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Alteração 16
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma das acções prioritárias do Plano de 
Relançamento da Economia Europeia 
consiste em reduzir os encargos 
administrativos e promover o 
empreendedorismo, mercê, 
designadamente, de garantias de que as 
entidades públicas pagam as facturas, 
designadamente às PME, relativamente a 
fornecimentos e serviços, no prazo de um 
mês, a fim de limitar os condicionalismos 
de liquidez.

(7) Uma das acções prioritárias do Plano de 
Relançamento da Economia Europeia 
consiste em reduzir os encargos 
administrativos e promover o 
empreendedorismo, mercê, 
designadamente, de garantias de que as 
entidades públicas pagam as facturas,
designadamente às PME, relativamente a 
fornecimentos e serviços, nos seguintes 
prazos, a fim de limitar os 
condicionalismos de liquidez:
 no prazo de 90 dias para as entidades 
públicas; no prazo de 30 dias para 
empresas privadas salvo acordo em 
contrário entre as partes em 
conformidade com o princípio da 
liberdade contratual.

Or. it

Justificação

A proposta de directiva não faz qualquer distinção entre entidades públicas e empresas, 
concedendo-lhes o mesmo prazo para efectuar os pagamentos exigidos. Os dois casos são, na 
verdade, muito diferentes, no que respeita aos sistemas de contabilidade interna e à 
necessidade de rigor orçamental no caso das entidades públicas e à maior flexibilidade no 
caso das empresas. Afigura-se, pois, adequado definir calendários que reflictam estes dois 
sistemas não comparáveis.
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Alteração17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma das acções prioritárias do Plano de 
Relançamento da Economia Europeia 
consiste em reduzir os encargos 
administrativos e promover o 
empreendedorismo, mercê, 
designadamente, de garantias de que as
entidades públicas pagam as facturas, 
designadamente às PME, relativamente a 
fornecimentos e serviços, no prazo de um 
mês, a fim de limitar os condicionalismos 
de liquidez.

(7) Uma das acções prioritárias do Plano de 
Relançamento da Economia Europeia 
consiste em reduzir os encargos 
administrativos e promover o 
empreendedorismo, mercê, 
designadamente, de garantias de que, em 
princípio , as facturas são pagas, 
designadamente às PME, relativamente a 
fornecimentos e serviços, no prazo de um 
mês, a fim de limitar os condicionalismos 
de liquidez.

Or. de

Justificação

As entidades adjudicantes públicas e privadas devem estar obrigadas, em princípio, a pagar 
as facturas no prazo de 30 dias. Contudo, deve continuar a ser possível conceder 
derrogações a esta regra, como prevê a directiva. No sector da construção, por exemplo, o 
trabalho realizado e, por conseguinte, os documentos que comprovam as facturas 
apresentadas, são por vezes tão complicados que pode ser necessário ultrapassar o período 
especificado para a sua verificação. Para compensar este problema, podem ser utilizadas 
regras que regulem os pagamentos parciais.

Alteração 18
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em determinados 
Estados-Membros, os prazos contratuais 
de pagamento diferem significativamente 
da média comunitária.

Or. en
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Alteração 19
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As diferenças entre as regras e 
práticas de pagamento nos 
Estados-Membros constituem um 
obstáculo ao adequado funcionamento do 
mercado interno.

Or. en

Alteração 20
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente directiva regulamenta 
todas as transacções comerciais, 
independentemente de terem sido 
estabelecidas entre empresas privadas ou 
públicas, ou entre empresas e entidades 
públicas, tendo em conta que estas últimas 
procedem a um considerável volume de 
pagamentos às empresas. Por conseguinte, 
deve também regulamentar todas as 
transacções comerciais entre os principais 
adjudicantes e os seus fornecedores e 
subcontratantes.

(10) A presente directiva regulamenta 
todas as transacções comerciais, 
independentemente de terem sido 
estabelecidas entre empresas privadas ou 
públicas, ou entre empresas e entidades 
públicas, tendo em conta que estas últimas 
procedem a um considerável volume de 
pagamentos às empresas. Por 
conseguinte, deve também regulamentar 
todas as transacções comerciais entre os 
principais adjudicantes e os seus 
fornecedores e subcontratantes, bem como 
acordos colectivos sobre transacções 
comerciais, incluindo transacções 
contínuas ou recorrentes, entre empresas 
ou associações empresariais e entidades 
públicas.

Or. it

Justificação

A nova redacção abrange as transacções comerciais previstas em acordos colectivos entre 
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farmácias ou organismos farmacêuticos e as entidades públicas. Inclui situações, como a da 
Itália, em que os pagamentos efectuados pelas autoridades sanitárias locais se regem pelo 
acordo farmacêutico nacional entre as associações nacionais de farmácias públicas e 
privadas e as entidades públicas correspondentes. 

Alteração 21
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente directiva regulamenta 
todas as transacções comerciais, 
independentemente de terem sido 
estabelecidas entre empresas privadas ou 
públicas, ou entre empresas e entidades 
públicas, tendo em conta que estas últimas 
procedem a um considerável volume de 
pagamentos às empresas. Por conseguinte, 
deve também regulamentar todas as 
transacções comerciais entre os principais 
adjudicantes e os seus fornecedores e 
subcontratantes.

(10) A presente directiva regulamenta 
todas as transacções comerciais, 
independentemente de terem sido 
estabelecidas entre empresas privadas ou 
públicas, ou entre empresas e entidades 
públicas, tendo em conta que estas últimas 
procedem a um considerável volume de 
pagamentos às empresas. Por conseguinte, 
deve também regulamentar todas as 
transacções comerciais entre os principais 
adjudicantes e os seus fornecedores e 
subcontratantes bem como acordos 
colectivos sobre transacções comerciais, 
incluindo transacções contínuas ou 
recorrentes, entre empresas ou 
associações empresariais e entidades 
públicas.

Or. it

Justificação

A nova redacção abrange as transacções comerciais previstas em acordos colectivos entre 
farmácias ou organismos farmacêuticos e as entidades públicas. Inclui situações, como a da 
Itália, em que os pagamentos efectuados pelas autoridades sanitárias locais se regem pelo 
acordo farmacêutico nacional entre as associações nacionais de farmácias públicas e 
privadas e as entidades públicas correspondentes. 
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Alteração 22
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente directiva regulamenta 
todas as transacções comerciais, 
independentemente de terem sido 
estabelecidas entre empresas privadas ou 
públicas, ou entre empresas e entidades 
públicas, tendo em conta que estas últimas 
procedem a um considerável volume de 
pagamentos às empresas. Por conseguinte, 
deve também regulamentar todas as 
transacções comerciais entre os principais 
adjudicantes e os seus fornecedores e 
subcontratantes.

(10) A presente directiva regulamenta 
todas as transacções comerciais, 
independentemente de terem sido 
estabelecidas entre empresas privadas ou 
públicas, ou entre empresas e entidades 
públicas, tendo em conta que estas últimas 
procedem a um considerável volume de 
pagamentos às empresas. Por conseguinte, 
deve também regulamentar todas as 
transacções comerciais entre os principais 
adjudicantes e os seus fornecedores e 
subcontratantes bem como acordos 
colectivos sobre transacções comerciais, 
incluindo transacções contínuas ou 
recorrentes, entre empresas ou 
associações empresariais e entidades 
públicas.

Or. it

Alteração 23
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os atrasos de pagamento constituem 
um incumprimento de contrato que se 
tornou financeiramente atraente para os 
devedores na maioria dos 
Estados-Membros, visto serem baixas ou 
inexistentes as taxas de juro que se 
aplicam aos atrasos de pagamento e/ou 
em razão da  lentidão dos processos de 
indemnização. É necessária uma mudança 
decisiva, que inclua o reconhecimento da 

(12) Os atrasos de pagamento constituem 
um incumprimento de contrato e têm sido 
abusivamente utilizados pelos devedores. 
É necessária uma compensação dos 
credores pelos custos incorridos, de modo a 
garantir que as consequências dos atrasos 
de pagamento desincentivem os atrasos de 
pagamento. Deve ser dedicada especial 
atenção às PME, pelo que é crucial não 
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exclusão do direito de cobrar juros como 
cláusula contratual abusiva e preveja a
compensação dos credores pelos custos 
incorridos, de modo a inverter esta 
tendência e garantir que as consequências 
dos atrasos de pagamento desincentivem os 
atrasos de pagamento.

propor acções que criem burocracia.

Or. en

Justificação

Os atrasos de pagamento constituem um incumprimento de contrato, e é importante realçar 
esta prática desleal, especialmente quando acontece a PME com falta de liquidez, mais do 
que operadores de maior dimensão. Contudo, é essencial não propor acções que criem 
burocracia.

Alteração 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os atrasos de pagamento constituem 
um incumprimento de contrato que se 
tornou financeiramente atraente para os 
devedores na maioria dos 
Estados-Membros visto serem baixas ou 
inexistentes as taxas de juro que se aplicam
aos atrasos de pagamento e/ou em razão da
lentidão dos processos de indemnização. É 
necessária uma mudança decisiva, que 
inclua o reconhecimento da exclusão do 
direito de cobrar juros como cláusula 
contratual abusiva e preveja a 
compensação dos credores pelos custos 
incorridos, de modo a inverter esta 
tendência e garantir que as consequências 
dos atrasos de pagamento desincentivem os 
atrasos de pagamento.

(12) Os atrasos de pagamento constituem 
um incumprimento de contrato que se 
tornou financeiramente atraente para os 
devedores na maioria dos 
Estados-Membros visto serem baixas ou 
inexistentes as taxas de juro que se aplicam 
aos atrasos de pagamento e/ou em razão da
lentidão dos processos de indemnização. É 
necessária uma mudança decisiva para 
uma cultura de pagamento no respeito 
dos prazos, de modo a inverter esta 
tendência e garantir que as consequências 
dos atrasos de pagamento desincentivem os 
atrasos de pagamento. Esta mudança deve 
incluir compensação aos credores pelos 
custos suportados com a cobrança de 
créditos exequendos. De igual modo,
cláusulas que estipulem taxas de juros de 
mora ou níveis de compensação pelos 
custos suportados com a recuperação de 
dívidas  inferiores aos determinados pela 
legislação devem ser consideradas como 
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cláusulas contratuais abusivas e práticas 
comerciais desleais.

Or. es

Justificação

Não parece desejável substituir “cláusulas” por “condições”: o termo “cláusula” foi 
consolidado na linguagem comercial e civil com o significado de “termo particular incluído 
num contrato”, enquanto “condições” é utilizado num sentido mais restritivo. “Cláusula” 
deve ser mantido preferencialmente em vez de “condições”, por ser, aliás, o termo utilizado 
na actual Directiva 2000/35/CE. No interesse de uma maior protecção dos credores, a taxa 
dos juros de mora deve ser, pelo menos, 7 pontos percentuais superior à taxa de referência. 

Alteração 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Em princípio, os Estados-Membros 
devem criar incentivos positivos ao 
pagamento imediato por parte das 
entidades adjudicantes. Com esse 
objectivo em mente, devem definir regras 
relativas a medidas como reduções de 
preços em pagamentos efectuados dentro 
de um determinado prazo ou em dinheiro 
(descontos), adiantamentos, pagamentos
parciais, disposições para resolução de 
litígios e participação de um provedor de 
justiça.

Or. de

Justificação

Em princípio, as entidades adjudicantes devem ser encorajadas, através de incentivos, a 
pagar de imediato as facturas. Com esse objectivo em mente, os Estados-Membros devem 
definir regras relativas a medidas como descontos, adiantamentos e pagamentos parciais, 
disposições para resolução de litígios e participação de um provedor de justiça. 
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Alteração 26
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Por uma questão de coerência da 
legislação comunitária, a definição de 
«entidades adjudicantes» da Directiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, deve ser aplicável para efeitos da 
presente directiva.

(13) Por uma questão de coerência da 
legislação comunitária, a definição de 
«entidades adjudicantes» da Directiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, e da Directiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos 
nos sectores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais1 devem 
ser aplicáveis para efeitos da presente 
directiva. Contudo, a definição de 
“entidade pública” não deve abranger as 
empresas públicas definidas na Directiva 
2004/17/CE. 
___________
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

Or. de

Justificação

Incluir as empresas públicas definidas na Directiva 2004/17/CE no âmbito de aplicação da 
presente directiva provocaria distorções de concorrência nos sectores em causa. Coerência 
com a alteração ao artigo 2.º, n.º 2. 

Alteração 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Por uma questão de coerência da (13) Por uma questão de coerência da 
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legislação comunitária, a definição de 
«entidades adjudicantes» da Directiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, deve ser aplicável para efeitos da 
presente directiva.

legislação comunitária, a definição de 
«entidades adjudicantes» da Directiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, e a definição de “entidades 
adjudicantes” constante do artigo 2.º da 
Directiva 2004/17/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Março 
de 2004, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação de contratos nos 
sectores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, devem 
ser aplicáveis para efeitos da presente 
directiva . 

Or. it

Justificação

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.

Alteração 28
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As entidades adjudicantes públicas 
e privadas que ocupam uma posição 
dominante no mercado impõem 
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frequentemente prazos de pagamento 
superiores a 60 dias de calendário  em 
contratos celebrados com PME. Muitas 
vezes, as PME em causa não podem 
deixar de aceitar esta condição 
desfavorável porque dependem dos 
referidos contratos. É necessário pôr fim 
ao abuso da posição dominante no 
mercado em transacções entre empresas e 
em transacções entre empresas e 
entidades públicas. Com este objectivo, os
prazos contratuais de pagamento devem 
ser limitados a um máximo de 60 dias. 

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em articulação com as modificações introduzidas 
no 3.º, que prevê a imposição de um limite de 60 dias aos prazos contratuais de pagamento. 
Ver a justificação relativa à alteração ao artigo 3.º. 

Alteração 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessária uma compensação dos 
credores pelos custos incorridos devido a 
atrasos de pagamento, a fim de garantir que 
as consequências dos atrasos de pagamento 
desincentivam tais práticas. Os custos 
suportados com a recuperação devem 
também incluir a recuperação dos custos 
administrativos e a indemnização pelos 
custos internos decorrentes de atrasos de 
pagamento para os quais a presente 
directiva deve prever um montante fixo 
mínimo que pode ser cumulado com juros 
de mora. A indemnização razoável pelos 
custos suportados com a recuperação não 
deveria reverter em prejuízo das 
disposições nacionais segundo as quais um 

(15) É necessária uma compensação dos 
credores pelos custos incorridos devido a 
atrasos de pagamento, a fim de garantir que 
as consequências dos atrasos de pagamento 
desincentivam tais práticas. Os custos 
suportados com a recuperação devem 
também incluir a recuperação dos custos 
administrativos e a indemnização pelos 
custos internos decorrentes de atrasos de 
pagamento. A indemnização razoável pelos 
custos suportados com a recuperação não 
deveria reverter em prejuízo das 
disposições nacionais segundo as quais um 
juiz nacional pode conceder ao credor 
qualquer indemnização adicional 
relativamente ao atraso do devedor no 
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juiz nacional pode conceder ao credor 
qualquer indemnização adicional 
relativamente ao atraso do devedor no 
pagamento

pagamento

Or. en

Justificação

Para não criar burocracia para as empresas privadas ou entidades públicas, os credores 
devem ser reembolsados pelo devedor. Dado que já estão em vigor taxas de juro legais, não 
deve ser imposta qualquer taxa única adicional ao devedor.

Alteração 30
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Além de receberem o pagamento 
de um montante fixo para cobrir custos 
internos suportados com a recuperação, 
os credores devem igualmente ter direito 
ao reembolso dos outros custos 
suportados com a recuperação em que 
incorrem devido a atrasos de pagamento 
de um devedor, os quais devem incluir, em 
particular, as despesas dos credores com o 
recurso a um advogado ou com a 
contratação de uma agência de cobrança 
de dívidas. Os credores devem igualmente 
poder exigir os custos decorrentes do 
recurso a uma facilidade de descoberto.

Or. de

Justificação

Deve esclarecer-se precisamente quais são os custos que devem ser encarados como custos 
suportados com a recuperação incorridos devido a atrasos de pagamento por parte dos 
devedores. A lista supra  referida não é exaustiva.



PE439.270v02-00 14/134 AM\810451PT.doc

PT

Alteração 31
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias.Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 
contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias.

(16) A experiência mostra que os prazos 
de pagamento contratuais para transacções 
comerciais são frequentemente muito 
superiores a 30 dias. Em consequência, os 
prazos de pagamento não deveriam, por 
regra, poder exceder 30 dias. Contudo, 
calendários de pagamento mais longos, 
nomeadamente em caso de escalonamento 
dos pagamentos, devem continuar a ser 
possíveis sempre que isso se justifique 
objectivamente em função da natureza ou 
das características específicas do contrato.

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. As relações comerciais entre empresas e entidades públicas são, em muitos 
aspectos, semelhantes às relações comerciais entre empresas. Para evitar prazos de 
pagamento desfavoráveis em particular para as pequenas e médias empresas, são exigíveis 
juros o mais tardar 60 dias após a recepção da factura. 

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

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 

(16) A experiência mostra que os prazos 
de pagamento contratuais para transacções 
comerciais são frequentemente muito 
superiores a 30 dias. Em consequência, os 
prazos de pagamento nas transacções 
comerciais não deveriam, por regra, poder 
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contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias.

exceder 30 dias; nos casos em que prazos 
de pagamento mais longos sejam 
devidamente justificados em 
conformidade com o princípio da 
necessidade ou com disposições especiais 
da legislação nacional e sempre que tenha 
sido celebrado um acordo explícito entre o 
devedor e o credor, o prazo de pagamento 
pode ser ampliado até um máximo de 60 
dias.

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. As relações comerciais entre empresas e entidades públicas são, em muitos 
aspectos, semelhantes às relações comerciais entre empresas. Para evitar prazos de 
pagamento desfavoráveis em particular para as pequenas e médias empresas, são exigíveis 
juros o mais tardar 60 dias após a recepção da factura.

Alteração 33
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 
contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias.

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias de calendário. 
Todavia, exige-se às entidades públicas 
que dêem o exemplo e que, com base nos 
seus orçamentos autorizados, estejam em 
posição de cumprir as suas obrigações de 
pagamento em qualquer altura. Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 
contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias de calendário.
As derrogações a este princípio devem ser 
possíveis apenas nos casos em que possa 
ser devidamente fundamentada a 
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necessidade genuína de um prazo de 
pagamento mais longo. No entanto, este 
prazo não pode, em circunstância alguma, 
ultrapassar 60 dias de calendário. 

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em articulação com as modificações introduzidas 
no artigo 5.º, n.º 4. Ver a justificação relativa ao artigo 5.º. A bem de uma maior clareza, ao 
longo do texto da directiva, a palavra “dias” deve ser substituída pelas palavras “dias de 
calendário”.

Alteração 34
Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 
contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias.

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 
contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias. 
Deve ser permitido o escalonamento dos 
pagamentos sempre que se justifique 
objectivamente em função da natureza ou 
das características específicas do contrato, 
como no caso de grandes projectos de 
construção, mas não deve ser permitido às 
entidades públicas como meio de pôr em 
causa os princípios ou regras definidos na 
presente directiva.

Or. en
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Alteração 35
Lara Comi

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. Em 
consequência, os prazos de pagamento 
nos contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias.

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. 

Or. it

Alteração 36
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 
contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias.

(16) Os inquéritos realizados mostram que 
as entidades públicas exigem com 
frequência prazos de pagamento 
contratuais para transacções comerciais 
muito superiores a 30 dias. Em 
consequência, os prazos de pagamento nos 
contratos adjudicados por entidades 
públicas não deveriam poder exceder 30 
dias.

Or. en

Justificação

Não é necessário criar um vazio para as entidades públicas: as práticas existentes em alguns 
Estados-Membros (por exemplo, o Reino e os Países Baixos) mostram que é possível às 
entidades públicas a todos os níveis pagar no prazo de 30 dias. O considerando 17 da 
proposta da Comissão explica em pormenor por que existem, na verdade, menos restrições 
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financeiras para as entidades públicas do que para as empresas. Além disso, as entidades 
públicas devem dar o melhor exemplo ao mercado no seu conjunto. 

Alteração 37
Lara Comi

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser 
solvável. Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque
podem beneficiar de fontes de receitas 
mais seguras, previsíveis e contínuas do 
que as empresas privadas. Ao mesmo 
tempo, dependem menos do que as 
empresas privadas do estabelecimento de 
relações comerciais estáveis para a 
consecução dos seus objectivos. Em 
consequência, as entidades públicas 
podem ter menos incentivos para pagar a 
tempo. Acresce que muitas entidades 
públicas podem obter financiamento em 
condições mais atractivas do que as 
empresas privadas. Em consequência, os 
atrasos de pagamento por parte das 
entidades públicas, não só são fonte de 
custos injustificados, como também, em 
geral, geram ineficácia. Em 
consequência, é oportuno introduzir 
medidas de indemnização mais 
dissuasivas em caso de atrasos de 
pagamento por parte de autoridades 
públicas.

(17) Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável, o que se deve a vários factores.
Enquanto, por um lado, as entidades 
públicas podem beneficiar de fontes de 
receitas mais seguras, previsíveis e 
contínuas e podem obter financiamento em 
condições mais atractivas do que as 
empresas privadas, por outro lado, a sua 
estrutura interna não tem a flexibilidade 
típica do sector privado.

Or. it
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Alteração 38
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, as 
entidades públicas podem ter menos 
incentivos para pagar a tempo. Acresce 
que muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. Em 
consequência, é oportuno introduzir 
medidas de indemnização mais 
dissuasivas em caso de atrasos de 
pagamento por parte de autoridades 
públicas.

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável, 
independentemente de o devedor ser uma 
entidade pública ou uma empresa 
privada. Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável, apesar de essas entidades 
estarem sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Acresce que muitas 
entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Os 
atrasos de pagamento por parte das 
entidades públicas, não só são fonte de 
custos injustificados, como também, em 
geral, geram ineficácia. Contudo, uma 
parte significativa das transacções 
comerciais – particularmente as que 
envolvem pequenas e médias empresas –
são efectuadas entre empresas. Deste 
modo, a fim de melhorar a situação 
actual, devem ser introduzidas medidas 
para desincentivar os atrasos de 
pagamento por parte das entidades 
públicas e das empresas privadas.

Or. pl

Justificação

Os atrasos de pagamento ocorrem em transacções com entidades públicas e em transacções 
entre empresas. A fim de melhorar esta situação, são necessárias medidas que abarquem os 
dois tipos de transacção. Devem, pois, ser aplicadas a todas as transacções medidas para 
desincentivar os atrasos de pagamento. 
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Alteração 39
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, as 
entidades públicas podem ter menos 
incentivos para pagar a tempo. Acresce que 
muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. Em 
consequência, é oportuno introduzir 
medidas de indemnização mais 
dissuasivas em caso de atrasos de 
pagamento por parte de autoridades 
públicas.

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, as 
entidades públicas podem ter menos 
incentivos para pagar a tempo. Acresce que 
muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. 

Or. fr

Justificação

(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 
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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.

Alteração 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, as 
entidades públicas podem ter menos 
incentivos para pagar a tempo. Acresce que 
muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. Em 
consequência, é oportuno introduzir 
medidas de indemnização mais 
dissuasivas em caso de atrasos de 
pagamento por parte de autoridades 
públicas.

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, as 
entidades públicas podem ter menos 
incentivos para pagar a tempo. Acresce que 
muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. 

Or. Or. es

Justificação
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Sancionar as entidades públicas seria desproporcionado e discriminatório e introduziria 
incentivos contraproducentes no sistema, abrindo as portas a abusos e à corrupção. Por sua 
vez, as entidades públicas, para se protegerem dos custos adicionais representados pelas 
sanções, procurariam criar estruturas externas que funcionassem como se fossem empresas 
públicas, actuando como canais para as suas compras de bens e serviços. O resultado seria a 
criação de uma estrutura adicional cuja existência não teria justificação em termos de 
eficiência económica. 

Alteração 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam 
as facturas muito depois do termo do 
prazo aplicável. As entidades públicas 
podem estar sujeitas a condicionalismos 
de financiamento mais ligeiros porque 
podem beneficiar de fontes de receitas 
mais seguras, previsíveis e contínuas do 
que as empresas privadas. Ao mesmo 
tempo, dependem menos do que as 
empresas privadas do estabelecimento de 
relações comerciais estáveis para a 
consecução dos seus objectivos. Acresce 
que muitas entidades públicas podem 
obter financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. 
Em consequência, os atrasos de 
pagamento por parte das entidades 
públicas, não só são fonte de custos 
injustificados, como também, em geral, 
geram ineficácia. Em consequência, é 
oportuno introduzir medidas de 
indemnização mais dissuasivas em caso 
de atrasos de pagamento por parte de 
autoridades públicas.

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável,
independentemente de o devedor 
pertencer ao sector público ou privado. 
Consequentemente, sanções e outras 
medidas destinadas a dissuadir os atrasos 
de pagamento devem, por norma, 
aplicar-se igualmente a ambos os 
sectores. 
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Or. en

Justificação

O sector público e o sector privado estão sujeitos a pressões financeiras próprias na presente 
crise económica. Por exemplo, pede-se ao sector público que preste serviços públicos cada 
vez mais sustentáveis e de elevada qualidade mas com muito menos dinheiro. As 
consequências negativas dos atrasos de pagamento são as mesmas, independentemente de o 
devedor pertencer ao sector público ou privado.

Alteração 42
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam 
as facturas muito depois do termo do
prazo aplicável. As entidades públicas 
podem estar sujeitas a condicionalismos 
de financiamento mais ligeiros porque 
podem beneficiar de fontes de receitas 
mais seguras, previsíveis e contínuas do 
que as empresas privadas. Ao mesmo 
tempo, dependem menos do que as 
empresas privadas do estabelecimento de 
relações comerciais estáveis para a 
consecução dos seus objectivos. Acresce 
que muitas entidades públicas podem 
obter financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. 
Em consequência, os atrasos de 
pagamento por parte das entidades 
públicas, não só são fonte de custos 
injustificados, como também, em geral, 
geram ineficácia. Em consequência, é 
oportuno introduzir medidas de 
indemnização mais dissuasivas em caso 
de atrasos de pagamento por parte de 
autoridades públicas.

 (17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável,
independentemente de o devedor 
pertencer ao sector público ou privado. 
Consequentemente, sanções e outras 
medidas destinadas a dissuadir os atrasos 
de pagamento devem, por norma, 
aplicar-se igualmente a ambos os 
sectores. . 
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Or. en

Justificação

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.

Alteração 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, as
entidades públicas podem ter menos 
incentivos para pagar a tempo. Acresce que 
muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. Em 
consequência, é oportuno introduzir 
medidas de indemnização mais dissuasivas 

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, 
algumas entidades públicas podem ter 
menos incentivos para pagar a tempo. 
Acresce que muitas entidades públicas 
podem obter financiamento em condições 
mais atractivas do que as empresas 
privadas. Todavia, em muitos casos, os 
pagamentos das entidades públicas que 
não estão subordinadas à administração 
central, particularmente das entidades de 
governo local, dependem da transferência 
prévia de fundos públicos da 
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em caso de atrasos de pagamento por parte 
de autoridades públicas.

administração central. Em consequência, 
os atrasos de pagamento por parte das 
entidades públicas podem ser fonte de 
custos injustificados e também, em geral, 
geram ineficácia. Em consequência, é 
oportuno introduzir medidas de
indemnização mais dissuasivas em caso de 
atrasos de pagamento por parte de 
autoridades públicas. Se o pagamento na 
data fixada depender de uma 
transferência prévia de fundos públicos 
por parte da administração central que 
não tenha sido efectuada e se a 
responsabilidade não couber a uma 
entidade pública não subordinada à 
administração, o credor não tem direito à 
referida indemnização.

Or. el

Justificação

Em muitos casos, os pagamentos efectuados pelas entidades públicas não subordinados à 
administração central (por exemplo, municípios, comunidades, regiões administrativas, etc.) 
dependem da transferência prévia de fundos públicos por parte da administração central. 
Quando existe um atraso na transferência desses montantes, o pagamento programado pelas 
entidades públicas é, consequentemente, adiado, o que resulta num encargo financeiro para 
essas entidades, mesmo que não sejam responsáveis pelo atraso.

Alteração 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, em alguns Estados-Membros, 
as entidades públicas pagam as facturas 
muito depois do termo do prazo aplicável. 
As entidades públicas podem estar sujeitas 
a condicionalismos de financiamento mais 
ligeiros porque podem beneficiar de fontes 
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seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos.
Em consequência, as entidades públicas 
podem ter menos incentivos para pagar a 
tempo. Acresce que muitas entidades 
públicas podem obter financiamento em 
condições mais atractivas do que as 
empresas privadas. Em consequência, os 
atrasos de pagamento por parte das 
entidades públicas, não só são fonte de 
custos injustificados, como também, em 
geral, geram ineficácia. Em consequência, 
é oportuno introduzir medidas de 
indemnização mais dissuasivas em caso 
de atrasos de pagamento por parte de 
autoridades públicas.

de receitas mais seguras, previsíveis e 
contínuas do que as empresas privadas. Ao 
mesmo tempo, dependem menos do que as 
empresas privadas do estabelecimento de 
relações comerciais estáveis para a 
consecução dos seus objectivos. Acresce 
que muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia.

Or. de

Justificação

Não é verdade que o comportamento das entidades públicas em matéria de pagamentos seja 
mau em todos os Estados-Membros. As entidades adjudicantes públicas não deve ser tratadas 
de forma diferente em relação às entidades adjudicantes privadas, uma vez que estão sujeitas 
às mesmas disposições de direito privado que regem as transacções comerciais. Além disso, 
não existe qualquer motivo evidente para criar um organismo especial de direito privado 
para as entidades públicas. 

Alteração 45
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, em alguns 
Estados-Membros, com frequência, as 
entidades públicas pagam as facturas muito 
depois do termo do prazo aplicável. As 
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estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem 
beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Ao mesmo tempo, 
dependem menos do que as empresas 
privadas do estabelecimento de relações 
comerciais estáveis para a consecução dos 
seus objectivos. Em consequência, as 
entidades públicas podem ter menos 
incentivos para pagar a tempo. Acresce que 
muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. Em 
consequência, é oportuno introduzir 
medidas de indemnização mais dissuasivas 
em caso de atrasos de pagamento por parte 
de autoridades públicas.

entidades públicas podem estar sujeitas a 
condicionalismos de financiamento mais 
ligeiros porque podem beneficiar de fontes 
de receitas mais seguras, previsíveis e 
contínuas do que as empresas privadas. Ao 
mesmo tempo, dependem menos do que as 
empresas privadas do estabelecimento de 
relações comerciais estáveis para a 
consecução dos seus objectivos. Acresce 
que muitas entidades públicas podem obter 
financiamento em condições mais 
atractivas do que as empresas privadas. Em 
consequência, os atrasos de pagamento por 
parte das entidades públicas, não só são 
fonte de custos injustificados, como 
também, em geral, geram ineficácia. Em 
consequência, é oportuno introduzir 
medidas de indemnização mais dissuasivas 
em caso de atrasos de pagamento por parte 
de autoridades públicas.

Or. de

Justificação

Inquéritos da Comissão demonstram que o comportamento das entidades públicas em 
matéria de pagamentos não é, de modo algum, mau em todos os Estados-Membros.

Alteração 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável. As entidades públicas podem 
estar sujeitas a condicionalismos de 
financiamento mais ligeiros porque podem

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
Os inquéritos mostram que, com 
frequência, as entidades públicas pagam as 
facturas muito depois do termo do prazo 
aplicável, embora possam estar sujeitas a 
condicionalismos de financiamento mais 
ligeiros e beneficiar de fontes de receitas 
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beneficiar de fontes de receitas mais 
seguras, previsíveis e contínuas do que as 
empresas privadas. Em consequência, é 
oportuno introduzir medidas de 
indemnização mais dissuasivas em caso de 
atrasos de pagamento por parte de
autoridades públicas.

mais seguras, previsíveis e contínuas do 
que as empresas privadas Todavia, ao 
contrário das empresas privadas, as 
entidades públicas não são motivadas pelo 
lucro, antes procuram cumprir objectivos 
de interesse geral. Em consequência, não 
parece desejável introduzir medidas de 
indemnização mais dissuasivas para as
autoridades públicas do que para as 
empresas privadas.

Or. fr

Alteração 47
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Um motivo de especial 
preocupação no que respeita aos atrasos 
de pagamento é a situação dos serviços de 
saúde num grande número de 
Estados-Membros. Todavia, os problemas 
do sector dos cuidados de saúde não 
podem ser resolvidos de um dia para o 
outro, porque as dificuldades vividas pelas 
instituições de saúde resultam de 
endividamentos herdados. As instituições 
de saúde devem, portanto, gozar de maior 
flexibilidade no cumprimento dos seus 
compromissos. Os Estados-Membros 
devem, ainda assim, envidar todos os 
esforços para assegurar que os 
pagamentos no sector dos cuidados de 
saúde sejam efectuados dentro dos prazos
contratuais de pagamento.

Or. pl

Justificação

Em numerosos Estados-Membros, o serviço de saúde tem dificuldades cumprir os prazos de 
pagamento. Em muitos casos, esses problemas de pagamento são o resultado de “erros do 
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passado” e de problemas estruturais. Os Estados-Membros devem esforçar-se por assegurar 
que as regras previstas nesta directiva também se apliquem a pagamentos efectuados por 
instituições de saúde. Essas instituições devem, todavia, gozar de maior flexibilidade na 
realização de pagamentos. 

Alteração 48
Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As instituições da União Europeia 
encontram-se numa situação comparável 
à das entidades públicas dos 
Estados-Membros quanto ao seu 
financiamento, pagamento de subsídios e 
subvenções e relações comerciais. Os 
prazos de pagamento para as entidades 
públicas definidos nesta directiva 
aplicam-se, da mesma forma, às 
instituições da União Europeia.

Or. cs

Justificação

O novo regime que a directiva estipula para as entidades públicas nos Estados-Membros 
deve igualmente ser aplicado nas instituições da União Europeia. Este regime deve aplicar-se 
na UE não apenas às transacções comerciais, mas também ao pagamento de subsídios e 
subvenções no quadro do financiamento de programas, porque os atrasos de pagamento 
neste domínio têm um impacto muito negativo na insolvência secundária em cada 
Estado-Membro. 

Alteração 49
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Esta directiva introduz também 
como regra geral que os prazos de 
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pagamento dos contratos entre empresas 
não devem ultrapassar 30 dias. Todavia, 
em alguns casos, pode haver uma 
justificação objectiva para as empresas 
requererem prazos mais extensos, por 
exemplo quando as vendas têm lugar num 
período limitado do ano, enquanto as 
compras têm de ser efectuadas durante 
todo o ano. Nesses casos, o prazo de 
pagamento pode ser ampliado até um 
máximo de 60 dias.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A presente directiva deveria proibir o 
abuso da liberdade contratual em 
desvantagem do credor. Se um acordo 
tiver essencialmente como objectivo 
proporcionar ao devedor uma liquidez 
adicional a expensas do credor, por 
exemplo por via da exclusão da 
possibilidade de o credor cobrar juros de 
mora ou especificar uma taxa de juros de 
mora substancialmente inferior ao que a 
presente directiva prevê, ou caso o 
adjudicatário principal imponha aos seus 

(18) A presente directiva não deve afectar
as disposições nacionais relacionadas com 
a forma mediante a qual foram concluídos 
os contratos ou regulamentada a validade 
de condições contratuais que sejam 
abusivas para o devedor.
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fornecedores e subcontratantes condições 
de pagamento que não se justifiquem 
pelas condições que lhe foram impostas a 
si próprio, poderá considerar-se que 
existem factores que consubstanciam um 
abuso. A presente directiva não deve 
afectar as disposições nacionais 
relacionadas com a forma mediante a qual 
foram concluídos os contratos ou 
regulamentada a validade de condições 
contratuais que sejam abusivas para o 
devedor.

Or. en

Justificação

O direito contratual europeu baseia-se na liberdade contratual como um princípio 
fundamental da relação entre operadores comerciais e entidades públicas. Apesar dos 
desvios existentes em alguns países, em certas situações e com determinados tipos de 
contrato, este é ainda o princípio fundamental.

Alteração 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

. (18-A) No contexto de um maior esforço 
para evitar que a liberdade contratual seja 
alvo de abusos contra os interesses dos 
credores, os Estados-Membros, 
organismos oficialmente reconhecidos e 
organismos com interesse legítimo devem 
incentivar, com o apoio da Comissão, a 
elaboração e divulgação de códigos de 
conduta e a adopção de sistemas de 
resolução de conflitos assentes na 
mediação e na arbitragem, que devem ser 
voluntários, disponibilizar procedimentos 
de apresentação de queixas e ser 
negociados a nível nacional ou da União 
e concebidos para assegurar o pleno 
respeito dos direitos previstos na presente 
directiva.
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Or. es

Justificação

É desejável, de todos pontos de vista, que os códigos de conduta incluam procedimentos 
eficazes de apresentação de queixas que possam ser invocados contra quem não cumprir as 
suas obrigações contratuais. Todavia, essas disposições terão apenas uma eficácia limitada 
se forem criados numa base voluntária, tendo em conta, além disso, a ausência de meios 
vinculativos para assegurar um comportamento correcto dos parceiros em causa (excepto a 
pena de expulsão). É essencial, pois, promover a maior participação possível dos organismos 
representativos e incentivar a mediação e a arbitragem com vista a assegurar que as 
soluções encontradas sejam sempre menos dispendiosas e mais céleres.

Alteração 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É necessário garantir que os 
procedimentos de cobrança de dívidas não 
impugnadas relacionadas com atrasos de 
pagamento em transacções comerciais 
sejam completados num prazo curto.

(22) É necessário garantir que os 
procedimentos de cobrança de dívidas não 
impugnadas relacionadas com atrasos de 
pagamento em transacções comerciais 
sejam completados num prazo curto, com a 
possibilidade de apresentar queixas na 
Internet.

Or. es

Justificação

Deve facilitar-se a apresentação de queixas na Internet, mas, em qualquer caso, a pessoa que 
é alvo de uma queixa deve ser devidamente notificada, em virtude do direito a uma defesa 
justa.

Alteração 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É necessário garantir que os (22) É necessário garantir que os 
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procedimentos de cobrança de dívidas não 
impugnadas relacionadas com atrasos de 
pagamento em transacções comerciais 
sejam completados num prazo curto.

procedimentos de cobrança de dívidas não 
impugnadas relacionadas com atrasos de 
pagamento em transacções comerciais 
sejam completados num prazo curto, em 
conformidade com a disposições
legislativas, regulamentares ou  
administrativas nacionais.

Or. es

Justificação

As palavras acrescentadas são essenciais para que a proposta seja devidamente 
compreendida e, acima de tudo, defenda um princípio relativo à administração e aos serviços 
públicos, nomeadamente o da natureza inalienável da propriedade pública, definido na 
Constituição espanhola.

Alteração 54
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea (b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) os juros devidos de montante 
inferior a 5 euros.

Or. cs

Justificação
É conveniente que a directiva e as respectivas sanções não se apliquem às microdívidas.

Alteração 55
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas que dê 
origem ao fornecimento de mercadorias ou 
à prestação de serviços contra uma 

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas ou entre 
empresas e particulares que dê origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
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remuneração; prestação de serviços contra uma 
remuneração;

Or. nl

Justificação

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. 

Alteração 56
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas que dê 
origem ao fornecimento de mercadorias ou 
à prestação de serviços contra uma 
remuneração;

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas que dê 
origem ao fornecimento de mercadorias ou 
à prestação de serviços contra uma 
remuneração ou que sejam realizadas para 
concretizar os objectivos das actividades 
de entidades públicas;

Or. ro

Justificação

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 



AM\810451PT.doc 35/134 PE439.270v02-00

PT

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.

Alteração 57
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas que dê 
origem ao fornecimento de mercadorias ou 
à prestação de serviços contra uma 
remuneração;

1. «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas, incluindo 
transacções reguladas por acordos 
colectivos, que dê origem ao fornecimento 
de mercadorias ou à prestação de serviços 
contra uma remuneração;

Or. it

Alteração 58
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas que dê 
origem ao fornecimento de mercadorias ou 
à prestação de serviços contra uma 
remuneração;

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas incluindo 
transacções reguladas por acordos 
colectivos, que dê origem ao fornecimento 
de mercadorias ou à prestação de serviços 
contra uma remuneração;

Or. it
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Justificação

A nova redacção abrange as transacções comerciais previstas em acordos colectivos entre 
farmácias ou organismos farmacêuticos e as entidades públicas. Inclui situações, como a da 
Itália, em que os pagamentos efectuados pelas autoridades sanitárias locais se regem pelo 
acordo farmacêutico nacional entre as associações nacionais de farmácias públicas e 
privadas e as entidades públicas correspondentes.  

Alteração 59
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas que dê 
origem ao fornecimento de mercadorias ou 
à prestação de serviços contra uma 
remuneração;

(1) «Transacção comercial», qualquer 
transacção entre empresas ou entre 
empresas e entidades públicas, incluindo 
transacções reguladas por acordos 
colectivos, que dê origem ao fornecimento 
de mercadorias ou à prestação de serviços 
contra uma remuneração;

Or. it

Justificação

A nova redacção abrange as transacções comerciais previstas em acordos colectivos entre
farmácias ou organismos farmacêuticos e as entidades públicas. Inclui situações, como a da 
Itália, em que os pagamentos efectuados pelas autoridades sanitárias locais se regem pelo 
acordo farmacêutico nacional entre as associações nacionais de farmácias públicas e 
privadas e as entidades públicas correspondentes.  

Alteração 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE;

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante  definida no artigo 2.º, n.º 1, 
alínea a), da Directiva 2004/17/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos 
nos sectores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais1 e do 
artigo 1.º, n.º 9 da Directiva 2004/18/CE;
_____________
1 JO L 134 de 30.4.2004.

Or. es

Justificação

No que diz respeito à definição de serviços públicos, o âmbito de aplicação da directiva deve 
limitar-se aos serviços sob a alçada da administração pública. O âmbito de aplicação não 
deve ser alargado, a fim de evitar sobrecarregar a directiva. Por conseguinte, o seu quadro 
de referência tem de ser definido nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 
2004/17/CE e do artigo 1.º, n.º 9, da Directiva 2004/18/CE.

Alteração 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE;

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE e qualquer instituição da 
União mencionada no artigo 13.º do 
Tratado da União Europeia;

Or. en

Justificação

Os atrasos de pagamento também dizem respeito às instituições da UE, não apenas às 
entidades  nacionais. As instituições da UE não podem excluir-se de disposições impostas a 
outras entidades públicas.
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Alteração 62
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE; 

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida no Artigo 1.º, n.º 9 da
Directiva 2004/18/CE e no Artigo 2.º, n.º 1 
da Directiva 2004/17/CE; 

Or. de

Justificação

As empresas públicas e as empresas privadas envolvidas na prestação de serviços básicos 
concorrem entre si, e devem, portanto, ser excluídas do âmbito de aplicação das disposições 
que regem as entidades públicas, que não estão sujeitas às regras do mercado. Esta é a única 
forma de assegurar que as empresas privadas não sejam colocadas numa posição de 
desvantagem concorrencial. 

Alteração 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE;

2. «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE e no artigo 2.º, n.º 1, alínea a) 
da Directiva 2004/17/CE;  

Or. it

Justificação

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 
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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.

Alteração 64
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE;

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE e na Directiva 2004/17/CE;

Or. it

Alteração 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE;

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
ou autoridade adjudicante definida na 
Directiva 2004/18/CE e no n.º 1, alínea a), 
do artigo 2.º da Directiva 2004/17/CE;

Or. en

Justificação

A definição deve remeter directamente para a Directiva 2004/17/CE relativa a alguns 
“sectores especiais”, com os da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, 
excluindo, todavia, das “entidades adjudicantes” as empresas públicas definidas no artigo 
2.º, n.º 1, alínea b).
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Alteração 66
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE;

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante definida na Directiva 
2004/18/CE do Parlamento e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, 
relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos 
de serviços¹; 
___________
¹ JO L 134 de 30.4.2004, p. 114

Or. cs

Justificação

Seria conveniente, por motivos de clareza, que a definição remetesse para a directiva 
aplicável mencionando o seu título completo e indicando a respectiva data de publicação no 
Jornal Oficial. Ao mesmo tempo, é conveniente não ampliar o leque de entidades públicas a 
que a presente directiva se aplica.

Alteração 67
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) “Pessoa singular”, qualquer pessoa 
física que actue no contexto de uma 
actividade económica privada e 
independente;

Or. nl

Justificação

As obrigações de pagamento decorrentes de contratos relativos a transacções comerciais 
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devem aplicar-se a todos: entidades públicas, empresas e pessoas singulares. Só assim serão 
criadas condições de igualdade no que se refere às obrigações de pagamento na Europa. 
Consequentemente, a definição de “pessoa singular” deve ser incluída a bem da 
exaustividade do documento.

Alteração 68
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Atraso de pagamento», qualquer falta 
de pagamento dentro do prazo previsto no 
n.º 2 do artigo 3.º ou no n.º 2 do artigo 5.º;

(4) «Atraso de pagamento», qualquer falta 
de pagamento dentro do prazo previsto no 
n.º 2 do artigo 5.º;

Or. pl

Justificação

A presente alteração resulta da proposta de supressão do artigo 3.º e da proposta para tratar 
as empresas privadas da mesma forma que as entidades públicas. 

Alteração 69
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Atraso de pagamento», qualquer falta 
de pagamento dentro do prazo previsto no 
n.º 2 do artigo 3.º ou no n.º 2 do artigo 5.º;

(4) «Atraso de pagamento», qualquer falta 
de pagamento dentro do prazo previsto no 
contrato ou, na sua ausência, no n.º 2, 
alínea (b), do artigo 3.º ou no n.º 2, alínea 
(b), do artigo 5.º;

Or. es

Justificação

A presente alteração é importante, porque deve ser permitido que os contratos especifiquem
um prazo de pagamento mais curto do que os previstos nos artigos 3.º, n.º 2, e 5.º, n.º 2, 
sendo o devedor devidamente penalizado se não o cumprir.
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Alteração 70
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Juro de mora», a taxa de juro legal ou 
a taxa de juro negociada e acordada entre 
as empresas;

(5) «Juro de mora», a taxa de juro legal ou 
a taxa de juro negociada e acordada entre 
as empresas, que não deve ser inferior à 
taxa determinada na presente directiva; 

Or. en

Alteração 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Juro de mora», a taxa de juro legal ou 
a taxa de juro negociada e acordada entre 
as empresas; 

(5) «Juro de mora», a taxa de juro legal ou 
a taxa de juro negociada e acordada entre 
as partes;

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com a posição de que não deve haver tratamento 
diferenciado entre os sectores público e privado, à excepção dos prazos obrigatórios de 
pagamento. Contribui, pois, para criar um conjunto de regras mais uniforme que assegurará 
que todos os devedores sejam tratados equitativamente e sujeitos a medidas e sanções 
proporcionadas.

Alteração 72
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Juro de mora», a taxa de juro legal ou (5) «Juro de mora», a taxa de juro legal ou 
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a taxa de juro negociada e acordada entre 
as empresas; 

a taxa de juro negociada e acordada entre 
as partes;

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com a posição de que não deve haver tratamento 
diferenciado entre os sectores público e privado, à excepção dos prazos obrigatórios de 
pagamento. Contribui, pois, para criar um conjunto de regras mais uniforme que assegurará 
que todos os devedores sejam tratados equitativamente e sujeitos a medidas e sanções 
proporcionadas.

Alteração 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Juro de mora», a taxa de juro legal ou 
a taxa de juro negociada e acordada entre 
as empresas;

(5) «Juro de mora», a taxa de juro legal; 

Or. es

Alteração 74
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) “Factura verificável” uma factura 
compreensível e elaborada com clareza 
que mantenha a ordem acordada para as 
rubricas e utilize as descrições presentes 
no contrato. Os documentos 
comprovativos indicados no contrato 
como necessários para demonstrar a 
natureza e o âmbito do trabalho realizado 
têm de ser incluídos na factura. 

Or. de
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Justificação

A fim de accionar um pedido de pagamento, uma factura tem de ser verificável para que seja 
possível determinar se está completa, se foi devidamente redigida e se é definitiva. Em 
princípio, uma factura definitiva que não cumpra estes critérios não pode accionar um 
pedido de pagamento.

Alteração 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Juro legal», o juro simples por atraso 
de pagamento a uma taxa resultante da 
soma da taxa de referência e de pelo menos 
sete pontos percentuais;

(6) «Juro legal», o juro simples por atraso 
de pagamento a uma taxa resultante da 
soma da taxa de referência e de pelo menos 
nove pontos percentuais;

Or. de

Justificação

Após a supressão da proposta relativa ao pagamento de uma indemnização de montante fixo, 
é essencial um aumento da taxa de juro legal para que os credores recebam um reembolso 
adequado dos custos de refinanciamento em que incorrem devido ao atraso de pagamento.

Alteração 76
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Juro legal», o juro simples por atraso 
de pagamento a uma taxa resultante da 
soma da taxa de referência e de pelo menos 
sete pontos percentuais;

(6) «Juro legal», o juro simples por atraso 
de pagamento a uma taxa resultante da 
soma da taxa de referência e de pelo menos 
nove pontos percentuais;

Or. en

Justificação

Um conjunto de regras mais uniforme aplicável a todos os sectores e que implique um ligeiro 
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aumento da taxa de juro legal em vez de uma indemnização de montante fixo para atrasos de 
pagamento asseguraria que todos os devedores fossem tratados equitativamente e se 
sujeitassem a sanções proporcionadas mas dissuasoras. A presente alteração depende da 
supressão do artigo 5.º, n.º 5, da proposta da Comissão.

Alteração 77
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Juro legal», o juro simples por atraso 
de pagamento a uma taxa resultante da 
soma da taxa de referência e de pelo menos 
sete pontos percentuais;

(6) «Juro legal», o juro simples por atraso 
de pagamento a uma taxa resultante da 
soma da taxa de referência e de pelo menos 
nove pontos percentuais;

Or. en

Justificação

Um conjunto de regras mais uniforme aplicável a todos os sectores e que implique um ligeiro 
aumento da taxa de juro legal em vez de uma indemnização de montante fixo para atrasos de 
pagamento asseguraria que todos os devedores fossem tratados equitativamente e se 
sujeitassem a sanções proporcionadas mas dissuasoras. A presente alteração depende da 
supressão do artigo 5.º, n.º 5, da proposta da Comissão.

Alteração 78
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) “Factura verificável”, uma factura 
definitiva redigida com clareza que 
mantenha a ordem acordada para as 
rubricas e utilize as descrições presentes 
no contrato. Os cálculos de quantidades, 
desenhos e outros documentos 
comprovativos necessários para 
demonstrar a natureza e o âmbito do 
trabalho realizado têm de ser incluídos na 
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factura; 

Or. de

Justificação

Quando se pretende dar início a um prazo de pagamento e accionar o respectivo pedido, as 
facturas têm de ser verificáveis. Consequentemente, é necessário, por exemplo, apresentar 
uma lista dos artigos a que se refere o pedido de pagamento, indicar as rubricas pelas quais 
está a ser cobrado o custo do trabalho realizado e anexar os documentos comprovativos 
adequados. Para ser considerada completa e devidamente redigida, a factura tem de ser 
coerente com as disposições do contrato celebrado entre as partes.

Alteração 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) “Factura verificável”, uma factura 
definitiva redigida com clareza que 
mantenha a ordem acordada para as 
rubricas e utilize as descrições presentes 
no contrato. Os cálculos de quantidades, 
desenhos e outros documentos 
comprovativos necessários para 
demonstrar a natureza e o âmbito do 
trabalho realizado têm de ser incluídos na 
factura; 

Or. de

Justificação

A fim de accionar um pedido de pagamento, uma factura tem de ser verificável para que seja 
possível determinar se está completa, se foi devidamente redigida e se é definitiva. Em 
princípio, uma factura definitiva que não cumpra estes critérios não pode accionar um 
pedido de pagamento.
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Alteração 80
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) “PME”: pequenas e médias 
empresas na acepção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão , de 6 de Maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas, 

Or. it

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

Proposta de directiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Juros em caso de atraso de pagamento
1. Os Estados-Membros asseguram que 
nas transacções comerciais entre 
empresas, o credor tem direito a receber 
juros de mora sem necessidade de novo 
aviso desde que: 
(a) O credor tenha cumprido as suas 
obrigações contratuais e legais; 
(b) O atraso seja imputável ao devedor.
2. Quando estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1,  os 
Estados-Membros asseguram que: 
(a) Os juros de mora se vençam a partir 
do dia subsequente à data de pagamento, 
ou ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;
(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de 
mora se vençam automaticamente dentro 
de um dos prazos seguintes:
(i) 30 dias após a data em que o devedor 
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tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;
(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação 
dos serviços, 30 dias após a recepção dos 
bens ou serviços;
(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias 
após essa data.
3. Os Estados-Membros asseguram que a 
taxa de referência em vigor:
(a) para o primeiro semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Janeiro desse ano;
(b) para o segundo semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Julho desse ano. 

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. Por este motivo, deve haver uma fusão do artigo 3.º e do artigo 5.º. As relações 
comerciais entre empresas e entidades públicas são, em muitos aspectos, semelhantes às 
relações comerciais entre empresas. Para evitar prazos de pagamento desfavoráveis em 
particular para as pequenas e médias empresas, são exigíveis juros o mais tardar 30 dias 
após a recepção da factura.
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Alteração 82
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3º Suprimido
Juros em caso de atraso de pagamento
1. Os Estados-Membros asseguram que 
nas transacções comerciais entre 
empresas, o credor tem direito a receber 
juros de mora sem necessidade de novo 
aviso desde que: 
(a) O credor tenha cumprido as suas 
obrigações contratuais e legais; 
(b) O atraso seja imputável ao devedor.
2. Quando estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1, os 
Estados-Membros asseguram que: 
(a) Os juros de mora se vençam a partir 
do dia subsequente à data de pagamento, 
ou ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;
(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de 
mora se vençam automaticamente dentro 
de um dos prazos seguintes : 
(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido
equivalente de pagamento; 
(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação 
dos serviços, 30 dias após a recepção dos 
bens ou serviços; 
(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias 
após essa data.
3. Os Estados-Membros asseguram que a 
taxa de referência em vigor:
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(a) para o primeiro semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Janeiro desse ano;
b) para o segundo semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Julho desse ano.

Or. fr

Justificação

(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).

Alteração 83
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 3 – subtítulo

Texto da Comissão Alteração

Juros em caso de atraso de pagamento Juros em caso de atraso de pagamento em 
transacções comerciais entre empresas

Or. en

Justificação

O artigo 3.º apenas contempla transacções comerciais entre empresas. Consequentemente, é 
aconselhável, por motivos de clareza, exprimir claramente este aspecto no título, bem como 
no n.º 1, como já sucede na proposta da Comissão.
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Alteração 84
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 3 – subtítulo

Texto da Comissão Alteração

Juros em caso de atraso de pagamento Juros em caso de atraso de pagamento em 
transacções comerciais entre empresas

Or. de

Justificação

Limitar o prazo contratual de pagamento a 60 dias irá criar um conjunto de regras uniforme 
para empresas e entidades públicas. Desde que cumpram esta regra dos 60 dias, as empresas 
continuarão a beneficiar de liberdade contratual. Esta disposição vai ajudar, em particular, 
as PME, que são muitas vezes obrigadas por clientes importantes a acatar prazos de 
pagamento excessivamente longos. Além disso, a factura tem de permitir a verificação da 
coerência entre os bens ou serviços fornecidos e o contrato. Ver a definição no considerando 
10 (novo).

Alteração 85
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Artigo 3 – subtítulo

Texto da Comissão Alteração

Juros em caso de atraso de pagamento Juros por atraso de pagamento

Or. en

Justificação

Por razões de clareza, o subtítulo deve referir que o artigo 3.º apenas diz respeito a atrasos 
de pagamento entre empresas.
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Alteração 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que 
nas transacções comerciais entre empresas, 
o credor tem direito a receber juros de 
mora sem necessidade de novo aviso 
desde que:

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais entre empresas
privadas ou nas transacções que dão 
origem ao fornecimento de mercadorias 
ou à prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de novo aviso, 
a receber juros de mora correspondentes 
ao juro legal se estiverem cumpridas as 
seguintes condições:

Or. fr

Justificação

Uma vez que as regras devem ser idênticas para organismos privados e públicos, este facto 
deve ser especificado no presente artigo para assegurar a coerência com a supressão do 
artigo 5.º. Deve também ser concedida uma derrogação harmonizada de 60 dias a 
instalações hospitalares, tomando em conta a organização dos sistemas de saúde e as 
diferentes disposições introduzidas pelos Estados-Membros.

Alteração 87
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais entre empresas, o 
credor tem direito a receber juros de mora 
sem necessidade de novo aviso desde que:

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais entre empresas ou 
entre empresas e particulares, depois de 
enviar ao devedor uma advertência com 
aviso de recepção, 30 dias após a 
recepção, por parte do devedor, da factura 
ou de um pedido equivalente de 
pagamento, o credor tem direito a receber 
juros de mora sem necessidade de novo 
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aviso desde que: 

Or. nl

Justificação

Se o devedor for notificado pela primeira vez para efectuar o pagamento 30 dias após a data 
de recepção da factura ou de um pedido equivalente de pagamento, tem a oportunidade de 
contestar a cobrança. Este facto pode resultar numa diminuição do número de pagamentos 
automáticos na Europa. Quaisquer processos judiciais relativos a atrasos de pagamento que 
ocorram a partir desse momento transformam-se em procedimentos puramente 
administrativos. Com a decisão judicial, o credor pode efectuar a cobrança directamente. 

Alteração 88
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais entre empresas, o 
credor tem direito a receber juros de mora 
sem necessidade de novo aviso desde que: 

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais entre empresas e 
entre empresas e entidades públicas o 
credor tem direito a receber juros de mora 
sem necessidade de novo aviso desde que: 

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão retira ao sector público o seu actual direito a juros à taxa legal e 
aos custos suportados com a recuperação quando ocorrem atrasos de pagamento e envia 
uma mensagem inadequada ao sector privado de que, em determinadas circunstâncias, os 
atrasos de pagamento serão tolerados. A presente alteração assegura que ambos os sectores 
sejam tratados equitativamente e estejam sujeitos a sanções proporcionadas.
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Alteração89
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais entre empresas, o 
credor tem direito a receber juros de mora 
sem necessidade de novo aviso desde que:

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais o credor tem direito 
a receber juros de mora sem necessidade de 
novo aviso desde que:

Or. de

Justificação

É necessário que as mesmas regras se apliquem a todas as partes numa transacção 
comercial, independentemente de serem organismos públicos ou privados, porque todos estão 
obrigados a cumprir as mesmas disposições de direito privado que regem a transacção em 
causa.

Alteração 90
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento 
estipulada e serão objecto de uma taxa 
progressiva não superior a 5% no caso de 
dívidas até 1 milhão de euros, diminuindo 
para um máximo de 2% no caso de 
dívidas superiores a 1 milhão de euros, 
com uma redução até um máximo de 1% 
para o saldo dos créditos exequendos; 

Or. it

Justificação

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 
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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. 

Alteração 91
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato, que não excedam 
60 dias após a recepção dos bens ou da 
prestação dos serviços a que diz respeito o 
contrato;

Or. en

Alteração 92
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato, que não excedam 
60 dias após a recepção dos bens ou da 
prestação dos serviços a que diz respeito o 
contrato;

Or. en
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Justificação
60 dias deve ser o maior atraso de pagamento possível.

Alteração 93
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato, que não excedam 
60 dias após a recepção dos bens ou da 
prestação dos serviços a que diz respeito o 
contrato;

Or. it

Alteração 94
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato, que não podem 
exceder 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços, a não ser que haja um acordo 
específico entre o devedor e o credor e que 
exista uma justificação objectiva em 
função de circunstâncias excepcionais, 
podendo, nesse caso, o prazo de 
pagamento ser alargado até um máximo 
de 60 dias;

Or. en
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Justificação

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.

Alteração 95
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;

(i) 60 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 60 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias
após essa data.

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 60 dias
após essa data.

Or. nl
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Justificação

As obrigações de pagamento decorrentes de contratos relativos a transacções comerciais 
devem aplicar-se a todos: entidades públicas, empresas e pessoas singulares. Só assim serão 
criadas condições de igualdade no que se refere às obrigações de pagamento. Deve 
considerar-se que há um atraso de pagamento, accionando a obrigação de pagar juros e a 
indemnização associada de 5%, de preferência após 60 dias. Depois do primeiro aviso após 
30 dias, o devedor tem mais 30 dias para pagar a sua dívida.

Alteração 96
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes: 

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes: 

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;

(i) até 60 dias de calendário após a data 
em que o devedor tiver recebido a factura e 
na data de vencimento de uma factura 
verificável, ou um pedido equivalente de 
pagamento ;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(ii) Se o devedor receber a factura 
verificável ou o pedido equivalente de 
pagamento antes do fornecimento dos bens 
ou da prestação dos serviços, até 60 dias de 
calendário após a recepção dos bens ou 
serviços;

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias
após essa data.

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura verificável ou o 
pedido equivalente de pagamento antes ou 
à data dessa aceitação ou verificação, até 
60 dias de calendário após essa data.

Or. de
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Justificação

Quando se pretende dar início a um prazo de pagamento e accionar o respectivo pedido, as 
facturas têm de ser verificáveis. Consequentemente, é necessário, por exemplo, apresentar 
uma lista dos artigos a que respeita o pedido de pagamento, indicar as rubricas pelas quais 
está a ser cobrado o custo do trabalho realizado e anexar os documentos comprovativos 
adequados. Para ser considerada completa e devidamente redigida, a factura tem de ser 
coerente com as disposições do contrato celebrado entre as partes.

Alteração97
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento; 

(i) 30 dias de calendário após a data em 
que o devedor tiver recebido a factura 
verificável ou um pedido equivalente de 
pagamento;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(ii) Se o devedor receber a factura 
verificável ou o pedido equivalente de 
pagamento antes do fornecimento dos bens 
ou da prestação dos serviços, 30 dias de 
calendário após a recepção dos bens ou 
serviços;

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias 
após essa data.

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura verificável ou o 
pedido equivalente de pagamento antes ou 
à data dessa aceitação ou verificação, 30 
dias de calendário após essa data.

Or. de

Justificação

Limitar o prazo contratual de pagamento a 60 dias irá criar um conjunto de regras uniforme 
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para empresas e entidades públicas. Desde que cumpram esta regra dos 60 dias, as empresas 
continuarão a beneficiar de liberdade contratual. Esta disposição vai ajudar, em particular, 
as PME, que são muitas vezes obrigadas por clientes importantes a acatar prazos de 
pagamento excessivamente longos. Além disso, a factura tem de permitir a verificação da 
coerência entre os bens ou serviços fornecidos e o contrato. Ver a definição no considerando 
10 (novo).

Alteração 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1, os 
Estados-Membros asseguram que: 

2. Quando estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1,  os 
Estados-Membros asseguram que:

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou 
ao termo do prazo de pagamento, 
estipulados no contrato;

(a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, ou ao 
termo do prazo de pagamento, estipulados 
no contrato;

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes: 

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento; 

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento; 

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços; 

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços; 

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias 
após essa data.

(iii) Se na lei ou no contrato estiver previsto 
um processo de aceitação ou de verificação 
mediante o qual deva ser determinada a 
conformidade dos bens ou do serviço em 
relação ao contrato e se o devedor receber a 
factura ou o pedido equivalente de 
pagamento antes ou à data dessa aceitação 
ou verificação, 30 dias após essa data.
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Contudo, no caso das instalações 
hospitalares, os prazos referidos nas 
subalíneas (i), (ii), e (iii) são de 60 dias.
2-A. Os Estados-Membros zelam por que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido no n.º 2, alínea (b), subalínea 
(iii), não exceda 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos e/ou no contrato.
2-B. Os Estados-Membros zelam por que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não exceda os prazos previstos no n.º 2, 
alínea (b), salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de programar o 
pagamento por um período mais longo.

Or. fr

Justificação

Uma vez que as regras devem ser idênticas para organismos privados e públicos, este facto 
deve ser especificado no presente artigo para assegurar a coerência com a supressão do 
artigo 5.º. Deve também ser concedida uma derrogação harmonizada de 60 dias a 
instalações hospitalares, tomando em conta a organização dos sistemas de saúde e as 
diferentes disposições introduzidas pelos Estados-Membros.

Alteração 99
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem definir 
prazos mais curtos, entre 30 e 60 dias.

Or. en

Justificação

É preferível permitir uma harmonização mínima a uma harmonização completa.
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Alteração 100
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
taxa de referência em vigor:

3. Os Estados-Membros asseguram que o
prazo contratual de pagamento não 
excede, em circunstância alguma, 60 dias 
de calendário. 

(a) para o primeiro semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Janeiro desse ano; 
(b) para o segundo semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Julho desse ano.

Or. de

Justificação

Limitar o prazo contratual de pagamento a 60 dias irá criar um conjunto de regras uniforme 
para empresas e entidades públicas. Desde que cumpram esta regra dos 60 dias, as empresas 
continuarão a beneficiar de liberdade contratual. Esta disposição vai ajudar, em particular, 
as PME, que são muitas vezes obrigadas por clientes importantes a acatar prazos de 
pagamento excessivamente longos. Além disso, a factura tem de permitir a verificação da 
coerência entre os bens ou serviços fornecidos e o contrato. Ver a definição no considerando 
10 (novo).

Alteração 101
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora e o 
credor é uma PME, esta tem direito a uma 
indemnização correspondente a 5% do 
montante devido. Esta indemnização 
adiciona-se aos juros de mora.

Or. it
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Alteração 102
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

Or. nl

Justificação

As obrigações de pagamento decorrentes de contratos relativos a transacções comerciais 
devem aplicar-se a todos: entidades públicas, empresas e pessoas singulares. O pagamento
da indemnização deve, pois, aplicar-se também a transacções comerciais entre empresas e 
entre empresas e pessoas singulares. Só assim serão criadas condições de igualdade no que 
se refere às obrigações de pagamento.

Alteração 103
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 4 – subtítulo 

Texto da Comissão Alteração

Indemnização pelos custos suportados 
com a recuperação

Indemnização adicional

Or. en

Justificação

Ver alteração para um novo artigo 4.º-A, n.º 1.
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Alteração 104
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes, sujeito a revisão de 
dois em dois anos:

Or. it

Alteração 105
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes: 

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º, o credor tem automaticamente
direito a receber do devedor, ou seja, sem 
que o credor individual tenha de realizar 
qualquer acção, um dos seguintes 
montantes mínimos:

Or. it

Justificação

O artigo 6.º da proposta de directiva refere que “uma cláusula que exclui o pagamento de 
juros de mora será sempre considerada manifestamente abusiva”. Uma disposição contratual 
que contrarie as disposições propostas no artigo 3.º iria desvalorizar as garantias 
contratuais que protegem os credores. É importante assegurar que o processo seja 
automático a fim de evitar qualquer retaliação por parte do cliente. Os montantes 
compensatórios devidos por custos suportados com a recuperação devem ser expressos em 
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quantias mínimas.

Alteração 106
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos do
artigo 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

Or. fr

Justificação

Conforme às alterações apresentadas no âmbito dos artigos 3.º e 5.º.

Alteração 107
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos do 
artigo 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

Or. pl

Justificação

A presente alteração resulta da proposta de supressão do artigo 3.º e da aplicação das 
disposições do artigo 5.º às entidades públicas e às empresas privadas. 
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Alteração 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – proémio 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes: 

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º o credor tem direito a 
receber do devedor, no mínimo, um dos 
seguintes montantes: 

Or. es

Justificação

Suprimir as palavras “a menos que o contrato estabeleça em contrário” deve contribuir para 
que os credores não sejam obrigados a assinar uma cláusula em que renunciem ao seu 
direito a uma indemnização deste tipo.

Alteração 109
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alíneas (a), (b) e (c)

Texto da Comissão Alteração

(a) para uma dívida inferior a 1 000 euros, 
um montante fixo de 40 euros;

(a) para uma dívida inferior a 
10 000 euros, um montante fixo de 
40 euros;

(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;

(b) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante fixo de 100 euros

(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

Or. pl
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Justificação

A disposição segundo a qual é devida uma indemnização equivalente a 1% no caso de atraso 
de pagamento de uma dívida de 10 000 euros ou mais é excessivamente rígida, 
particularmente no caso de transacções de valor elevado. O sistema proposto pela Comissão 
também precisa de ser simplificado, e é por isso que as regras de indemnização propostas 
foram substituídas por dois montantes fixos. 

Alteração 110
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) para uma dívida inferior a 1 000 euros, 
um montante fixo de 40 euros;

(a) para uma dívida inferior a 1 000 euros, 
um montante fixo de 40 euros, acrescido 
de um máximo de mais 3% da dívida total 
para cobrir eventuais despesas incorridas 
pelo credor na cobrança da dívida; 

Or. es

Justificação

É incluída uma percentagem destinada a assegurar que os credores não tenham de suportar 
custos adicionais quando reclamam o que lhes é devido. Enviar duas reclamações 
oficialmente válidas, por exemplo duas mensagens certificadas via fax, pode custar até 
50 euros, a que se devem acrescentar as despesas com chamadas telefónicas, transportes, 
etc., em que um credor pode ter de incorrer para reclamar uma dívida pendente.

Alteração 111
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;

(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros, acrescido de 
um máximo de mais 3% da dívida total 
para cobrir quaisquer despesas incorridas 
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pelo credor na cobrança da dívida; 

Or. es

Justificação

É incluída uma percentagem destinada a assegurar que os credores não tenham de suportar 
custos adicionais quando reclamam o que lhes é devido. Além dos argumentos expostos 
relativamente à alteração anterior, no caso de uma dívida que exceda 1 000 euros, as 
empresas procuram geralmente aconselhamento jurídico, e os honorários de um advogado 
para uma consulta e emissão de um parecer jurídico ascenderão, no mínimo, a 60 euros. 

Alteração 112
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 3% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

Or. es

Justificação

É incluída uma percentagem destinada a assegurar que os credores não tenham de suportar 
custos adicionais quando reclamam o que lhes é devido. Além dos argumentos expostos 
relativamente às duas alterações anteriores, no caso de uma dívida que exceda 10 000 euros, 
as empresas preferem normalmente apresentar a reclamação através de um advogado. Os 
honorários cobrados por um advogado para tratar do processo e reclamar uma dívida por 
meios extrajudiciais ascenderão, pelo menos, a 300 euros.

Alteração 113
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea (c)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Indemnização correspondente a 1% 
do montante devido, por cada dia de 
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atraso adicional, 60 dias após a data em 
que vencem juros.

Or. en

Alteração 114
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes: 

Suprimido

(a) para uma dívida inferior a 
1 000 euros, um montante fixo de 
40 euros;
(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;
(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

Or. en

Alteração 115
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 



PE439.270v02-00 70/134 AM\810451PT.doc

PT

transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes: 

transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

(a) para uma dívida inferior a 1 000 euros, 
um montante fixo de 40 euros;

(a) para uma dívida inferior a 50 euros, um 
montante fixo de 10 euros;

(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;

(b) para uma dívida de 50 euros ou mais, 
mas inferior a 200 euros, um montante fixo 
de 20 euros;
(b-A) para uma dívida de 200 euros ou 
mais, mas inferior a 800 euros, um 
montante fixo de 40 euros;
(b-B) para uma dívida de 800 euros ou 
mais, mas inferior a 8 000 euros, um 
montante fixo de 80 euros;

(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

(c) para uma dívida de 8 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

Or. cs

Justificação

A nova escala de pagamentos de indemnizações irá reflectir com muito mais rigor os custos 
reais e, consequentemente, cumprir melhor a sua finalidade.

Alteração 116
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um montante 
fixo de 40 euros:

(a) para uma dívida inferior a 
1 000 euros, um montante fixo de 
40 euros;
(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
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mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;
(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

Or. de

Justificação

Deve ser estipulado um montante fixo uniforme para o reembolso dos custos suportados com 
a recuperação, a fim de simplificar o respectivo processo. O modelo progressivo proposto 
não reflecte os custos efectivos, que são iguais para dívidas pequenas e grandes. A quantia 
fixa de 40 euros deve cobrir todos os custos administrativos suportados. O processo de 
reembolso de despesas adicionais, como, por exemplo, custas judiciais, que podem ser 
comprovadas individualmente, é descrito no n.º 3. 

Alteração 117
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor 20 euros.

(a) para uma dívida inferior a 
1 000 euros, um montante fixo de 
40 euros;
(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;
(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

Or. de
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Justificação

Seria inadequado variar o valor fixo da indemnização relativa aos custos suportados com a 
recuperação, dado que o nível dos custos suportados com a recuperação pelo credor não 
depende, geralmente, do nível da dívida. O montante de 20 euros baseia-se nas observações 
da própria Comissão; ver as observações referentes à avaliação de impacto de 8 de Abril de 
2009 (SEC(2009)0315, p. 38), segundo as quais os custos médios suportados com a 
recuperação correspondem a 20 euros.

Alteração 118
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um montante 
correspondente a 1,5% da dívida.

(a) para uma dívida inferior a 
1 000 euros, um montante fixo de 
40 euros;
(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;
(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.

Or. it
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Alteração 119
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, o credor tem 
direito a receber do devedor uma 
indemnização equivalente a uma taxa de 
juro de 1% do montante devido, a 
acrescentar à taxa de juros de mora.

Or. en

Justificação

Esta solução afigura-se mais justa do que indemnizações de montante fixo. Toma em conta o 
argumento de que a indemnização deve aumentar com o aumento do atraso de pagamento, 
não criando limites artificiais entre determinadas datas: na proposta da relatora, um devedor 
que pague no 44.º dia após a data em que se vencem juros de mora tem de pagar uma 
indemnização de 2% do montante devido, e um devedor que salde a dívida no 45.º dia tem de 
pagar uma indemnização de 4%. Esta norma permanece bastante arbitrária.

Alteração 120
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O montante de indemnização 
referido no n.º 1 não será superior a 
1 000 euros.

Or. cs

Justificação

Por um lado, a indemnização pelos custos suportados com a recuperação do pagamento deve 
ser aplicada a montantes em dívida elevados. Por outro lado, deve ser imposto um limite 
máximo ao reembolso dos custos.
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Alteração 121
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Os Estados-Membros garantem que, 
no caso de várias reclamações contra o 
mesmo devedor, a indemnização pelos 
custos suportados com a recuperação 
mencionada no n.º 1 será paga apenas 
pela soma das dívidas e não por cada uma 
das reclamações.

Or. cs

Justificação

Não seria justo, nem coerente com a prática actual, pagar os custos de recuperação aos 
mesmos fornecedores e compradores por cada reclamação, devendo antes proceder-se ao 
reembolso dos custos referidos no n.º 1 correspondentes à soma de todas estas reclamações 
acumuladas relativas a atrasos de pagamento. Este facto é particularmente relevante no 
sector dos cuidados de saúde, quando os hospitais não conseguem pagar a um fornecedor de 
vários tipos de medicamentos em cada entrega devido ao atraso de pagamento por parte das 
seguradoras responsáveis pelos seguros de saúde.

Alteração 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora em 
transacções comerciais, nos termos dos 
artigos 3.º e 5.º e, a menos que o contrato 
estabeleça em contrário, o credor tem 
direito a receber do devedor um montante 
fixo de 40 euros.

(a) para uma dívida inferior a 
1 000 euros, um montante fixo de 
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40 euros;
(b) para uma dívida de 1 000 euros ou 
mais, mas inferior a 10 000 euros, um 
montante fixo de 70 euros;
(c) para uma dívida de 10 000 euros ou 
mais, um montante equivalente a 1% do 
valor a partir do qual são devidos juros de 
mora.
(2) Os Estados-Membros garantem que os 
montantes referidos no n.º 1 são devidos 
sem necessidade de novo aviso, enquanto 
indemnização pelos custos de recuperação 
do credor.

Or. de

Justificação

A presente alteração prevê um montante fixo de 40 euros para as indemnizações por custos 
de recuperação. Isto deve-se ao facto de a recuperação não provocar despesas significativas 
e de o credor ter direito, de qualquer forma, nos termos do artigo 4.º, n.º 3, a reclamar uma 
indemnização por custos de recuperação adicionais, que abrange esses custos. A 
indemnização não pode ser utilizada abusivamente para funcionar como elemento dissuasor; 
a taxa de juros de mora aplicável aos atrasos de pagamento cumpre essa função. Se o artigo 
3.º e o artigo 5.º forem fundidos, o primeiro será retirado do texto. 

Alteração 123
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
 Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que os 
montantes referidos no n.º 1 são devidos 
sem necessidade de novo aviso, enquanto 
indemnização pelos custos de recuperação 
do credor.

Suprimido

Or. en



PE439.270v02-00 76/134 AM\810451PT.doc

PT

Alteração 124
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que os 
montantes referidos no n.º 1 são devidos 
sem necessidade de novo aviso, enquanto 
indemnização pelos custos de recuperação 
do credor.

2. A menos que o devedor não seja 
responsável pelo atraso, o credor, para 
além dos montantes previstos no n.º 1, 
terá o direito de exigir uma indemnização 
razoável do devedor por todos os prejuízos 
remanescentes sofridos devido a atrasos 
de pagamento deste último. Os Estados-
Membros determinam um nível mínimo 
razoável para a indemnização, nunca 
inferior a 5% do montante devido. Esta 
regra não prejudica qualquer reclamação 
por parte do credor a respeito de prejuízos 
ou perdas decorrentes dos atrasos de 
pagamento.

Or. es

Justificação

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.
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Alteração 125
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que os 
montantes referidos no n.º 1 são devidos
sem necessidade de novo aviso, enquanto 
indemnização pelos custos de recuperação 
do credor. 

2. Os Estados-Membros garantem que o 
montante referido no n.º 1 é devido sem 
necessidade de novo aviso, enquanto 
indemnização pelos custos de recuperação 
do credor.

Or. it

Alteração 126
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A indemnização referida no n.º 1, 
alínea (c-A), aplica-se até ao final do 12.º 
mês consecutivo de atraso.

Or. en

Alteração 127
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O montante da indemnização 
referida no n.º 1 não excederá
50 000 euros.

Or. en
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Alteração 128
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A menos que o devedor não seja 
responsável pelo atraso, o credor, para 
além dos montantes previstos no n.º 1 terá 
o direito de exigir uma indemnização 
razoável do devedor por todos os 
remanescentes sofridos devido a atrasos 
de pagamento deste último.

Suprimido

Or. it

Alteração 129
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A menos que o devedor não seja 
responsável pelo atraso, o credor, para 
além dos montantes previstos no n.º 1 terá 
o direito de exigir uma indemnização 
razoável do devedor por todos os 
remanescentes sofridos devido a atrasos 
de pagamento deste último.

3. Os Estados-Membros garantem que os 
montantes referidos no n.º 1 e no n.º 2 
vencem sem a necessidade de um aviso e 
como indemnização pelos custos de 
recuperação do próprio credor.

Or. es

Justificação

Se o envio de um aviso é uma condição essencial para o credor receber uma indemnização 
razoável, os devedores procurarão, utilizando todos os meios possíveis, evitar receber os 
avisos para não terem de pagar a indemnização. Seria então necessário intentar acções 
judiciais e esperar que um juiz determinasse se o aviso foi enviado na forma correcta e se 
havia ou não lugar à indemnização. Neste caso, a indemnização deixaria de ser suficiente 
como elemento dissuasor do não pagamento. 
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Alteração 130
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A menos que o devedor não seja 
responsável pelo atraso, o credor, para 
além dos montantes previstos no n.º 1 terá 
o direito de exigir uma indemnização 
razoável do devedor por todos os 
remanescentes sofridos devido a atrasos de 
pagamento deste último. 

3. A menos que o devedor não seja 
responsável pelo atraso, o credor terá o 
direito de exigir uma indemnização 
razoável do devedor por todos os 
remanescentes sofridos devido a atrasos de 
pagamento deste último.

Or. en

Alteração 131
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A menos que o devedor não seja 
responsável pelo atraso, o credor, para 
além dos montantes previstos no n.º 1 terá 
o direito de exigir uma indemnização 
razoável do devedor por todos os 
remanescentes sofridos devido a atrasos de 
pagamento deste último.

(3) A menos que o devedor não seja 
responsável pelo atraso, o credor, para 
além dos montantes previstos no n.º 1 terá 
o direito de exigir uma indemnização 
razoável do devedor por todos os 
remanescentes sofridos devido a atrasos de 
pagamento deste último. Nestes custos 
incluem-se as despesas incorridas pelo 
credor por atrasos de pagamento 
decorrentes do recurso a um advogado, da 
contratação de serviços de cobrança ou do 
recurso a uma facilidade de descoberto.

Or. de

Justificação

Deve esclarecer-se precisamente quais são as despesas a incluir nos outros custos incorridos 
devido a atrasos de pagamento por parte do devedor.
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Alteração 132
Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Indemnização

1. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:
(a) indemnização correspondente a 1% do 
montante devido a partir da data em que 
se vencem juros;
(b) indemnização correspondente a 2% do 
montante devido 45 dias após a data em 
que se vencem juros;
(c) indemnização correspondente a 3% do 
montante devido 60 dias após a data em 
que se vencem juros;
2. A indemnização referida no n.º 1 
adiciona-se aos juros de mora e à 
indemnização por custos de recuperação. 
3. O montante total da indemnização 
referida no n.º 1 não excede 3 000 euros.

Or. cs

Justificação

É proposto um sistema progressivo de indemnizações por atrasos de pagamento de acordo 
com a extensão do atraso. É definido um limite máximo para estas indemnizações a fim de 
proteger as pequenas e médias empresas. A adopção da presente alteração depende da 
adopção da alteração 11 no documento da relatora, que pretende suprimir o artigo 5.º, n.º 5, 
da proposta de directiva.
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Alteração 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Indemnização de montante fixo

1. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:
(a) indemnização correspondente a 3% do 
montante devido 60 dias após a data em 
que se vencem juros.
(b) indemnização correspondente a 5% do 
montante devido 90 dias após a data em 
que se vencem juros.
2. A indemnização referida no n.º 1 
adiciona-se aos juros de mora e à 
indemnização por custos suportados com 
a recuperação. 
3. O montante total da indemnização 
referida no n.º 1 não excede 50 000 euros.

Or. fr

Justificação

Para atrasos de pagamento entre 30 e 60 dias, não parece ser necessário impor 
indemnizações além da taxa de juro legal e das indemnizações por custos suportados com a 
recuperação.

Alteração 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
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1. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a receber automaticamente do 
devedor, sem necessidade de decisões 
judiciais ou de apresentação de 
reclamações, um dos seguintes 
montantes:
(a) indemnização correspondente a 5% do 
montante devido a partir da data em que 
se vencem juros;
(b) indemnização correspondente a 6% do 
montante devido 45 dias após a data em 
que se vencem juros;
(c) indemnização correspondente a 7% do 
montante devido 60 dias após a data em 
que se vencem juros.
2. A indemnização referida no n.º 1 
adiciona-se aos juros de mora e à 
indemnização por custos de recuperação.
3. O montante total da indemnização 
referida no n.º 1 não excede 50 000 euros.

Or. en

Justificação

As PME são, frequentemente, a parte mais frágil das transacções comerciais no caso de 
atrasos de pagamento, hesitando em reclamar os juros a pagar pelo devedor, por recearem 
perder futuros contratos e clientes.

Alteração 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Pagamentos por entidades públicas
1. Os Estados-Membros asseguram que 
nas transacções comerciais que dão 
origem ao fornecimento de mercadorias 
ou à prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o 
credor tem direito, sem necessidade de 
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outro aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições:
(a) O credor cumpriu as suas obrigações 
contratuais e legais;
(b) O credor não recebeu a tempo o 
montante devido, salvo se o atraso não for 
imputável ao devedor.
2. Quando estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1, os 
Estados-Membros asseguram que: 
(a) Os juros se vençam a partir do dia 
subsequente à data de pagamento, ou ao 
termo do prazo de pagamento, estipulados 
no contrato;
(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de 
mora se vençam automaticamente dentro 
de um dos prazos seguintes: 
(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;
(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação 
dos serviços, 30 dias após a recepção dos 
bens ou serviços;
(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias 
após essa data.
3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.



PE439.270v02-00 84/134 AM\810451PT.doc

PT

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na 
alínea (b) do n.º 2, salvo em caso de 
acordo específico entre o devedor e o 
credor e devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.
5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.
6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração:
(a) Para o primeiro semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Janeiro desse ano;
(b) Para o segundo semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Julho desse ano.

Or. fr

Justificação

Uma vez que as regras devem ser idênticas para entidades privadas e públicas, não parece 
ser necessário manter um artigo específico dedicado ao pagamento por parte das entidades 
públicas.
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Alteração 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamentos por entidades públicas Juros no caso de atraso de pagamento

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. Por este motivo, deve haver uma fusão do artigo 3.º e do artigo 5.º. As relações 
comerciais entre empresas e entidades públicas são, em muitos aspectos, semelhantes às 
relações comerciais entre empresas. Para evitar prazos de pagamento desfavoráveis em 
particular para as pequenas e médias empresas, são exigíveis juros o mais tardar 30 dias 
após a recepção da factura. 

Alteração 137
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – subtítulo

Texto da Comissão Alteração

Pagamentos por entidades públicas Juros em caso de atraso de pagamento em 
transacções comerciais

Or. fr

Justificação

(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 
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entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Alteração 138
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 - proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de outro 
aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições:

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública, ou a terceiros em nome de uma 
entidade pública, contra uma remuneração, 
o credor tem direito, sem necessidade de 
outro aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições:

Or. it

Alteração 139
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 - proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de outro 
aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições: 

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, ou para 
efeitos de concretização dos objectivos de 
entidades públicas, o credor tem direito, 
sem necessidade de outro aviso, a receber 
juros de mora correspondentes ao juro 
legal se estiverem cumpridas as seguintes 
condições: 
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Or. ro

Justificação

A presente alteração deve ser apreciada em função do artigo 2.º, n.º 1. Muitos dos serviços 
adquiridos por entidades públicas não são prestados a essas entidades, mas a terceiros 
pertencentes a diferentes grupos sociais, em nome dos quais as entidades públicas celebram 
contratos para a prestação de bens ou serviços. A contratação desses bens ou serviços a fim 
de suprir as necessidades de um determinado grupo insere-se nos objectivos das actividades 
das entidades públicas, mesmo que essas entidades não sejam as beneficiárias finais dos bens 
ou serviços em causa.

Alteração 140
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o 
credor tem direito, sem necessidade de 
outro aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições:

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços o credor tem direito, 
sem necessidade de outro aviso, a receber 
juros de mora correspondentes ao juro 
legal se estiverem cumpridas as seguintes 
condições:

Or. de

Justificação

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.



PE439.270v02-00 88/134 AM\810451PT.doc

PT

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

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o 
credor tem direito, sem necessidade de 
outro aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições: 

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais o credor tem 
direito, sem necessidade de outro aviso, a 
receber juros de mora correspondentes ao 
juro legal se estiverem cumpridas as 
seguintes condições: 

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. Por este motivo, deve haver uma fusão do artigo 3.º e do artigo 5.º. As relações 
comerciais entre empresas e entidades públicas são, em muitos aspectos, semelhantes às 
relações comerciais entre empresas. Para evitar prazos de pagamento desfavoráveis em 
particular para as pequenas e médias empresas, são exigíveis juros o mais tardar 30 dias 
após a recepção da factura.

Alteração 142
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de outro 
aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições:

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor,
depois de ter enviado à entidade pública 
uma advertência com aviso de recepção, 
30 dias após a recepção por parte da 
entidade pública da factura ou de um 
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pedido equivalente de pagamento, tem 
direito, sem necessidade de outro aviso, a 
receber juros de mora correspondentes ao 
juro legal se estiverem cumpridas as 
seguintes condições:

Or. nl

Justificação

Se o devedor for notificado pela primeira vez para efectuar o pagamento 30 dias após a data 
de recepção da factura ou de um pedido equivalente de pagamento, tem a oportunidade de 
impugnar a cobrança. Este facto pode resultar numa diminuição do número de pagamentos 
automáticos na Europa. Eventuais processos judiciais relativos a atrasos de pagamento que 
ocorram a partir desse momento transformam-se em procedimentos puramente 
administrativos. Com a decisão judicial, o credor pode exigir a cobrança directamente.

Alteração 143
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de outro 
aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições:

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais entre empresas ou 
em transacções comerciais que dão origem 
ao fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de outro 
aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições:

Or. fr

Justificação

(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 
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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).

Alteração 144
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 - proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de outro 
aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições: 

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, ou a 
terceiros em nome de uma entidade 
pública, o credor tem direito, sem 
necessidade de outro aviso, a receber juros 
de mora correspondentes ao juro legal se 
estiverem cumpridas as seguintes
condições: 

Or. it

Justificação

A nova redacção irá abranger as transacções comerciais previstas em acordos colectivos 
entre farmácias ou organismos farmacêuticos e as entidades públicas. Aplica-se, entre outras 
situações, ao caso da Itália, em que os pagamentos efectuados pelas unidades sanitárias 
locais se regem pelo acordo farmacêutico nacional entre as associações nacionais de 
farmácias municipais e privadas e as entidades públicas correspondentes. 
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Alteração 145
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 - proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, o credor 
tem direito, sem necessidade de outro 
aviso, a receber juros de mora 
correspondentes ao juro legal se estiverem 
cumpridas as seguintes condições: 

1. Os Estados-Membros asseguram que nas 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, ou a 
terceiros em nome de uma entidade 
pública, o credor tem direito, sem 
necessidade de outro aviso, a receber juros 
de mora correspondentes ao juro legal se 
estiverem cumpridas as seguintes 
condições:

Or. it

Justificação
A nova redacção irá abranger situações em que os bens ou serviços, em vez de serem 
entregues ou prestados directamente a entidades públicas, são entregues ou prestados em 
nome das entidades públicas a terceiros. Um caso a que esta regra se aplica é o dos serviços 
farmacêuticos: quando fornecem medicamentos a pacientes, as farmácias prestam um serviço 
em nome do Estado, que lhes é pago apenas depois da sua prestação.

Alteração 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(b) Caso a data de pagamento não conste
do contrato, os juros de mora se vençam 
automaticamente dentro de um dos prazos 
seguintes:

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura verificável ou um 
pedido equivalente de pagamento;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 

(ii) Se o devedor receber a factura 
verificável ou o pedido equivalente de 
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fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

pagamento antes do fornecimento dos bens 
ou da prestação dos serviços, 30 dias após 
a recepção dos bens ou serviços;

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias 
após essa data.

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura verificável ou o 
pedido equivalente de pagamento antes ou 
à data dessa aceitação ou verificação, 30 
dias após essa data.

Or. de

Justificação

A fim de accionar um pedido de pagamento, a factura tem de ser verificável. Uma factura 
definitiva tem de ser verificável para que seja possível determinar se está completa, se foi 
devidamente elaborada e se é definitiva, a fim de accionar um pedido de pagamento. Em 
princípio, uma factura definitiva que não cumpra estes critérios não pode accionar um 
pedido de pagamento.

Alteração 147
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(b) Caso a data de pagamento não conste
do contrato, os juros de mora se vençam 
automaticamente dentro de um dos prazos 
seguintes:

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;

(i) até 60 dias de calendário após a data de 
vencimento e da data em que o devedor 
tiver recebido a factura verificável ou um 
pedido equivalente de pagamento;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(ii) Se o devedor receber a factura 
verificável ou o pedido equivalente de 
pagamento antes do fornecimento dos bens 
ou da prestação dos serviços, até 60 dias de 
calendário após a recepção dos bens ou 
serviços;

(iii) Se na lei ou no contrato estiver (iii) Se na lei ou no contrato estiver 
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previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias
após essa data.

previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura verificável ou o 
pedido equivalente de pagamento antes ou 
à data dessa aceitação ou verificação, até 
60 dias de calendário após essa data.

Or. de

Justificação

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.

Alteração 148
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes:

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;
(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(i) 90 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento
(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 90 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 



PE439.270v02-00 94/134 AM\810451PT.doc

PT

determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias
após essa data.

determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 90 dias
após essa data.

Or. it

Alteração 149
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes: 

(b) Caso a data ou o prazo de pagamento 
não constem do contrato, os juros de mora 
se vençam automaticamente dentro de um 
dos prazos seguintes: 

(i) 30 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;

(i) 60 dias após a data em que o devedor 
tiver recebido a factura ou um pedido 
equivalente de pagamento;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 30 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 60 dias após a recepção dos bens 
ou serviços;

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 30 dias
após essa data.

(iii) Se na lei ou no contrato estiver 
previsto um processo de aceitação ou de 
verificação mediante o qual deva ser 
determinada a conformidade dos bens ou 
do serviço em relação ao contrato e se o 
devedor receber a factura ou o pedido 
equivalente de pagamento antes ou à data 
dessa aceitação ou verificação, 60 dias 
após essa data.

Or. nl

Justificação

As obrigações de pagamento decorrentes de contratos relativos a transacções comerciais 
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devem aplicar-se a todos: entidades públicas, empresas e pessoas singulares. Só assim serão 
criadas condições de igualdade no que se refere às obrigações de pagamento. Deve 
considerar-se que há um atraso de pagamento, accionando a obrigação de pagar juros e a 
indemnização associada de 5%, de preferência após 60 dias. Depois do primeiro aviso após 
30 dias, o devedor tem mais 30 dias para pagar a sua dívida.

Alteração 150
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea (b) – subalínea (iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) Se a data do aviso de recepção da 
factura ou do pedido equivalente de 
pagamento não for determinada, 30 dias 
após a data de recepção dos bens ou 
serviços.

Or. en

Justificação

No caso de o contrato não incluir um prazo de pagamento, o artigo 5.º, n.º 2, alínea (b), cria 
um direito automático de cobrar juros 30 dias após a data de recepção da factura. Todavia, o 
credor raramente consegue provar que o devedor recebeu a factura. Esta disposição 
resolveria as situações em que a data de recepção da factura ou do pedido equivalente de 
pagamento é incerta.

Alteração 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para estabelecimentos de saúde 
públicos e instituições públicas de 
carácter médico-social, os prazos 
referidos no artigo 5.º, n.º 2, alínea (b), 
subalíneas (i),( ii) e (iii) serão de 60 dias.

Or. fr
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Justificação

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, indépendamment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Alteração 152
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

Suprimido

Or. en

Justificação

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.

Alteração 153
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Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
 Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias.

Or. de

Justificação

As entidades públicas estão obrigadas a dar o exemplo e, ao contrário das empresas 
privadas, têm acesso garantido a recursos financeiros. Por conseguinte, a entidades públicas 
devem acordar apenas excepcionalmente prazos de pagamento superiores a 30 dias. Uma 
indemnização de 5% proporciona um claro incentivo para pagar a tempo. Contudo, estes 
pagamentos devem ser objecto de um limite máximo a fim de evitar encargos 
desproporcionados nos orçamentos públicos e incentivos à corrupção. 

Alteração 154
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 60 dias.

Or. de

Justificação

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
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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.

Alteração 155
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 60 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

Or. it

Alteração 156
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 90 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

Or. it
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Alteração 157
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
contrato relativo às transacções 
comerciais entre empresas, no caderno de 
encargos ou no contrato relativo às 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração.

Or. fr

Justificação

(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).
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Alteração 158
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea (iii) da alínea (b) do 
n.º 2 não excede 30 dias, a partir da data 
de recepção dos bens ou serviços.

Or. en

Justificação

A derrogação ao período de verificação de 30 dias presta-se a inúmeras interpretações e 
deve, portanto, ser suprimida. Além disso, dado que muitas vezes não existem condições de 
igualdade entre compradores públicos e fornecedores privados, a derrogação permite às 
entidade públicas introduzir períodos diferentes para o procedimento de verificação. Por 
outro lado, a alteração proposta especifica a data de início para a contagem do período de 
30 dias: a data de recepção dos bens ou serviços.

Alteração 159
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
 Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por circunstâncias 
especiais, como uma necessidade objectiva 
de escalonar o pagamento por um período 
mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo. O 
prazo de pagamento contratual não pode 
em circunstância alguma exceder 60 dias 
de calendário. 
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Or. de

Justificação

As entidades públicas estão obrigadas a dar o exemplo e, ao contrário das empresas 
privadas, têm acesso garantido a recursos financeiros. Por conseguinte, a entidades públicas 
devem acordar apenas excepcionalmente prazos de pagamento superiores a 30 dias. Uma 
indemnização de 5% proporciona um claro incentivo para pagar a tempo. Contudo, estes 
pagamentos devem ser objecto de um limite máximo a fim de evitar encargos 
desproporcionados nos orçamentos públicos e incentivos à corrupção. 

Alteração 160
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo se ocorrer uma 
necessidade objectiva, imposta por motivo 
de força maior, de escalonar o pagamento 
por um período mais longo.

Or. es

Justificação

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: ‘salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstâncias 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.
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Alteração 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por circunstâncias 
especiais, como uma necessidade objectiva 
de escalonar o pagamento por um período 
mais longo.

4. Para a execução de contratos públicos, 
que não os contratos sujeitos à exclusão 
prevista no título II, capítulo II, secção 3, 
da Directiva 2004/18/CE, os
Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por circunstâncias 
especiais, como uma necessidade objectiva 
de escalonar o pagamento por um período 
mais longo.

Or. fr

Justificação

Para definir o termo “entidades públicas”, a proposta de directiva recorre ao conceito de 
“entidades adjudicantes” na acepção da Directiva 2004/18/CE. Consequentemente, parece 
necessário manter a coerência com a Directiva 2004/18/CE no seu conjunto e transpor o seu 
âmbito de aplicação a este respeito. Essa transposição permite também tomar em conta as 
exclusões previstas na Directiva 2004/18/CE e responder, assim, aos problemas de distorção 
de concorrência que poderiam surgir se a proposta de directiva fosse aplicada a estes 
organismos excluídos. 

Alteração 162
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 

4. Os Estados-Membros asseguram que:
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devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

(a) o período de pagamento fixado no 
contrato não excederá os prazos previstos 
na alínea (b) do n.º 2, salvo se devida e 
objectivamente justificado em 
conformidade com o princípio da 
necessidade ou com disposições especiais 
da legislação nacional ou em caso de 
acordo específico entre o devedor e o 
credor.
Os Estados-Membros podem, se 
necessário, afastar-se dos requisitos 
previstos na alínea (a), caso existam 
planos de pagamento em prestações ou de 
escalonamento de pagamentos que
tenham sido especificamente acordados 
entre o devedor e o credor.
(b) a data de recepção da factura não seja 
objecto de um acordo contratual entre o 
devedor e o credor.

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. Para evitar prazos de pagamento desfavoráveis em particular para as pequenas e 
médias empresas, são exigíveis juros o mais tardar 30 dias após a recepção da factura. 
Diferentes requisitos podem ser aplicados para pagamentos em prestações ou para o 
escalonamento dos pagamentos. Adicionalmente, as disposições relativas aos prazos de 
pagamento não devem ser contornadas por disposições contratuais de adiamento da 
facturação.
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Alteração 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que :

(a) o período de pagamento fixado no 
contrato não excederá os prazos previstos 
na alínea (b) do n.º 2, salvo se devidamente 
justificado em conformidade com o 
princípio da necessidade ou com 
disposições especiais da legislação 
nacional ou em caso de acordo específico 
entre o devedor e o credor, e em caso 
algum deve exceder 60 dias.
(b) Os Estados-Membros podem, se 
necessário, afastar-se dos requisitos 
previstos na alínea (a), caso existam 
planos de pagamento em prestações ou de 
escalonamento de pagamentos que
tenham sido especificamente acordados 
entre o devedor e o credor.
(c) Os Estados-Membros asseguram que a 
data de recepção da factura não seja
objecto de acordo contratual entre o 
devedor e o credor.

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. Para evitar prazos de pagamento desfavoráveis em particular para as pequenas e 
médias empresas, são exigíveis juros o mais tardar 60 dias após a recepção da factura. 
Diferentes requisitos podem ser aplicados para pagamentos em prestações (Ratenzahlungen) 
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ou para o escalonamento dos pagamentos (Abschlagszahlungen). Além disso, as disposições 
relativas aos prazos de pagamento não devem ser contornadas por disposições contratuais de 
adiamento da facturação

Alteração 164
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2.

Or. en

Justificação

Não é necessário criar um vazio para as entidades públicas: as práticas existentes em alguns 
Estados-Membros (por exemplo, o Reino e os Países Baixos) mostram que é possível às 
entidades públicas a todos os níveis pagar no prazo de 30 dias. O considerando 17 da 
proposta da Comissão explica em pormenor por que existem, na verdade, menos restrições 
financeiras para as entidades públicas do que para as empresas. Além disso, as entidades 
públicas devem dar o melhor exemplo ao mercado no seu conjunto 

Alteração 165
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2.
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específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

Or. en

Justificação

O texto da Comissão admite a derrogação ao período de 30 dias, o que suscita inúmeras 
interpretações e permite às entidades públicas impor prazos de pagamento mais longos do 
que os desejados pela presente directiva, por exemplo como forma de ultrapassar restrições 
orçamentais. Esta situação deve ser evitada a fim de assegurar o pagamento a tempo por 
parte das entidades públicas.

Alteração 166
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor.

Or. cs

Justificação

Também as entidades públicas devem ter liberdade contratual para formalizar relações com 
os fornecedores de acordo com as suas necessidades específicas.
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Alteração 167
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por circunstâncias 
especiais, como uma necessidade objectiva 
de escalonar o pagamento por um período 
mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por circunstâncias 
especiais, como uma necessidade objectiva 
de escalonar o pagamento por um período
mais longo. O prazo de pagamento não 
excederá, em circunstância alguma, 60 
dias.

Or. fr

Justificação

As empresas e as entidades privadas devem ter a possibilidade de derrogar o prazo de 30 
dias apenas em circunstâncias excepcionais e devidamente justificadas. É importante 
estipular um prazo máximo de pagamento a fim de limitar este desvio e de evitar abusos.

Alteração 168
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2.

Or. de
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Justificação

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.

Alteração 169
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado por 
circunstâncias especiais, como uma 
necessidade objectiva de escalonar o 
pagamento por um período mais longo.

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2.

Or. en

Alteração 170
Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 

4. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
(b) do n.º 2, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
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devidamente justificado por circunstâncias 
especiais, como uma necessidade objectiva 
de escalonar o pagamento por um período 
mais longo.

objectivamente justificado por 
circunstâncias especiais decorrentes 
da natureza ou características específicas 
do contrato.
Excepto no caso de planos de 
escalonamento de pagamentos, o prazo de 
pagamento nunca excederá 60 dias. 
Os devedores também não poderão 
utilizar planos de escalonamento de 
pagamentos como meio de pôr em causa 
as regras e os princípios definidos na 
presente directiva. 

Or. en

Alteração 171
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros podem definir 
prazos mais curtos, entre 30 e 60 dias.

Or. en

Justificação

É preferível permitir uma harmonização mínima a uma harmonização completa.

Alteração 172
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os Estados-Membros asseguram 
que, sempre que também sejam prestados 
serviços de interesse geral pelo sector 
privado, as disposições do presente artigo 
se apliquem a ambos os sectores. 
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Or. en

Justificação

A presente alteração toma em conta as diferentes formas como os serviços públicos se 
organizam nos Estados-Membros e, em particular, os cuidados de saúde e a assistência 
social. Por exemplo, existe já um conjunto de hospitais privados envolvidos na prestação de 
cuidados e, em alguns Estados-Membros, esta situação ocorre cada vez mais. É, pois, 
importante promover a igualdade de tratamento e evitar que os prestadores de serviços no 
sector público sejam colocados numa posição de desvantagem abusiva.

Alteração 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

Suprimido

Or. es

Justificação

Seria anómalo que as sanções consistissem em pagamentos a credores, visto que os 
beneficiários seriam os indivíduos em causa e não uma entidade pública. A indemnização dos 
credores deve assumir a forma de juros. 

Alteração 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 

Suprimido
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de mora.

Or. fr

Justificação

A finalidade desta indemnização suplementar não é clara, em especial porque é adicionada a 
duas sanções (indemnização pelos custos de recuperação e juros a título de penalização), 
cada uma delas com uma finalidade específica. Além disso, é difícil perceber o motivo pelo 
qual o montante deve ser de 5%, visto que o estudo de impacto da Comissão é vago a este 
respeito. Face a estas condições, a introdução dessa indemnização podia resultar no 
enriquecimento abusivo do credor, que não é, evidentemente, o objectivo da presente
proposta de directiva. 

Alteração 175
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

Suprimido

Or. fr

Justificação

(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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Alteração 176
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

Suprimido

Or. de

Justificação

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.

Alteração 177
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

Suprimido

Or. cs
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Justificação

Não é possível, no contexto da paridade das partes em relações contratuais, sujeitar as 
entidades públicas a uma sanção unilateral tão elevada.

Alteração 178
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
 Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros de 
mora.

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
de uma entidade públicas tem direito a 
uma indemnização correspondente a 5% do 
montante devido. Esta indemnização 
adiciona-se aos juros de mora.

Or. de

Justificação

As entidades públicas estão obrigadas a dar o exemplo e, ao contrário das empresas 
privadas, têm acesso garantido a recursos financeiros. Por conseguinte, a entidades públicas 
devem acordar apenas excepcionalmente prazos de pagamento superiores a 30 dias. Uma 
indemnização de 5% proporciona um claro incentivo para pagar a tempo. Contudo, estes 
pagamentos devem ser objecto de um limite máximo a fim de evitar encargos 
desproporcionados nos orçamentos públicos e estímulos à corrupção.  

Alteração 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

5. Se o pagamento na data fixada
depender de uma transferência prévia de 
fundos públicos por parte da 
administração central que não tenha sido 
efectuada e se a responsabilidade não 
couber a uma entidade pública não 
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subordinada à administração, o credor 
não tem direito a uma indemnização 
correspondente a uma percentagem do 
montante devido.

Or. el

Justificação

A lump sum compensation equal to 5% of the amount due, from the first day, is 
disproportionate and has a dissuasive effect on payment of the debt since the same percentage 
applies irrespective of the duration of the delay. Moreover, in many cases, payments by public 
authorities not subject to the central administration (e.g. municipalities, communities, 
prefectures, etc.) are dependent on the prior transfer of State funds from the central 
administration. When there is a delay in transferring those funds, the scheduled payment by 
the public authorities concerned is also correspondingly delayed, which results in a direct 
financial burden on those authorities even though they are not responsible for the delay.

Alteração 180
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido.
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 2% do montante devido.

Or. de

Justificação

No que respeita a sanções por atrasos de pagamento, a autora da presente alteração apoia a 
igualdade de tratamento de empresas e entidades públicas e propõe uma indemnização de 2% 
do montante devido.
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Alteração 181
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido.
Esta indemnização adiciona-se aos juros de 
mora.

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 3% do montante devido.
Esta indemnização adiciona-se aos juros de 
mora.

Or. it

Alteração 182
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, a 
entidade pública é obrigada a contratar, 
no prazo de cinco dias úteis, um produto 
ou serviço financeiro para o pagamento 
imediato de 100% da dívida. Se a entidade 
pública não celebrar um contrato que 
permita pagar a dívida ao prestador de 
serviços, ficará sujeita a sanções nos 
termos da legislação em vigor e dos 
critérios aplicáveis em cada 
Estado-Membro.

Or. es

Justificação

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 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
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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.

Alteração 183
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido.
Esta indemnização adiciona-se aos juros de 
mora.

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido.
Esta indemnização adiciona-se aos juros de 
mora. Se o credor a quem é devida a 
indemnização tiver subcontratado outras 
empresas, a indemnização será 
redistribuída proporcionalmente a essas 
empresas.

Or. it

Alteração 184
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. Contudo, a fim de não criar burocracia para as PME, não devem ser impostos 
quaisquer requisitos em matéria de indemnizações a empresas privadas ou a entidades 
públicas. Já existem juros legais escalonados em vigor que asseguram que as dilações de 
pagamento menores sejam tratadas de forma diferente dos atrasos mais longos. É muito 
importante não aumentar a burocracia.

Alteração 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

Suprimido

Or. de

Justificação

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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Alteração 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido. 
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora.

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito às seguintes indemnizações:

(a) indemnização correspondente a 2% do 
montante devido a partir da data em que 
se vencem juros;
(b) indemnização correspondente a 5% do 
montante devido 30 dias após a data em 
que se vencem juros.

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. No que se refere aos pagamentos de indemnizações, as dilações de pagamento 
menores devem ser tratadas de forma diferente dos atrasos mais longos.

Alteração 187
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a uma indemnização 
correspondente a 5% do montante devido.
Esta indemnização adiciona-se aos juros 
de mora. 

5. Os Estados-Membros garantem que 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a obter do devedor os seguintes 
montantes:

(a) indemnização correspondente a 2% do 
montante devido a partir da data em que 
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se vencem juros;
(b) indemnização correspondente a 4% do 
montante devido 45 dias após a data em 
que se vencem juros;
(c) indemnização correspondente a 5% do 
montante devido 60 dias após a data em 
que se vencem juros.
5-A. A indemnização referida no n.º 5 
adiciona-se aos juros de mora e à 
indemnização por custos de recuperação.

Or. en

Justificação

A sanção por atraso de pagamento das administrações públicas deve ser gradual e 
progressiva, dependendo da extensão do atraso, de modo a desincentivar o prolongamento do 
atraso do reembolso. 

Alteração 188
Malgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Or. pl

Justificação

É necessário definir um limite máximo para a indemnização devida ao credor que recebe com
atraso. 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O montante da indemnização referida 
no n.º 5 não deverá exceder 50 000 euros. 
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Alteração 189
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
 Artigo 5 – n.º 6

Or. de

Justificação

As entidades públicas estão obrigadas a dar o exemplo e, ao contrário das empresas 
privadas, têm acesso garantido a recursos financeiros. Por conseguinte, a entidades públicas 
devem acordar apenas excepcionalmente prazos de pagamento superiores a 30 dias. Uma 
indemnização de 5% proporciona um claro incentivo para pagar a tempo. Contudo, estes 
pagamentos devem ser objecto de um limite máximo a fim de evitar encargos 
desproporcionados nos orçamentos públicos e incentivos à corrupção. 

Alteração 190
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração:

6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais entre empresas e em 
transacções comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao fornecimento 
de mercadorias ou à prestação de serviços a 
uma entidade pública contra uma 
remuneração:

6. A indemnização referida no n.º 5 não 
deverá exceder 2 000 euros.

(a) Para o primeiro semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Janeiro desse ano;
(b) Para o segundo semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de Julho 
desse ano.
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pública contra uma remuneração:

Or. fr

Justificação

(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).

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

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração:

6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços contra uma 
remuneração:

Or. en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições de pagamento deve aplicar-se a todos os tipos de 
transacção comercial a fim de evitar desvantagens competitivas para empresas públicas ou 
privadas. Por este motivo, o artigo 3.º e o artigo 5.º devem ser fundidos. As relações 
comerciais entre empresas e entidades públicas são, em muitos aspectos, semelhantes às 
relações comerciais entre empresas.



PE439.270v02-00 122/134 AM\810451PT.doc

PT

Alteração 192
Heide Rühle 

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração:

6. Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao fornecimento 
de mercadorias ou à prestação de serviços 
contra uma remuneração:

Or. en

Justificação

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.

Alteração 193
Gianni Pittella

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem 
estipular que o credor tem a possibilidade 
de pedir às entidades públicas que 
certifiquem, dentro de um determinado 
prazo após a apresentação do pedido, que 
a dívida referida no n.º 1 é segura, tem 
um montante fixo e é exigível, a fim de 
poder transferir a dívida, sem 
possibilidade de recurso, a bancos ou 
intermediários financeiros reconhecidos 
pela legislação em vigor. Essas 
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transferências produzirão efeitos 
relativamente ao devedor em causa a 
partir do momento em que se concretiza a 
referida certificação. Depois dessa data, 
os juros de mora deixam de se vencer e 
não pode ser paga qualquer indemnização 
prevista no n.º 5.

Or. it

Justificação
Além dos rigorosos prazos de pagamento a impor às administrações públicas, as empresas 
devem poder ceder os créditos que lhes são devidos pelas administrações públicas a bancos 
ou intermediários financeiros. Uma disposição nesse sentido asseguraria às empresas a 
liquidez necessária para prosseguirem os seus negócios e pouparia também as 
administrações públicas a procedimentos de cobrança forçada e ao pagamento da 
indemnização de 5%. 

Alteração 194
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
 Artigo 5 – n.º 6-B (novo)

Or. de

Justificação

As entidades públicas estão obrigadas a dar o exemplo e, ao contrário das empresas 
privadas, têm acesso garantido a recursos financeiros. Por conseguinte, a entidades públicas 
devem acordar apenas excepcionalmente prazos de pagamento superiores a 30 dias. Uma 
indemnização de 5% proporciona um claro incentivo para pagar a tempo. Contudo, estes 
pagamentos devem ser objecto de um limite máximo a fim de evitar encargos 
desproporcionados nos orçamentos públicos e incentivos à corrupção.

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os Estados-Membros garantem que o 
credor pode recusar-se a fornecer bens ou 
serviços se estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1 e se uma 
entidade pública exceder o prazo de 
pagamento em mais de três meses.



PE439.270v02-00 124/134 AM\810451PT.doc

PT

Alteração 195
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Nas transacções comerciais que dão 
origem ao fornecimento de mercadorias 
ou à prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração, os 
Estados-Membros podem, através de
derrogação ao n.º 4-A, definir um sistema 
“bonus-malus” segundo o qual o devedor 
e o credor podem acordar o
escalonamento dos pagamentos ou o 
direito do credor a uma indemnização de 
2% do montante devido. O prazo de 
pagamento fixado no contrato não 
excederá, em circunstância alguma, 60 
dias.

Or. en

Alteração 196
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Indemnização por atraso de pagamento 

em transacções comerciais
1. Os Estados-Membros asseguram que 
nas transacções comerciais entre 
empresas ou nas transacções comerciais 
que dão origem ao fornecimento de 
mercadorias ou à prestação de serviços a 
uma entidade pública contra uma 
remuneração, quando se vencem juros de 
mora, o credor tem direito a receber do 
devedor uma indemnização 
correspondente a:
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(a) 2% do montante devido a partir da 
data em que se vencem juros;
(b) 3% do montante devido 30 dias após a 
data em que se vencem juros;
(b) 4% do montante devido 45 dias após a 
data em que se vencem juros;
(c) 5% do montante devido 60 dias após a 
data em que se vencem juros.
2. A indemnização referida no n.º 1 
adiciona-se aos juros de mora e à 
indemnização por custos de recuperação.

Or. fr

Justificação

Introduzir a obrigação de as entidades públicas pagarem indemnizações correspondentes a 
5% do montante devido a partir da data em que se vencem juros de mora é uma medida 
desproporcionada – e, consequentemente, difícil de aplicar – e discriminatória. A sanção 
associada a esta indemnização deve ser progressiva, dependendo do número de dias do 
atraso de pagamento, e aplicar-se a empresas e entidades públicas. Para a sanção ser 
verdadeiramente eficaz, não deve ser definido qualquer montante máximo.

Alteração 197
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Taxa de referência aplicável 

Os Estados-Membros garantem que a 
taxa de referência aplicável a transacções 
comerciais que dão origem ao 
fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços a uma entidade 
pública contra uma remuneração:
(a) Para o primeiro semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Janeiro desse ano;
(b) Para o segundo semestre do ano em 
questão, será a taxa em vigor em 1 de 
Julho desse ano.
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Or. de

Justificação

No que respeita ao pagamento de juros de mora por atrasos de pagamento, as empresas e as 
entidades públicas devem estar sujeitas às mesmas condições. Por conseguinte, deve 
aplicar-se a mesma taxa de referência a transacções comerciais entre empresas e entre 
empresas e entidades públicas.

Alteração 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros disporão no 
sentido de que qualquer cláusula 
contratual sobre a data de pagamento, a
taxa de juro de mora ou os custos 
suportados com a recuperação não será 
aplicável ou conferirá direito a 
indemnização se for manifestamente 
abusiva para o credor. Com vista a 
determinar se uma cláusula é 
manifestamente abusiva para o credor, 
serão ponderadas todas as circunstâncias 
do caso, incluindo as boas práticas 
comerciais e a natureza dos produtos ou 
dos serviços. Tomar-se-á também entre 
outros factores em consideração o facto 
de o devedor ter uma eventual razão 
objectiva para não respeitar a taxa de juro 
legal ou o disposto no n.º 2, alínea b), do 
artigo 3.º, no n.º 1, do artigo 4.º e no n.º 2, 
alínea b), do artigo 5.º.

1. Os Estados-Membros disporão no 
sentido de que qualquer cláusula contratual 
que seja contrária às disposições da 
presente directiva no que respeita à data 
de pagamento, à taxa de juro de mora ou 
aos custos suportados com a recuperação 
seja considerada manifestamente
abusiva para o credor e possa conferir 
direito a indemnização. Se for 
determinado que uma cláusula é 
manifestamente abusiva, ela será 
considerada inválida em termos jurídicos, 
e as disposições legais em vigor serão 
aplicadas e consideradas executórias, 
salvo se os tribunais nacionais decretarem 
condições diferentes que sejam tidas como 
justas. Com vista a determinar se uma 
cláusula é manifestamente abusiva para o 
credor, serão ponderadas todas as 
circunstâncias do caso, incluindo as boas 
práticas comerciais e a natureza dos 
produtos ou dos serviços. São 
considerados manifestamente abusivos, 
em qualquer circunstância, os seguintes 
tipos de cláusulas:

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula que exclui o 
pagamento de juros de mora será sempre 
considerada manifestamente abusiva.

(a) que excluam juros de mora ou 
estipulem uma taxa inferior à prevista no 
artigo 2.º, n.º 5;

(b) que estipulem prazos de pagamento 
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superiores aos previstos no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea (b), sem especificar uma 
necessidade objectiva;
(c) que estipulem prazos de pagamento 
superiores aos previstos no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea (b), sem referência a motivos 
de força maior;
(d) que excluam a indemnização por 
custos de recuperação especificada no 
artigo 4.º; 
(e) que excluam a aplicação do artigo 5.º, 
n.º 5;
(f) que excluam o direito do credor a 
rescindir o contrato em caso de atraso de 
pagamento;
(g) que excluam, no âmbito de contratos 
de arrendamento, o direito dos credores a 
recuperar material que lhes pertença, e 
que tenha sido utilizado na prestação do 
serviço em causa, em caso de atraso de 
pagamento.

Or. es

Justificação

É desejável, por motivos de clareza, adicionar uma lista de cláusulas “abusivas” e 
especificar os efeitos de uma cláusula encarada como tal num contrato. Este aditamento é 
conforme ao espírito da directiva.

Alteração 199
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros disporão no 
sentido de que qualquer cláusula 
contratual sobre a data de pagamento, a 
taxa de juro de mora ou os custos 
suportados com a recuperação não será 
aplicável ou conferirá direito a 
indemnização se for manifestamente 
abusiva para o credor. Com vista a 
determinar se uma cláusula é 

1. Os Estados-Membros disporão no 
sentido de que qualquer cláusula 
contratual sobre a data de pagamento, a 
taxa de juro de mora ou os custos 
suportados com a recuperação não será 
aplicável ou conferirá direito a 
indemnização se for manifestamente 
abusiva para o credor. Com vista a 
determinar se uma cláusula é 
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manifestamente abusiva para o credor, 
serão ponderadas todas as circunstâncias 
do caso, incluindo as boas práticas 
comerciais e a natureza dos produtos ou 
dos serviços. Tomar-se-á também entre 
outros factores em consideração o facto de 
o devedor ter uma eventual razão objectiva 
para não respeitar a taxa de juro legal ou o 
disposto no n.º 2, alínea b), do artigo 3.º, 
no n.º 1, do artigo 4.º e no n.º 2, alínea b), 
do artigo 5.º. 

manifestamente abusiva para o credor, 
serão ponderadas todas as circunstâncias 
do caso, incluindo as boas práticas 
comerciais, a natureza dos produtos ou dos 
serviços e a dimensão das empresas.
Tomar-se-á também entre outros factores 
em consideração o facto de o devedor ter 
uma eventual razão objectiva para não 
respeitar a taxa de juro legal ou o disposto 
no n.º 2, alínea b), do artigo 3.º, no n.º 1, do 
artigo 4.º e no n.º 2, alínea b), do artigo 5.º. 

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula que exclui o 
pagamento de juros de mora será sempre 
considerada manifestamente abusiva.

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula que exclui o 
pagamento de juros de mora será sempre 
considerada manifestamente abusiva.

Or. it

Alteração 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula que exclui o 
pagamento de juros de mora será sempre 
considerada manifestamente abusiva.

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula ou prática 
comercial que exclua o juro legal (a taxa 
de referência acrescida de, pelo menos, 7 
pontos percentuais) ou a indemnização 
por custos de recuperação, ou ambos, será 
sempre considerada manifestamente 
abusiva.

Or. es

Justificação

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 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
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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. 

Alteração 201
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula que exceda o 
prazo previsto no artigo 5.º, n.º 2, alínea 
(b), será sempre considerada 
manifestamente abusiva.

Or. en

Justificação
Em vários sectores, uma percentagem significativa das compras é efectuada através de 
concursos públicos. Existe o risco de as entidades públicas abusarem da sua posição 
dominante. As PME e as empresas em geral arriscam-se a comprometer o futuro das relações 
comerciais em causa se intentarem uma acção judicial. Consequentemente, a directiva deve 
prever medidas rigorosas para reforçar a posição dos fornecedores.

Alteração 202
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula que exceda o 
prazo previsto no artigo 5.º, n.º 2, alínea 
(b), será sempre considerada 
manifestamente abusiva.

Or. en
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Alteração 203
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O abuso de posição dominante por parte 
de entidades públicas deve ser 
considerado uma prática manifestamente 
abusiva.

Or. en

Alteração 204
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os meios a que se refere o n.º 2 incluirão 
disposições mediante as quais as 
organizações representativas possam 
intentar acções em conformidade com a 
legislação nacional em questão perante os 
tribunais ou perante organismos 
administrativos competentes com base no 
facto de as cláusulas serem manifestamente 
abusivas, por forma a que possam aplicar 
meios adequados e eficazes com vista a 
prevenir a sua utilização continuada.

3. Os meios a que se refere o n.º 2 incluirão 
disposições mediante as quais as empresas
possam intentar acções em conformidade 
com a legislação nacional em questão 
perante os tribunais ou perante organismos 
administrativos competentes com base no 
facto de as claúsulas serem manifestamente 
abusivas, por forma a que possam aplicar 
meios adequados e eficazes com vista a 
prevenir a sua utilização continuada, sem 
prejuízo do disposto no n.º 1, segundo 
parágrafo. 

Or. es

Justificação

A finalidade da presente alteração é, muito simplesmente, evitar uma sobrecarga excessiva 
dos tribunais. Não deveria ser necessário recorrer à lei para determinar se um dos tipos de 
cláusulas enumerados no primeiro parágrafo deste artigo deve ser considerado abusivo. A 
situação é diferente quando estão em causa tipos de cláusulas que uma das partes pode 
considerar abusivas: nesses casos, o assunto terá de ser decidido por meios judiciais.
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Alteração 205
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os meios a que se refere o n.º 2 incluirão 
disposições mediante as quais as 
organizações representativas possam 
intentar acções em conformidade com a 
legislação nacional em questão perante os 
tribunais ou perante organismos 
administrativos competentes com base no 
facto de as cláusulas serem manifestamente 
abusivas, por forma a que possam aplicar 
meios adequados e eficazes com vista a 
prevenir a sua utilização continuada.

3. Os meios a que se refere o n.º 2 incluirão 
disposições mediante as quais as 
organizações que representam 
oficialmente as pequenas e médias 
empresas possam intentar acções em 
conformidade com a legislação nacional 
em questão perante os tribunais ou perante 
organismos administrativos competentes 
com base no facto de as cláusulas serem 
manifestamente abusivas, por forma a que 
possam aplicar meios adequados e eficazes 
com vista a prevenir a sua utilização 
continuada.

Or. nl

Justificação

A antiga directiva conferia apenas a organizações o direito de representar oficialmente PME. 
Para evitar a incerteza entre as PME, esta situação deve manter-se. 

Alteração 206
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantem total 
transparência relativamente aos direitos e 
às obrigações decorrentes da presente 
directiva, em especial com a publicação da 
taxa de juro legal.

Os Estados-Membros garantem total 
transparência relativamente aos direitos e 
às obrigações decorrentes da presente 
directiva, em especial com a publicação da 
taxa de juro legal e o controlo do 
comportamento das administrações 
públicas em matéria de pagamentos, 
especificamente com vista a proteger 
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quaisquer redes de subcontratação.

Or. it

Alteração 207
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros esforçar-se-ão por
incentivar a divulgação de informações 
relativas aos direitos de credores e 
devedores em transacções comerciais e a 
publicação de uma lista de entidades que 
pagam com prontidão de modo a 
fomentar a disseminação de boas práticas.

Or. fr

Justificação

As medidas destinadas a combater os atrasos de pagamento não devem ser puramente 
repressivas. É importante que os credores estejam bem informados e cientes dos seus 
direitos. A publicação de uma lista de bons pagadores que respeitam os prazos pode 
constituir um incentivo para melhorar o cumprimento dos prazos (por estar em causa a 
reputação dos devedores).

Alteração 208
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
A Comissão publicará no Jornal Oficial e 
na Internet pormenores sobre as taxas de 
juro legal aplicáveis em todos os 
Estados-Membros no caso de atrasos de 
pagamento em transacções comerciais.
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Or. pl

Justificação

Esta medida vai assegurar maior clareza e um acesso mais fácil de tribunais e credores aos 
pormenores relativos às taxas de juro legal aplicáveis em cada Estado-Membro. Este aspecto 
é particularmente importante em função das transacções transfronteiriças. 

Alteração 209
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas nacionais 
serão aplicáveis nos mesmos termos a 
todos os credores estabelecidos na 
Comunidade.

2. As disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas nacionais 
serão aplicáveis nos mesmos termos a 
todos os credores estabelecidos na União, 
de acordo com a sua dimensão.

Or. it

Alteração 210
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 1.º a 7.º e 9.º [último dia do 12.º 
mês seguinte à publicação da presente 
directiva no Jornal Oficial da União 
Europeia]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 1.º a 7.º e 9.º [último dia do 12.º 
mês seguinte à publicação da presente 
directiva no Jornal Oficial da União 
Europeia]. Para efeitos de cumprimento 
do artigo 5.º, cada Estado-Membro terá a 
opção de adiar a entrada em vigor 
daquele artigo, no máximo em 36 meses, 
no âmbito de pagamentos relativos a 
sectores específicos. Os sectores em causa 
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serão determinados por cada Estado-
Membro e indicados à Comissão, que terá 
que os aprovar. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro que revele a correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

Or. it


