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PR_COD_Recastingam

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0126),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0044/2009),

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi 
Bizottságnak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett …-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, 
valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak, valamint az alábbi 
módosításoknak megfelelően kiigazított formában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A felmérések szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a hatóságok által odaítélt 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
fizetési határidőt legfeljebb 30 napban kell 
korlátozni. A szerződés egyedi jellege vagy 
természete által objektíve indokolt esetben 
– például jelentős építési projektek esetén 
– lehetővé kell tenni a hosszabb fizetési 
határidők, többek között a lépcsőzetes 
törlesztési rendszerek fenntartását.

Or. en

Indokolás

A módosítást az előadó által benyújtott új 7a. cikkel együtt kell értelmezni. Lásd az új 7a. 
cikket.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes. A felmérések szerint a 
hatóságok a számlákat gyakran jóval a 
vonatkozó fizetési határidő lejárta után 

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

egyenlítik ki. A hatóságok sokkal kisebb 
finanszírozási megszorításokkal néznek 
szembe, mivel a magánvállalkozásokhoz 
képest biztosabb, kiszámíthatóbb és 
folyamatosabb bevételekkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor a magánvállalkozásokkal 
ellentétben kevésbé vannak arra utalva, 
hogy céljaik elérése érdekében stabil üzleti 
kapcsolatokat építsenek ki. 
Következésképpen mindez kevésbé 
ösztönzi a hatóságokat arra, hogy időben 
fizessenek. Emellett számos hatóság 
előnyösebb feltételek mellett tud 
finanszírozási forrásokhoz hozzájutni, mint 
a magánvállalkozások. Ezért a hatóságok 
részéről felmerülő késedelmes fizetés 
nemcsak indokolatlan költségeket okoz a 
magánvállalkozások számára, hanem 
általában a hatékonyságot is gátolja.

Or. en

Indokolás

A módosítást az új 4a. cikkel együtt kell értelmezni, amely egyforma szankciókat vet ki az 
üzleti és közszférabeli partnerekre. Lásd az új 4a. cikket.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Pénzügyeik és kereskedelmi 
ügyleteik tekintetében az európai uniós 
intézmények hasonló helyzetben vannak, 
mint a tagállamok közigazgatási 
hatóságai. Az Európai Unió intézményeire 
ezért az irányelvben a hatóságok 
tekintetében előírt fizetési határidők 
alkalmazandók.
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Or. en

Indokolás

A módosítást a 2. cikk (2) bekezdésével együtt kell értelmezni. Az előadó úgy véli, hogy az 
irányelvet közvetlenül alkalmazni kell az európai uniós intézményekre.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az irányelv a szerződési feltételek 
tisztességtelenségének megítélésére 
vonatkozóan határoz meg feltételeket, 
tekintetbe véve a vállalkozások egymás 
közötti, illetve a vállalkozások és a 
hatóságok közötti – a fogyasztókkal kötött 
ügyletektől jelentősen eltérő jellegű –
ügyletek jellegzetességeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás rögzíti, hogy a szerződési feltételek tisztességtelenségének megítélésére 
vonatkozóan az irányelvben meghatározott feltételek arra való tekintettel kerültek 
megállapításra, hogy a vállalkozások egymás közötti, illetve a vállalkozások és a hatóságok 
közötti ügyletek a fogyasztókkal kötött ügyletektől jelentősen eltérnek. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az irányelv rendelkezéseinek való 
megfelelés megkönnyítése érdekében a 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
közvetítés, vagy egyéb alternatív 
vitarendező mechanizmusok igénybe 
vételét.

Or. en
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Indokolás

Az előadó ösztönözni kívánja a közvetítés, vagy egyéb alternatív vitarendező mechanizmusok 
igénybe vételét.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) „hatóság”: a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 
31-i 2004/17/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1, a 2004/18/EK irányelv, 
valamint a honvédelem és biztonság 
területén egyes építési beruházásra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők által odaítélt szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv2

értelmében vett bármely ajánlatkérő 
hatóság vagy szerv, továbbá az Európai 
Unió bármely intézménye, szerve, irodája 
és ügynöksége;
1 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.
2 HL L 216., 2009.8.20., 76. o.

Or. en

Indokolás

Az előadó fontosnak tartja, hogy a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szolgáltató 
vállalatok és a 2009/81/EK irányelv értelmében vett ügyletek is szerepeljenek a hatóság 
meghatározásában. A hatóság meghatározásába továbbá az Európai Unió intézményeinek is 
bele kell tartoznia.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) 10 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb tartozás esetén 100 EUR fix 
összegű átalány.

Or. en

Indokolás

A 10 000 EUR összegű vagy annál nagyobb tartozás esetén fizetendő, nyíltvégű 1%-os 
kártérítési arány a nagy volumenű ügyletek esetén jelentős és aránytalan költséget jelent, és 
nem tükrözi a valós költségeket. Az előadó úgy véli, hogy a behajtási költségek megtérítésének 
felső határértéket kell szabni. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Átalányösszegű kártérítés

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az alábbi összegek 
valamelyikét legyen jogosult beszedni az 
adóstól:
a) a kamatfizetés esedékességének 
napjától az esedékes összeg 2 %-ának 
megfelelő kártérítés;
b) a kamatfizetés esedékességétől 
számított 45 napon túl az esedékes összeg 
4 %-ának megfelelő kártérítés;
c) a kamatfizetés esedékességétől számított 
60 napon túl az esedékes összeg 5 %-ának 
megfelelő kártérítés.
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(2) Az (1) bekezdésben említett kártérítés a 
késedelmi kamaton és a behajtási 
költségek megtérítésén kívül fizetendő. 
(3) Az (1) bekezdésben említett kártérítés 
nem haladhatja meg az 50 000 EUR-t.

Or. en

Indokolás

Az előadó szerint a vállalkozásokat és a hatóságokat egységesen kell kezelni a késedelmes 
fizetés esetén kiszabandó szankciókat illetően. 50 000 EUR plafonösszegű progresszív 
szankcionálást javasol.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – utolsó mondat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó 
közhatóságok esetén az i. és iii. pontban 
említett határidő 60 nap.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó közhatóságok esetén az előadó 60 napos harmonizált 
fizetési határidőt javasol. Erre a kivételre az egészségügyi szolgáltatások egyedi szerkezete és 
a tagállamokban működő eltérő megoldások miatt van szükség.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vagy természete miatt az objektíve indokolt 
is.

A lépcsőzetes fizetési rendszertől 
eltekintve a fizetési határidő nem 
haladhatja meg a 60 napot.

Or. en

Indokolás

El kell érni, hogy a hatóságok az összehangolt 30 napos fizetési határidőtől csak nagyon 
indokolt esetben térhessenek el. A 30 napos fizetési határidőtől való eltérés csak kivételes 
esetben megengedett, és gondoskodni kell arról, hogy ez a rendelkezés ne legyen kiskapuként 
felhasználható. Az előadó támogatja továbbá a maximum 60 napos fizetési határidőt. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítást az új 4a. cikkel együtt kell értelmezni. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átláthatóság Átláthatóság és tudatosságnövelés
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Or. en

Indokolás

A módosítást a 7. cikk módosításaival együtt kell értelmezni. 

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok adott esetben szakmai 
kiadványokat, ismeretterjesztő 
kampányokat vagy bármilyen más eszközt 
igénybe vesznek a vállalkozások közötti 
késedelmes fizetések megoldására 
kínálkozó lehetőségek népszerűsítése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A bizottsági hatástanulmányban szereplő gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a 
vállalkozások gyakran nincsenek tisztában a késedelmes fizetés elleni megoldásokkal. Az 
előadó úgy véli, hogy az irányelv végrehajtását a vállalkozások – különösen a kkv-k –
tudatosságának fokozását célzó intézkedéseknek kell kísérniük, egyszersmind tájékoztatva őket 
jogaikról.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok támogathatják a pontosan 
meghatározott fizetési határidőkről és a 
vitás fizetések rendezésére irányuló 
eljárásról rendelkező naprakész fizetési 
szabálygyűjtemény kidolgozását, illetve 
bármilyen olyan kezdeményezést, amely a 
késedelmes fizetés égető problémájára 
megoldást nyújt, és hozzájárul az irányelv 
célkitűzését támogató fizetési kultúra 
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kialakulásához.

Or. en

Indokolás

Az előadó a munkadokumentumban rámutat, hogy a késedelmes fizetés ellen csak széleskörű 
kiegészítő intézkedésekkel lehet felvenni a harcot. Az intézkedések között kell szerepelnie az 
adósok listára vételének, valamint az időben történő fizetés előmozdítása bevált 
gyakorlatainak terjesztésének, ideértve többek között a naprakész fizetési szabálygyűjteményt. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Fizetési ütemezés

Ezen irányelv nem sértheti a felek az 
alkalmazandó nemzeti jog vonatkozó 
intézkedései szerinti, a fizetés ütemezését –
a tartozás részletekben történő 
megfizetését – illető kiegyezési jogát.  
Ebben az esetben ha egy részlet 
befizetésével a fél késlekedik, az ezen 
irányelvben említett kamatok, kártérítések 
és egyéb pénzbüntetések csak az esedékes 
összeg tekintetében számíthatók fel.

Or. en

Indokolás

A lépcsőzetes törlesztés a vállalkozások, és elsősorban a kkv-k likviditási helyzetét javíthatja. 
Ebben az összefüggésben az előadó tisztázni kívánja, hogy egy kereskedelmi ügylet részes 
felei az alkalmazandó nemzeti jog vonatkozó intézkedéseit tiszteletben tartva szabadon 
dönthetnek a fizetés ütemezéséről,  és egy részlet késedelmes fizetése estén kamatok, 
kártérítések és egyéb pénzbüntetések csak az esedékes összeg tekintetében számíthatók fel.
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INDOKOLÁS

Bevezető megjegyzések

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata jelentősen javítaná a késedelmes fizetésekkel 
kapcsolatos problémákat , mivel – figyelembe véve a kis- és középvállalkozások helyzetét –
javít a belső piac működésén. 

Az előadó egyetért a bizottsági javaslat alapvető elemeivel, ugyanakkor lényegi 
módosításokat javasol a szankciók, a hatóságok meghatározása és a közhatóságok esetén 
alkalmazandó harmonizált fizetési határidő kapcsán.

Mivel a késedelmes fizetés olyan összetett jelenség, amelynek számos és egymással 
összefüggő oka van, ellene csak széleskörű kiegészítő intézkedésekkel lehet felvenni a harcot. 
Az előadó úgy véli, hogy a késedelmes fizetések felszámolására irányuló pusztán jogi 
megközelítés helyes, de nem elegendő. A Bizottság „keménykezű” hozzáállását, amely 
szigorú büntetéseket és visszatartó intézkedéseket szab ki, ki kell egészíteni olyan „puha” 
intézkedésekkel, amelyek a késedelmes fizetés elleni fellépés során ösztönzőket biztosítanak. 
Ezen túlmenően és az irányelv alkalmazásával párhuzamosan gyakorlati intézkedéseket – pl. 
elektronikus számla használatát – kell bevezetni.

Csakis e módszerek együttes alkalmazása vezethet el végül egy olyan újfajta kereskedelmi 
kultúrához, amely jobban hajlik az időben történő fizetésre, és amelyben a késedelmes fizetést 
az ügyfél helyzetével való elfogadhatatlan visszaélésnek és szerződésszegésnek, nem pedig 
rendes gyakorlatnak tekintik. 

Az előadó rámutat, hogy bár az irányelv nem fogja megoldani a pénzügyi válság okozta 
összes problémát, fontos eszköz lesz a jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal való szembenézés 
során. 

A bizottsági javaslattal kapcsolatban az előadó tehát az alábbi javaslatokat teszi: 

A behajtási költségek megtérítése 

Az előadó úgy véli, hogy a 10 000 EUR összegű vagy annál nagyobb tartozás esetén 
fizetendő, nyíltvégű 1%-os kártérítési arány a nagy volumenű ügyletek esetén jelentős és 
aránytalan költségeket jelent, és nem tükrözi a valós költségeket. A behajtási költségek 
megtérítésének felső határértéket (100 EUR) kell szabni. 

Lépcsőzetes törlesztés 

Az előadó úgy véli, hogy a tagállamokban továbbra is lehetővé kell tenni a tartozás 
részletekben történő megfizetésére vonatkozó megállapodások megkötését. A lépcsőzetes 
törlesztés elterjedt gyakorlat jó néhány tagállamban, többek között Németországban és 
Olaszországban, különösen nagy volumenű munka és/vagy szolgáltatás (pl. építkezések) 
esetén. Az építőiparban megszokott jelenség a szakaszos teljesítéssel összekötött 
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részletfizetés. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy a lépcsőzetes törlesztés a vállalkozások, és elsősorban a kkv-k 
likviditási helyzetét javíthatja. Ebben az összefüggésben az előadó tisztázni kívánja, hogy egy 
kereskedelmi ügylet részes felei az alkalmazandó nemzeti jog vonatkozó intézkedéseit 
tiszteletben tartva szabadon dönthetnek a fizetés ütemezéséről. Egy törlesztőrészlet 
késedelmes fizetése estén azonban kamatok, kártérítések és egyéb pénzbüntetések csak az 
esedékes összeg tekintetében számíthatók fel.

A közhatóságok esetén alkalmazandó harmonizált fizetési határidő 

Az előadó úgy véli, hogy a 30 napos fizetési határidőtől való eltérést továbbra is csak 
kivételes esetben lehet megengedni. Bár némi rugalmasságra szükség van, az eltéréseket csak 
különleges körülmények esetén szabad megengedni. Az 5. cikk (4) bekezdésének utolsó 
mondata („ és bizonyos körülmények – amelyek között a fizetést objektív okok miatt csak 
hosszabb idő alatt lehet lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt.”) félreérthető, és különösen a 
lépcsőzetes törlesztések esetén nehezen értelmezhető.

Az előadó precízebb megfogalmazást javasol a 30 napos határidőtől való eltérés okainak 
tisztázására, olyat, amely ugyanakkor rugalmasságot biztosít az indokolt esetben megengedett 
hosszabb fizetési határidő esetében. Az előadó támogatja továbbá a hatóság tekintetében 
megállapítandó maximum 60 napos fizetési határidőt.

Azonos szankciók a vállalkozások és a hatóságok tekintetében

Az előadó kiegyensúlyozottabb hozzáállást javasol a vállalkozások és a hatóságok kezelése 
esetében. Támogatja azt, hogy a fizetési határidők tekintetében eltérően kezeljék a 
vállalkozásokat és a hatóságokat, de úgy véli, hogy a szankciókat illetően azonos 
bánásmódban kell részesíteni a vállalkozásokat és a hatóságokat.  

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a késedelmi kamat esedékességétől számított összeg 5%-a 
aránytalanul erős szankció. Nincs ösztönző hatása a késedelmes fizetés után teljesítendő 
fizetések gyorsaságára sem. Az adós ugyanazt az összeget (az esedékes összeg 5%-át) fizeti 
függetlenül attól, hogy a késedelem egy nap vagy egy év.

Az előadó fokozatos és progresszív rendszer bevezetését javasolja, amelynek értelmében az 
adós a késedelmi kamat esedékességének napjától 2%-ot, a késedelmi kamat esedékességének 
napját követő 45 napon túl 4%-ot, és a késedelmi kamat esedékességének napját követő 60 
napon túl 5%-ot fizetne. Az előadó javasolja azt is, hogy a késedelmi kamat maximális 
összege 50 000 EUR legyen.

A 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szolgáltató vállalatok bevétele a hatóságok körébe

Az előadó fontosnak tartja, hogy a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szolgáltató 
vállalatok kereskedelmi ügyletei is szerepeljenek a hatóság meghatározásában. Úgy véli, hogy 
a hatóságokhoz hasonlóan a különleges vagy kizárólagos jogokat élvező szolgáltató vállalatok 
folyamatos (vagy legalábbis stabil) jövedelemmel rendelkeznek. A szolgáltató vállalatokat 
ezért a hatóságokhoz hasonlóan kell kezelni.
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Pozitív ösztönzők és kísérőintézkedések

Az előadó a bizottsági megközelítésmód szélesítésére irányuló és a tisztán jogi 
megközelítéstől az ösztönzés-alapú megközelítés felé elmozduló módosításokat nyújtott be.  
Először is ösztönzi a tagállamokat, hogy a késedelmes fizetés égető problémájára megoldást 
nyújtandó és az irányelv célkitűzését támogató fizetési kultúra kialakulásának támogatása 
céljából vessenek be olyan eszközöket, mint a naprakész fizetési szabálygyűjtemény és az 
adósok listája. Javasolja továbbá, hogy a tagállamok adott esetben szakmai kiadványokat, 
ismeretterjesztő kampányokat vagy bármilyen más eszközt vegyenek igénybe a vállalkozások 
közötti késedelmes fizetések megoldására kínálkozó lehetőségek népszerűsítése érdekében. 
Az előadó ösztönözni kívánja továbbá a közvetítés, vagy egyéb alternatív vitarendező 
mechanizmusok igénybe vételét.

A Jogi Bizottság véleménytervezete 

Az előadó tudomást vesz a Jogi Bizottság előadója által benyújtott arra irányuló módosításról, 
hogy az IMCO és a JURI Bizottság megállapodását követően a JURI Bizottság hatáskörébe 
számító 6. cikk alá tartozzanak a fizetési határidőkre vonatkozó feltételek. Az előadó egyetért 
ezzel a módosítással. 


