időtartamától annak 
érdekében, hogy ösztönözzék az összeg mihamarabbi visszafizetését akkor is, ha a kifizetés 
már késedelmes. 

Módosítás 188
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

(5a) Az 5. cikkben tárgyalt kártérítés nem 
haladhatja meg az 50 000 EUR összeget. 

Or. pl

Indokolás

Kell, hogy legyen felső határa az ellentételezésnek, amely a szerződés késedelmesen fizető 
felét terheli.

Módosítás 189

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon kereskedelmi ügyletekben, amelyek 
keretében fizetés ellenében hatóságok 
részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, az alkalmazandó 
irányadó kamatláb:

(6) Az (5) bekezdésben említett 
átalányösszegű kártérítés összege nem 
haladhatja meg a 2000 EUR-t.

a) az érintett év első félévében az adott év 
január 1-jén érvényes kamatláb legyen;
b) az érintett év második félévében az adott 
év július 1-jén érvényes kamatláb legyen.

Or. de

Indokolás

A hatóságoknak példát kell mutatniuk, és – szemben a magánvállalkozásokkal –biztosított a 
forrásokhoz való hozzáférésük. A hatóságoknak mint ajánlatkérőknek ezért csak kivételes 
esetekben szabadna 30 napnál hosszabb fizetési határidőben megállapodniuk. Egy 5%-os 
átalányjellegű kártérítés egyértelműen ösztönöz a pontos kifizetésre. Ennek a felső összegét 
mindazonáltal korlátozni kell az állami/helyhatósági költségvetések aránytalan terhelésének 
és a korrupciós ösztönzőknek az elkerülése érdekében

Módosítás 190
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, az 
alkalmazandó irányadó kamatláb:

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások közötti kereskedelmi 
ügyletekben, és azon kereskedelmi 
ügyletekben, amelyek keretében fizetés 
ellenében hatóságok részére árut 
szállítanak vagy szolgáltatásokat 
nyújtanak, az alkalmazandó irányadó 
kamatláb:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Or. fr

Indokolás

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Módosítás 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, az 
alkalmazandó irányadó kamatláb:

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében árut 
szállítanak vagy szolgáltatásokat 
nyújtanak, az alkalmazandó irányadó 
kamatláb:

Or. en

Indokolás

Az állami vagy a magánvállalatok versenyhátrányának kiküszöbölése érdekében mindenfajta 
kereskedelmi ügyletre azonos fizetési rendelkezéseknek kell vonatkozniuk. Ezért a 3. és 5. 
cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok 
tekintetben hasonlóak a vállalkozások közötti kereskedelmi kapcsolatokhoz.
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Módosítás 192
Heide Rühle 

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, az 
alkalmazandó irányadó kamatláb:

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon kereskedelmi ügyletekben, amelyek 
keretében fizetés ellenében árut szállítanak 
vagy szolgáltatásokat nyújtanak, az 
alkalmazandó irányadó kamatláb:

Or. en

Indokolás

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, 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 involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Módosítás 193
Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok rendelkezhetnek arról, 
hogy a hitelező – a kérelem benyújtásától 
számított, megadott határidőn belül –
kérhesse a hatóságoktól annak igazolását,
hogy az (1) bekezdésben említett követelés 
biztos, határozott összegű és esedékes, 
lehetővé téve számára annak a bankok 
vagy más, a hatályos jogszabályok által 
elismert pénzügyi közvetítők javára 
visszkereseti jog nélkül történő 
engedményezését. Az ilyen típusú 
engedményezés az adósra nézve a fenti 
igazolás napjától érvényes. Az igazolás 
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időpontjától számítva késedelmi kamat 
nem jár, és ez kizárja az (5) bekezdés 
szerinti kártérítési átalány fizetését.

Or. it

Indokolás
A hatóságokra vonatkozó fizetési határidők szigorításának bevezetésével párhuzamosan 
lehetővé kell tenni a vállalkozások számára, hogy engedményezhessék a hatóságokkal 
szemben fennálló követeléseiket bankokra vagy más pénzügyi közvetítőkre. E rendelkezés 
biztosítaná a vállalkozások kereskedelmi működéséhez szükséges likviditást, valamint 
megóvná a hatóságokat a végrehajtási eljárástól és az 5 %-os kártérítési átalány 
megfizetésétől.

Módosítás 194
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
 5 cikk – 6 b bekezdés (új)

(6b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a hitelező jogosult legyen megtagadni 
az áruk szállítását vagy a szolgáltatások 
nyújtását, ha teljesülnek az (1) bekezdésben 
említett feltételek, és egy hatóság a fizetési 
határidőt több mint három hónappal túllépi.

Or. de

Indokolás

A hatóságoknak példát kell mutatniuk, és – szemben a magánvállalkozásokkal –biztosított a 
forrásokhoz való hozzáférésük. A hatóságoknak mint ajánlatkérőknek ezért csak kivételes 
esetekben szabadna 30 napnál hosszabb fizetési határidőben megállapodniuk. Egy 5%-os 
átalányjellegű kártérítés egyértelműen ösztönöz a pontos kifizetésre. Ennek a felső összegét 
mindazonáltal korlátozni kell az állami/helyhatósági költségvetések aránytalan terhelésének 
és a korrupciós ösztönzőknek az elkerülése érdekében.

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Módosítás 195
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Azon kereskedelmi ügyletekben, 
amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, a tagállamok 
– eltérve a (4a) bekezdéstől – bonus-malus 
rendszert hoznak létre, amelynek 
keretében az adós és a hitelező 
megállapodhat szakaszos fizetésről, vagy a 
hitelező az esedékes összeg 2%-ának 
megfelelő átalányösszegű kártérítésre 
jogosult. A szerződésben rögzített fizetési 
határidő semmiképpen sem haladhatja 
meg a 60 napot.

Or. en

Módosítás 196
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Átalányösszegű kártérítés kereskedelmi 
ügyletekben fizetési késedelem esetén

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások közötti kereskedelmi 
ügyletekben vagy azon kereskedelmi 
ügyletekben, amelyek keretében fizetés 
ellenében hatóságok részére árut 
szállítanak vagy szolgáltatásokat 
nyújtanak, amikor a késedelmi kamat
esedékes, a hitelező legyen jogosult az 
adós részéről átalányösszegű kártérítésre, 
az alábbi feltételekkel:
a) a késedelmi kamat fizetésének 



PE439.270v02-00 126/135 AM\810451HU.doc

HU

esedékességétől az esedékes összeg 2%-a;
b) a késedelmi kamat fizetésének 
esedékességétől számított harminc nap 
után az esedékes összeg 3%-a;
c) a késedelmi kamat fizetésének 
esedékességétől számított negyvenöt nap 
után az esedékes összeg 4%-a;
d) a késedelmi kamat fizetésének 
esedékességétől számított hatvan nap után 
az esedékes összeg 5%-a;
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
átalányösszegű kártérítés hozzáadódik a 
fizetési késedelmi kamathoz és a behajtási
költségek miatti kártérítéshez.

Or. fr

Indokolás

A hatóságok által megfizetendő, a késedelmi kamat fizetésének esedékességétől számított és az 
esedékes összeg után 5%-os átalányösszegű kártérítés bevezetése aránytalan – így nehezen 
alkalmazható – és diszkriminatív. Az átalányösszegű kártérítés által képviselt szankciónak a 
fizetési késedelem napjainak számával arányosnak kell lennie, és vonatkoznia kell mind a 
vállalkozásokra, mind pedig a hatóságokra. A tényleges hatékonyság érdekében semmilyen 
plafonösszeget nem szabad bevezetni.

Módosítás 197
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Alkalmazandó irányadó kamatláb

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon kereskedelmi ügyletekben, amelyek 
keretében fizetés ellenében árut 
szállítanak vagy szolgáltatásokat 
nyújtanak, az alkalmazandó irányadó 
kamatláb a következő legyen:
a) az év első félévében az adott év 
január 1-jén érvényes kamatláb;
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b) az év második félévében az adott év 
július 1-jén érvényes kamatláb.

Or. de

Indokolás

A késedelmi kamatok fizetését illetően a vállalkozásokra és a hatóságokra azonos 
feltételeknek kell vonatkozniuk. Ezért a vállalkozások közötti, illetve a vállalkozások és 
hatóságok közötti kereskedelmi ügyletekre ugyannak az irányadó kamatlábnak kell 
érvényesnek lennie.

Módosítás 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben foglalt, a fizetési 
határidőre, a késedelmi kamatlábra vagy a 
behajtási költségekre vonatkozó feltétel 
vagy ne legyen végrehajtható, vagy arra 
hivatkozással ne lehessen kártérítési 
igényt támasztani, amennyiben ez a 
hitelező számára nagymértékben 
tisztességtelen. Annak megállapítására,
hogy valamely szerződési feltétel
nagymértékben tisztességtelen-e a hitelező 
számára, minden körülményt figyelembe 
kell venni, ideértve a helyes kereskedelmi 
gyakorlatot és a termék vagy a szolgáltatás 
jellegét is. Azt is számba kell venni, hogy 
volt-e olyan objektív ok, amely miatt az 
adós eltért a törvényes kamatlábtól, illetve 
a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjától, a 
4. cikk (1) bekezdésétől vagy az 5. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjától.

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
a szerződésben foglalt, az ezen irányelvben 
a fizetési határidőre, a késedelmi 
kamatlábra vagy a behajtási költségekre 
vonatkozóan meghatározottakkal 
ellentétes feltételek a hitelező számára 
nagymértékben tisztességtelenek és 
kártérítési igény alapjául szolgálhatnak. 
Amennyiben egy szerződési kikötésről 
megállapítást nyer, hogy nagymértékben 
tisztességtelen, az érvénytelennek minősül
és a hatályos jogszabályi rendelkezéseket 
kell alkalmazni, kivéve, ha a nemzeti 
bíróságok megállapítják, hogy az egyéb 
feltételeket tisztességesnek kell tekinteni. 
Annak megállapítására, hogy valamely 
szerződési feltétel nagymértékben 
tisztességtelen-e a hitelező számára, 
minden körülményt figyelembe kell venni, 
ideértve a helyes kereskedelmi gyakorlatot 
és a termék vagy a szolgáltatás jellegét is. 
Minden esetben nagymértékben 
tisztességtelen szerződési feltételnek kell 
tekinteni a következőket:

Az első albekezdés alkalmazásában a 
késedelmi kamatot kizáró valamennyi 
szerződési feltétel mindenkor 

a) a késedelmi kamat kizárása vagy az 5. 
cikk (2) bekezdésében megállapítottnál 
alacsonyabb kamat kikötése;
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nagymértékben tisztességtelennek 
tekintendő.

b) a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
megállapítottnál hosszabb fizetési 
határidő kikötése, objektív 
szükségszerűség megadása nélkül;
c) az 5. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában megállapítottnál hosszabb 
fizetési határidők kikötése, vis maiorra 
való hivatkozás nélkül;
d) a 4. cikkben megállapított behajtási 
költségek kizárása; 
e) az 5. cikk (5) bekezdésének 
alkalmazásának kizárása;
f) a hitelezőt késedelmes fizetés esetén 
megillető elállási jogának kizárása;
g) szolgáltatási szerződések esetében a 
hitelező arra vonatkozó jogának kizárása, 
hogy késedelmes fizetés esetén visszavegye 
a szolgáltatás nyújtása érdekében átadott, 
tulajdonában lévő eszközöket.

Or. es

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni egy sor olyan szerződéses feltételt, amelyek tisztességtelennek 
tekintendők, valamint meghatározni, milyen következményekkel jár, ha egy szerződéses 
feltételt ilyennek tekintenek. Ez a kiegészítés megerősíti az irányelv szellemét.

Módosítás 199
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben foglalt, a fizetési 
határidőre, a késedelmi kamatlábra vagy a 
behajtási költségekre vonatkozó feltétel ne 
legyen végrehajtható, vagy arra 
hivatkozással ne lehessen kártérítési igényt 
támasztani, amennyiben ez a hitelező 
számára minden körülményre tekintettel 
nagymértékben tisztességtelen. Annak 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szerződésben foglalt, a fizetési 
határidőre, a késedelmi kamatlábra vagy a 
behajtási költségekre vonatkozó feltétel ne 
legyen végrehajtható, vagy arra 
hivatkozással ne lehessen kártérítési igényt 
támasztani, amennyiben ez a hitelező 
számára minden körülményre tekintettel 
nagymértékben tisztességtelen. Annak 
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megállapítására, hogy valamely szerződési 
feltétel nagymértékben tisztességtelen-e a 
hitelező számára, minden körülményt 
figyelembe kell venni, ideértve a helyes 
kereskedelmi gyakorlatot és a termék vagy 
a szolgáltatás jellegét is. Azt is többek 
között számba kell venni, hogy volt-e 
olyan objektív ok, amelyek miatt az adós 
eltért miatt az adós eltért a törvényes 
kamatlábtól, illetve a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjától, a 4. cikk (1) 
bekezdésétől vagy az 5. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjától.

megállapítására, hogy valamely szerződési 
feltétel nagymértékben tisztességtelen-e a 
hitelező számára, minden körülményt 
figyelembe kell venni, ideértve a helyes 
kereskedelmi gyakorlatot, a termék vagy a 
szolgáltatás jellegét, és a vállalkozások 
méretét is. Azt is többek között számba 
kell venni, hogy volt-e olyan objektív ok, 
amelyek miatt az adós eltért miatt az adós 
eltért a törvényes kamatlábtól, illetve a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjától, a 4. 
cikk (1) bekezdésétől vagy az 5. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjától.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
késedelmi kamatot kizáró valamennyi 
szerződési feltétel mindenkor 
nagymértékben tisztességtelennek 
tekintendő.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
késedelmi kamatot kizáró valamennyi 
szerződési feltétel mindenkor 
nagymértékben tisztességtelennek 
tekintendő. 

Or. it

Módosítás 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
késedelmi kamatot kizáró valamennyi 
szerződési feltétel mindenkor 
nagymértékben tisztességtelennek 
tekintendő.

Az (1) albekezdés alkalmazásában a 
törvényes kamatot, a legalább hét 
százalékponttal megnövelt referencia-
kamatlábat vagy a behajtás költségeiért
járó kártérítést, esetleg mindkettőt kizáró
szerződési feltétel vagy kereskedelmi 
gyakorlat mindenkor tisztességtelennek 
tekintendő.

Or. es

Indokolás

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
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así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Módosítás 201
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában az 5. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott határidőt meghaladó 
feltétel minden esetben nagymértékben 
tisztességtelennek minősül.

Or. en

Indokolás

Számos ágazatban a beszerzések jelentős részét pályázati eljárás útján bonyolítják le. Fennáll 
a kockázat, hogy a hatóságok visszaélnek erőfölényükkel. A kis- és középvállalkozások, és 
általában a vállalkozások egy perindítással azt kockáztatják, hogy aláássák jövőbeli üzleti 
kapcsolataikat. Ezért az irányelvnek szigorú intézkedéseket kell meghatároznia a beszállítók 
pozíciójának erősítése érdekében.

Módosítás 202
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában az 5. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott határidőt meghaladó 
feltétel minden esetben nagymértékben 
tisztességtelennek minősül.
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Or. en

Módosítás 203
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóságok erőfölényükkel való 
visszaélése nagymértékben tisztességtelen 
gyakorlatnak minősül.

Or. en

Módosítás 204
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett eszközök 
olyan rendelkezéseket is magukban 
foglalnak, amelyek értelmében az
érdekképviseleti szervezetek részére az 
adott ország jogszabályai lehetővé teszik, 
hogy eljárást indíthassanak a bíróság vagy 
az illetékes közigazgatási hatóságok előtt 
azon a jogcímen, hogy a szerződési 
feltételek nagymértékben tisztességtelenek, 
annak érdekében, hogy megfelelő és 
hatékony eszközöket alkalmazhassanak 
azok további alkalmazásának 
megelőzésére.

(3) A (2) bekezdésben említett eszközök 
olyan rendelkezéseket is magukban 
foglalnak, amelyek értelmében a 
vállalkozások részére az adott ország 
jogszabályai lehetővé teszik, hogy eljárást 
indíthassanak a bíróság vagy az illetékes 
közigazgatási hatóságok előtt azon a 
jogcímen, hogy nagymértékben 
tisztességtelenek, annak érdekében, hogy 
megfelelő és hatékony eszközöket 
alkalmazhassanak azok további 
alkalmazásának megelőzésére, az (1) 
bekezdés második albekezdésében foglalt 
rendelkezések fenntartása mellett.

Or. es

Indokolás

A fenti javaslat indokolása egyszerűen a bíróságok túlzott leterhelésének megelőzése. Annak 
eldöntéshez, hogy az e cikk (1) bekezdésében felsorolt szerződési feltételek nagymértékben 
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tisztességtelenek, nem kell feltétlenül szükségesnek lennie a bírósági eljárás megindításának. 
Más lenne az olyan szerződési feltételek esete, amelyet az egyik szerződő fél tekint 
nagymértékben tisztességtelennek. Ilyen esetben a kérdést valóban bírósági eljárásban
szükséges eldönteni.

Módosítás 205
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett eszközök 
olyan rendelkezéseket is magukban 
foglalnak, amelyek értelmében az
érdekképviseleti szervezetek részére az 
adott ország jogszabályai lehetővé teszik, 
hogy eljárást indíthassanak a bíróság vagy 
az illetékes közigazgatási hatóságok előtt 
azon a jogcímen, hogy a szerződési 
feltételek nagymértékben tisztességtelenek, 
annak érdekében, hogy megfelelő és 
hatékony eszközöket alkalmazhassanak 
azok további alkalmazásának 
megelőzésére.

(3) A (2) bekezdésben említett eszközök 
olyan rendelkezéseket is magukban 
foglalnak, amelyek értelmében a kis- és 
középvállalkozásokat hivatalosan 
képviselő érdekképviseleti szervezetek 
részére az adott ország jogszabályai 
lehetővé teszik, hogy eljárást indíthassanak 
a bíróság vagy az illetékes közigazgatási 
hatóságok előtt azon a jogcímen, hogy a 
szerződési feltételek nagymértékben 
tisztességtelenek, annak érdekében, hogy 
megfelelő és hatékony eszközöket 
alkalmazhassanak azok további 
alkalmazásának megelőzésére.

Or. nl

Indokolás

A régi irányelvben ezt a jogot kizárólag a kkv-kat hivatalosan képviselő szervezetek számára 
tartották fenn. A kkv-kal kapcsolatos bizonytalanság elkerülése érdekében maradjon így a 
szövegezés.
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Módosítás 206
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok teljes átláthatóságot 
biztosítanak az ezen irányelvből származó 
jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatban, különösen az alkalmazandó 
törvényes kamatláb közzétételével.

A tagállamok teljes átláthatóságot 
biztosítanak az ezen irányelvből származó 
jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatban, különösen az alkalmazandó 
törvényes kamatláb, illetve – különösen az 
esetleges alvállalkozói lánc védelmében –
a hatóságok fizetési magatartásának
közzétételével.

Or. it

Módosítás 207
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok törekednek a kereskedelmi 
ügyletekben részt vevő hitelezők és az 
adósok jogaira vonatkozó tájékoztatás 
terjesztésére, valamint az azonnal fizetők 
listájának közzétételére, a bevált 
gyakorlatok terjedésének ösztönzése 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

A fizetési határidők elleni küzdelemre vonatkozó intézkedések nem korlátozódhatnak csupán a 
büntetési kérdésekre. Fontos, hogy a hitelezők is megfelelően tájékoztatást kapjanak, és 
jogaiknak tudatában legyenek. A fizetési határidőket betartó „jó fizetők” listájának
közzététele ösztönzőleg hathat a határidők javulására (az adósok hírneve forog kockán).
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Módosítás 208
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A Bizottság a Hivatalos Lapban és 
internetes oldalain közzéteszi a 
késedelmes kereskedelmi fizetés esetén az 
összes tagállamban alkalmazandó aktuális 
törvényes kamatlábakról szóló 
tájékoztatást.

Or. pl

Indokolás

Ez a megoldás nagyobb átláthatóságot és egyszerűbb hozzáférést biztosít a bíróságok és a 
hitelezők számára az egyes tagállamokban hatályos törvényes kamatlábakhoz, aminek 
különleges jelentősége van a határon átnyúló tranzakciók esetében.

Módosítás 209
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vonatkozó nemzeti törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
kötelesek azonos feltételeket alkalmazni az 
Európai Közösségben letelepedett 
valamennyi hitelezőre.

(2) A vonatkozó nemzeti törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
kötelesek azonos feltételeket alkalmazni az 
Európai Unióban letelepedett valamennyi 
hitelezőre, méretük szerint.

Or. it
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Módosítás 210
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1–7. és a 9. cikknek 
legkésőbb [ezen irányelvnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő 12 hónap utolsó napja]-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1–7. és a 9. cikknek 
legkésőbb [ezen irányelvnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő 12 hónap utolsó napja]-ig 
megfeleljenek. Az 5. cikknek való 
megfelelés céljából minden tagállam 
legfeljebb 36 hónappal elhalaszthatja az 
említett cikk hatálybalépését egyes 
ágazatok esetében. Ezeket az ágazatokat 
az egyes tagállamok határozzák meg, 
amelyekről értesítik a Bizottságot, 
melynek azokat jóvá kell hagynia. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. it


