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PR_COD_Recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais 
(reformulação)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Processo de co-decisão – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0126),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0044/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, nos termos do n.º 3 do artigo 87.º do 
seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0000/2010),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos precedentes, juntamente com as 
alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos actos 
existentes, sem alterações substantivas,

1. Aprova a posição a seguir enunciada, tendo em conta as recomendações do Grupo 
Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão;

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

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. Contudo, deve ser 
mantida a possibilidade de estabelecer 
calendários de pagamento mais longos, 
inclusivamente no caso dos pagamentos 
escalonados, sempre que para tal exista 
uma justificação objectiva, à luz da 
natureza particular ou das características 
do contrato, como no caso de importantes 
projectos de construção.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em articulação com o novo artigo 7.º-A proposto 
pela relatora. Ver a justificação relativa ao novo artigo 7.º-A.

Alteração 2

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. 

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável. 
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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.

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. en

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em articulação com o novo artigo 4.º-A, que prevê 
a aplicação de sanções iguais a empresas e entidades públicas. Ver a justificação relativa ao 
novo artigo 4.º-A.

Alteração 3

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 no que respeita ao seu 
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financiamento e às suas relações 
comerciais. Por conseguinte, aplicam-se 
às instituições da União Europeia os 
prazos máximos de pagamento previstos 
na presente directiva para as entidades 
públicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em articulação com o n.º 2 do artigo 2.º. A 
relatora entende que a directiva deve ser aplicada às instituições da União Europeia.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A presente directiva estabelece 
critérios específicos para a avaliação de 
eventuais cláusulas contratuais abusivas, 
tendo em conta as características 
particulares das transacções entre 
empresas ou entre empresas e entidades 
públicas, as quais diferem 
significativamente das características das 
transacções em que intervêm 
consumidores.

Or. en

Justificação

A presente alteração indica claramente que os critérios específicos para a avaliação de 
eventuais cláusulas contratuais abusivas estabelecidos na directiva têm em conta as 
características particulares das transacções entre empresas ou entre empresas e entidades 
públicas, as quais diferem significativamente das características das transacções em que 
intervêm consumidores. 
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Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os Estados-Membros devem 
fomentar o recurso à mediação ou a 
outros meios alternativos de resolução de 
litígios, a fim de facilitar o cumprimento 
do disposto na presente directiva.

Or. en

Justificação

A relatora gostaria de fomentar o recurso à mediação e a outros meios alternativos de 
resolução de litígios.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) «Entidade pública», qualquer entidade 
adjudicante na acepção 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, da Directiva 2004/18/CE 
e da Directiva 2009/81/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação de determinados 
contratos de empreitada, contratos de 
fornecimento e contratos de serviços por 
autoridades ou entidades adjudicantes nos 
domínios da defesa e da segurança2, bem 
como qualquer das instituições, 
organismos, gabinetes e agências da 
União Europeia;
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
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2 JO L 216 de 20.8.2009, p. 76.

Or. en

Justificação

A relatora considera importante incluir no regime aplicável às entidades públicas as 
transacções realizadas por empresas de serviços públicos cobertas pela Directiva 
2004/17/CE e as transacções na acepção da Directiva 2009/81/CE. O regime aplicável às 
entidades públicas previsto na directiva deve ser igualmente aplicado às instituições da UE.

Alteração 7

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 inferior a 10 000 euros 
ou mais, um montante fixo de 100 euros.

Or. en

Justificação

A aplicação de uma taxa de indemnização não fixa de 1% em caso de atraso no pagamento 
de um montante igual ou superior a 10 000 euros poderia implicar custos substanciais e 
desproporcionados para as transacções de maior valor e não reflectir os custos reais. A 
relatora considera que deveria existir um limite máximo fixo para a indemnização pelos 
custos incorridos com a recuperação de pagamentos. 

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Indemnizações de percentagem fixa

1. Os Estados-Membros garantem que, 
quando se vencem juros de mora, o credor 
tem direito a receber do devedor um dos 
seguintes montantes:



PR\803760PT.doc 11/18 PE438.475v01-00

PT

a) uma indemnização equivalente a 2% do 
montante devido a partir da data em que 
se vencem juros de mora;
b) uma indemnização equivalente a 4% do 
montante devido uma vez decorridos 45 
dias desde a data em que se vencem juros 
de mora;
c) uma indemnização equivalente a 5% do 
montante devido uma vez decorridos 60 
dias desde a data em que se vencem juros 
de mora;
2. A indemnização referida no n.º 1 é 
adicional aos juros de mora e à 
indemnização pelos custos suportados 
com a recuperação. 
3. O montante da indemnização referida 
no n.º 1 não pode ser superior a 50 000 
euros.

Or. en

Justificação

A relatora é favorável à aplicação de sanções iguais a empresas e entidades públicas em caso 
de atrasos de pagamento. Propõe um sistema progressivo com um limite máximo global de 
50 000 euros.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso das entidades públicas 
que operam no sector da saúde, os prazos 
referidos nos pontos (i) a (iii) são de 60 
dias.

Or. en

Justificação

A relatora propõe um prazo de pagamento harmonizado de 60 dias para as entidades 
públicas que operam no sector da saúde. Esta excepção tem em conta a organização 
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específica dos sistemas de saúde e as diferentes modalidades existentes nos 
Estados-Membros.

Alteração 10

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 
objectivamente justificado pela natureza 
particular ou pelas características do 
contrato.

O prazo de pagamento não será superior a 
60 dias, excepto em caso de pagamento 
escalonado.

Or. en

Justificação

As entidades públicas devem ter a possibilidade de abrir excepções ao prazo de pagamento 
harmonizado de 30 dias apenas em casos totalmente justificados. A derrogação ao prazo de 
30 dias deve ser uma excepção e devem ser tomadas medidas para que esta disposição não 
seja usada para contornar a lei. A relatora é favorável a que o prazo máximo de pagamento 
seja de 60 dias. 

Alteração 11

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
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Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em articulação com o novo artigo 4.º-A.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Transparência Transparência e sensibilização

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em articulação com as modificações introduzidas 
no artigo 7.º. 

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, quando 
necessário, recorrer a publicações 
profissionais, campanhas de promoção ou 
quaisquer outros meios adequados para 
aumentar a sensibilização das empresas 
para as soluções a aplicar em caso de 
atrasos de pagamento.

Or. en

Justificação

As provas empíricas apresentadas pela Comissão na sua avaliação de impacto mostram que, 
frequentemente, as empresas desconhecem as soluções para o problema dos atrasos de 
pagamento. A relatora considera que a aplicação da directiva deve ser acompanhada de 
acções de sensibilização destinadas às empresas, em particular as PME, com o objectivo de 
as informar sobre os seus direitos.
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem fomentar o 
estabelecimento de códigos de pagamento 
atempado, que prevejam prazos de 
pagamento claramente definidos e um 
processo adequado para tratar os 
pagamentos que sejam objecto de litígio, 
ou quaisquer outras iniciativas para fazer 
face à questão crucial dos atrasos de 
pagamento e contribuir para o 
desenvolvimento de uma cultura de 
pagamento atempado que facilite a 
realização dos objectivos da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

A relatora salientou, no seu documento de trabalho, que apenas se pode lutar contra os 
atrasos de pagamento com uma ampla gama de medidas complementares. Estas medidas 
devem incluir a utilização de uma lista de bons pagadores e a divulgação das melhores 
práticas para promover o cumprimento dos prazos de pagamento, incluindo instrumentos 
como códigos de pagamento atempado. 

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Calendários de pagamento

A presente directiva não afectará a 
competência das partes para, em 
conformidade com as disposições 
pertinentes da legislação nacional 
aplicável, chegarem a acordo em relação 
ao calendário de pagamento escalonado 
dos montantes devidos ao longo de um 
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determinado período de tempo. Neste 
caso, se um dos pagamentos não for 
efectuado na data acordada, os juros, 
indemnizações e outras sanções previstos 
na presente directiva serão calculados 
apenas com base nos montantes em 
dívida.

Or. en

Justificação

As modalidades de pagamento escalonado podem contribuir para assegurar a liquidez das 
empresas, em particular das PME.  Neste contexto, a relatora considera oportuno clarificar o 
seguinte: (1) as partes numa transacção comercial continuam a ter total liberdade para, em 
conformidade com as disposições pertinentes da legislação nacional aplicável, chegarem a 
acordo em relação a modalidades deste tipo; e (2) em caso de atrasos de pagamento, os 
juros, indemnizações e outras sanções devem ser calculados apenas com base nos montantes 
em dívida.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Observações preliminares

A relatora considera que a proposta da Comissão constitui um importante contributo para a 
resolução do problema dos atrasos de pagamento, na medida em que melhora o 
funcionamento do mercado interno, especialmente ao ter em conta a situação das pequenas e 
médias empresas. 

A relatora apoia os elementos principais da proposta da Comissão, mas também propõe uma 
série de alterações de fundo, nomeadamente no que se refere às sanções, à definição de 
entidades públicas e à harmonização dos prazos de pagamento para as entidades públicas.

Atendendo a que os atrasos de pagamento são um fenómeno com numerosas causas ligadas 
entre si, apenas se pode lutar contra os mesmos recorrendo a uma ampla gama de medidas 
complementares. A relatora considera, por conseguinte, que uma abordagem puramente 
legalista para encontrar soluções mais eficazes para o problema dos atrasos de pagamento é 
necessária, mas não é suficiente. A abordagem "rígida" da Comissão, que privilegia sanções 
severas e desincentivos, deve ser alargada por forma a incluir medidas "flexíveis" centradas 
em incentivos positivos para lutar contra os atrasos de pagamentos. Além disso, paralelamente 
à aplicação da directiva, convém fomentar a aplicação de medidas práticas, como a utilização 
de facturas electrónicas.

A relatora salienta que apenas o impacto combinado da Directiva relativa aos atrasos de 
pagamento e de outras medidas poderá finalmente conduzir a uma nova cultura comercial, 
mais propensa ao pagamento atempado e em que os atrasos sejam considerados abusos 
inaceitáveis da posição de cliente e violações de cláusulas contratuais, e não uma prática 
normal. 

A relatora sublinha que, embora a directiva não vá resolver todos os problemas da crise 
financeira, constitui um instrumento importante para dar resposta aos desafios actuais e 
futuros. 

De seguida, expõe-se de forma mais detalhada os principais elementos da posição da relatora 
sobre a proposta da Comissão: 

Indemnização pelos custos suportados com a recuperação 

A relatora considera que a aplicação de uma taxa de indemnização indeterminada de 1% em 
caso de atraso no pagamento de um montante igual ou superior a 10 000 euros poderia 
implicar custos substanciais e desproporcionados para as transacções de maior valor e não 
reflectir os custos reais. Dever-se-ia prever um limite máximo fixo de 100 euros para a 
indemnização pelos custos incorridos com a recuperação de pagamentos. 

Modalidades de pagamento escalonado
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A relatora é de opinião que os Estados-Membros devem ter a possibilidade de manter as 
modalidades de pagamento escalonado dos montantes devidos ao longo de um determinado 
período de tempo. Estes pagamentos são prática comum em vários Estados-Membros, como a 
Alemanha e Itália, em particular no caso de trabalhos e/ou fornecimentos de serviços 
importantes, nomeadamente no âmbito de projectos de construção. Com efeito, no sector da 
construção é bastante comum prever o pagamento escalonado, em função do cumprimento 
parcial das obrigações contratuais correspondentes. 

A relatora salienta que os pagamentos escalonados podem contribuir para assegurar a liquidez 
das empresas, em particular das PME. Neste contexto, considera apropriado clarificar que, por 
um lado, as partes numa transacção comercial continuam a ter total liberdade para, em 
conformidade com as disposições pertinentes da legislação nacional aplicável, chegarem a 
acordo em relação a modalidades deste tipo, e que, por outro lado, em caso de atraso na 
realização de um pagamento, os juros, indemnizações e outras sanções devem ser calculados 
apenas com base nos montantes em dívida.

Harmonização dos prazos de pagamento para as entidades públicas

A relatora considera que qualquer derrogação ao prazo de 30 dias deve ser uma excepção.  
Embora seja necessário um certo grau de flexibilidade, as derrogações só devem ser usadas 
em circunstâncias específicas. A última frase no n.º 4 do artigo 5.º ("devidamente justificado 
por circunstâncias especiais, como uma necessidade objectiva de escalonar o pagamento por 
um período mais longo") é algo ambígua e geradora de confusão, especialmente no que se 
refere à sua aplicação aos pagamentos escalonados.

A relatora propõe uma redacção mais precisa da possibilidade de derrogação ao prazo de 30 
dias, que permita a flexibilidade necessária para ter em conta os casos em que se justifique um 
prazo de pagamento mais longo. A relatora é favorável a que o prazo máximo de pagamento 
para as entidades públicas seja de 60 dias.

Sanções iguais para empresas e entidades públicas

A relatora apoia uma abordagem mais equilibrada em relação ao tratamento dispensado a 
empresas e entidades públicas. Embora seja favorável a um tratamento diferenciado de 
empresas e entidades públicas no que se refere aos prazos de pagamento, entende que devem 
ser aplicadas sanções iguais a empresas e entidades públicas.  

A relatora considera ainda que a exigência de pagamento de 5% do montante devido desde o 
momento em que se vencem juros de mora não constitui uma sanção proporcionada. Além 
disso, não incentiva a que o pagamento do montante devido seja efectuado mais cedo, uma 
vez que já há atraso. O devedor pagaria o mesmo montante (5% do montante devido) 
independentemente do facto de o pagamento ser efectuado um dia ou um ano após a data em 
que se vencem juros de mora.

A relatora propõe um sistema gradual e progressivo, com base no qual o devedor pagaria 2% 
do montante a partir da data em se vencem juros de mora e 4% do montante a partir do 45.º 
dia seguinte à data em que se vencem juros de mora, percentagem que aumentaria para 5% 
uma vez decorridos 60 dias desde essa data. A relatora propõe igualmente que a penalização 
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não seja, em caso algum, superior a 50 000 euros.

Integração das empresas de serviços públicos (Directiva 2004/17/CE) no regime aplicável às 
entidades públicas

A relatora é favorável à integração das transacções comerciais realizadas por empresas de 
serviços públicos, na acepção da Directiva 2004/17/CE, no regime proposto para as entidades 
públicas. Considera que, à semelhança das entidades públicas, as empresas de serviços 
públicos que beneficiam de direitos especiais ou exclusivos podem contar com receitas 
constantes (ou, pelo menos, previsíveis). As empresas de serviços públicos devem, por isso, 
receber o mesmo tratamento que as entidades públicas.

Incentivos positivos e medidas de acompanhamento

A relatora propõe alterações que visam alargar a abordagem da Comissão e converter a 
abordagem puramente legalista numa abordagem baseada nos incentivos. Em primeiro lugar, 
quer incentivar os Estados-Membros a utilizar códigos de pagamento atempado, listas de bons 
pagadores e outros instrumentos semelhantes para fazer face à questão crucial dos atrasos de 
pagamento e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de pagamento sem atrasos que 
facilite a realização dos objectivos da directiva em apreciação. Em segundo lugar, propõe que 
os Estados-Membros utilizem publicações profissionais, campanhas de promoção ou 
quaisquer outros meios adequados para aumentar a sensibilização das empresas para soluções 
para o problema dos atrasos de pagamento. Em terceiro lugar, a relatora gostaria de fomentar 
o recurso à mediação e a outros meios alternativos de resolução de litígios.

Projecto de parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

A relatora toma nota da alteração apresentada pelo relator da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos que visa a inclusão de termos relativos a períodos de pagamento no artigo 6.º, que, 
na sequência de um acordo entre a Comissão IMCO e a Comissão JURI, é da competência 
desta última. A relatora manifesta o seu apoio a esta alteração. 


