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Módosítás 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ha az irányelv az Unió intézményeit 
nem is kötelezi közvetlenül, biztosítani 
kell, hogy ezen intézmények helyes 
gyakorlatként alkalmazzák az ezen 
irányelvben foglalt fizetési 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Az európai intézményeknek példát kell mutatniuk azzal, hogy minden esetben időben teljesítik 
a kifizetéseket. 

Módosítás 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Tapasztalatok szerint a hatóságok 
gyakran 30 napnál lényegesen hosszabb 
fizetési határidőt írnak elő a szerződésben a 
kereskedelmi ügyletekre. Ezért általános 
szabályként a kereskedelmi ügyletek
fizetési határidejét legfeljebb 30 napban 
kell korlátozni; abban az esetben, amikor 
a hosszabb fizetési határidő indokolható a 
szükségesség elvével vagy a nemzeti jog 
különös rendelkezéseivel összhangban, és 
akkor, amikor az adós és a kötelezett 
külön megállapodást kötnek, a fizetési 
határidő legfeljebb 60 napra 
meghosszabbítható.



PE439.144v01-00 4/35 AM\805132HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Valamennyi kereskedelmi ügylet esetében ugyanazokat a kifizetési rendelkezéseket kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az állami vagy magánvállalatok 
versenyhátrányba kerüljenek. A vállalkozások és a hatóságok közötti kereskedelmi 
kapcsolatok sok szempontból hasonlóak a vállalkozások közötti kapcsolatokhoz. A hátrányos 
kifizetési időszakok elkerülése érdekében, különösen a kis- és középvállalkozások esetében, a 
számla átvételétől számított legkésőbb 60 nap elteltével minden esetben kamatot kell fizetni. 

Módosítás 11
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A késedelmes fizetés különösen akkor 
sajnálatos, ha az adós egyébként 
fizetőképes, függetlenül attól, hogy az 
adós az állami vagy a magánszektorban 
tevékenykedik. Ezért a késedelmes fizetés
visszaszorítását célzó pénzbüntetések és 
egyéb intézkedések rendszerint mindkét 
szektor vonatkozásában egyenlő 
mértékben alkalmazandók.



AM\805132HU.doc 5/35 PE439.144v01-00

HU

esetére.

Or. en

Indokolás

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Módosítás 12
Tiziano Motti, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) „hatóság”: a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 
31-i 2004/17/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésében 
és a 2004/18/EK irányelvben
meghatározott bármely ajánlatkérő
hatóság1;
1 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

Or. it

Indokolás

A tőzsdék újabban gyakran jegyzik az állami szolgáltatásokat nyújtó magánvállalatokat, 
például az energia és a távközlés területén. Mint ilyeneket nem indokolt a hatóságokkal 
párhuzamba állítani, és következésképpen rájuk ugyanazokat a szabályokat alkalmazni, mint 
a hatóságok késedelmes fizetése esetén alkalmazandókat, hiszen jogi értelemben a 
hatóságoknak a polgári jog alá tartozó szabályoknak megfelelően és az azok által 
meghatározott kontextusban kell működniük.
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Módosítás 13
Reinhard Bütikofer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A késedelmes kifizetések nem csak a nemzeti hatóságokat, hanem az uniós intézményeket is 
érintik. Az uniós intézmények nem vonhatják ki magukat a többi közhatóság számára előírt 
rendelkezések alól.

Módosítás 14
Angelika Niebler

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 irányelvben és a 2004/18/EK
irányelvben meghatározott bármely 
ajánlatkérő hatóság, függetlenül a 
szerződés tárgyától vagy értékétől1;
1HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

Or. de

Indokolás

Azt a félreértést elkerülendő, hogy a 2004/17/EK irányelv értelmében az ajánlatkérő 
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hatóságok már nem tartoznak bele, utalni kell a 2004/17/EK irányelvre. Mivel a 2004/18/EK 
és a 2004/17/EK irányelvek kizárólag a szerződések bizonyos alanyaira alkalmazhatók, és 
csak bizonyos küszöb fölött, tisztázni kell, hogy a 2000/35/EK irányelv esetében nem 
ugyanazok a megszorítások érvényesek.

Módosítás 15
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „ágazati vállalkozások”: a víz-, az 
energia- és a szállítási szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások a 2004/17/EK 
irányelvben foglaltak szerint, a szerződés 
értékétől függetlenül;

Or. de

Indokolás

Az „ágazati vállalkozások” tekintettel különleges helyzetükre különösen stabil helyet 
foglalnak el a piacon. Ők a víz-, az energia- és a szállítási ellátáshoz szükséges infrastruktúra 
kizárólagos szolgáltatói, amelyek semmilyen valódi versenynek sincsenek kitéve. Ezért az 
ágazati vállalkozások nagyon gyakran a „beszerzési feltételeket” és a fizetési határidőket 
egyoldalúan határozhatják meg. Ezzel a hatalmi helyzettel nem szabad visszaélni. A 
szolgáltató vállalkozásokat ezért az ágazati ajánlatkérőkkel megegyező módon kell kezelni.

Módosítás 16
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A 3. és 5. cikkeknek egy egységesebb, méltányosabb és arányosabb, úgy a magán-, mint az 
állami szektorra vonatkozó szabályzat érvényesítése érdekében történő módosításával 
kapcsolatban a törvényes kamatláb enyhe emelése révén ösztönözni lehetne mindkét ágazatot 
a jobb fizetési gyakorlat követésére.

Módosítás 17
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a) „kkv-k”: kis- és középvállalkozások a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlásban 
meghatározottak szerint1.
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. it

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi az „európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban” (SBA) foglalt 
javaslat szerkezetét, amely a kis- és középvállalkozások lehetőségeinek jobb kihasználását 
célozza a növekedés és az innováció területein. A kis- és középvállalkozások jelentőségét 
hangsúlyozni kell, mivel kulcsfontosságú szerepet töltenek be az európai gazdaságban a 
növekedés előmozdítása és a munkahelyteremtés célkitűzéseinek követésében.

Módosítás 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Valamennyi kereskedelmi ügylet esetében ugyanazokat a fizetési rendelkezéseket kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az állami vagy magánvállalatok 
versenyhátrányba kerüljenek. Ezért a 3. és 5. cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a 
hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok szempontból hasonlóak a vállalkozások 
közötti kapcsolatokhoz. A hátrányos fizetési határidők elkerülése érdekében, különösen a kis-
és középvállalkozások esetében, a számla átvételétől számított legkésőbb 60 nap elteltével 
minden esetben kamatot kell fizetni. 

Módosítás 19
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat megfosztja az állami szektort attól a jogától, hogy késedelmes fizetés 
esetén törvényes kamatlábat számoljon fel és követelje a behajtás költségeit, és azt a nem túl 
szerencsés üzenetet küldi a magánszektor felé, hogy bizonyos körülmények esetén a 
késedelmes fizetés megengedett. Ez a módosítás biztosítja, hogy mindkét szektor méltányos 
elbánásban részesüljön és mindkét szektorra arányos szankciók vonatkozzanak.
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Módosítás 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a késedelmi kamat a fizetés esedékessé
válásának napjától fizetendő, amelyre 5%-
ot meg nem haladó, progresszív 
adókulcsot kell alkalmazni;

Or. it

Indokolás

A késedelmes fizetésekre vonatkozó progresszív kamat elrettentő hatású lehet és garantálná, 
hogy az adós további késedelem nélkül fizesse ki adósságát.

Módosítás 21
Reinhard Bütikofer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy bizonyos hatóságok ne kerülhessenek pénzügyileg nehéz helyzetbe, a 
határidők esetében nagyobb rugalmasság és a teljes harmonizáció helyett minimális 
harmonizáció lenne kívánatos. 

Módosítás 22
Reinhard Bütikofer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározhatnak 
rövidebb, 30 és 60 nap közötti határidőket.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy bizonyos hatóságok ne kerülhessenek pénzügyileg nehéz helyzetbe, a 
határidők esetében nagyobb rugalmasság és a teljes harmonizáció helyett minimális 
harmonizáció lenne kívánatos. 
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Módosítás 23
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Indokolás

A módosítás célja a magánvállalatok közötti teljes mértékű szerződési szabadság védelme oly 
módon, hogy a szerződésből eredő kiegyensúlyozatlanság ellentételezésére más eszközöket 
biztosítunk és a vállalatközi tranzakciók esetében 5 %-nak megfelelő átalányösszeget 
alkalmazunk.   Ez az intézkedés csak abban az esetben érvényes, ha az adós kkv, azért, hogy 
megelőzzük a magánvállalkozások közötti ügyletek során előforduló késedelmes fizetéseket.

Módosítás 24
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:
(a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány;
(b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben kereskedelmi 
ügyletekben késedelmi kamat válik 
esedékessé a 3. és az 5. cikkel 
összhangban, és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, az adós köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi összegek 
valamelyikét:
(a) 1 000 EUR-nál kisebb tartozás esetén 
40 EUR fix összegű átalány;
(b) 1 000 EUR összegű vagy annál 
nagyobb, de 10 000 EUR-nál kisebb 
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tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;

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

tartozás esetén 70 EUR fix összegű 
átalány;

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

Ezen összegek kétévenként felülvizsgálat 
alá esnek.

Or. it

Indokolás

Fontos az ellentételezési összegek megváltoztatása, habár a javasolt összegek nem fedezik a 
tényleges jogi költségeket és ezért nem könnyítik meg az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést. A költségek megállapításakor utalni kell a kétévenkénti emelési mechanizmusra.

Módosítás 25
Vicky Ford

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 összegű 
átalány.

Or. en

Indokolás

A 10 000 EUR vagy annál nagyobb összegű késedelmes fizetés esetén fizetendő, nyíltvégű 1%-
os kártérítési arány a nagy volumenű ügyletek esetén jelentős és aránytalan költséget 
jelenthet, és lehetséges, hogy nem tükrözi a valós költségeket. Egy rögzített rátájú késedelmi 
díj alkalmazása megoldást jelentene e problémára, ugyanakkor nem zárná ki eleve, hogy a 
hitelező ésszerű kárpótlást kapjon a 4. cikk (3) bekezdése szerinti behajtási költségek bármely 
fennmaradó részére vonatkozóan.
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Módosítás 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fizetés a hatóságok részéről Késedelmi kamat

Or. en

Indokolás

Valamennyi kereskedelmi ügylet esetében ugyanazokat a fizetési rendelkezéseket kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az állami vagy magánvállalatok 
versenyhátrányba kerüljenek. Ezért a 3. és 5. cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a 
hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok szempontból hasonlóak a vállalkozások 
közötti kapcsolatokhoz. A hátrányos fizetési határidők elkerülése érdekében, különösen a kis-
és középvállalkozások esetében, a számla átvételétől számított legkésőbb 60 nap elteltével 
minden esetben kamatot kell fizetni. 

Módosítás 27
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fizetés a hatóságok részéről Fizetés a hatóságok és az ágazati 
vállalkozások részéről

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A 
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg az állami hatóságok és az ágazati 
vállalkozások megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, 
azt meghosszabbítani nem lehet.
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Módosítás 28
Reinhard Bütikofer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fizetés a hatóságok részéről Fizetés az adós részéről

Or. en

Indokolás

Az állami és magánvállalatok közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében, például az 
egészségügyi ágazatban, a magánintézményeket ugyanolyan módon kell kezelni, mint a 
közintézményeket. 

Módosítás 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Valamennyi kereskedelmi ügylet esetében ugyanazokat a kifizetési rendelkezéseket kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az állami vagy magánvállalatok 
versenyhátrányba kerüljenek. Ezért a 3. és 5. cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a 
hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok szempontból hasonlóak a vállalkozások 
közötti kapcsolatokhoz. A hátrányos kifizetési időszakok elkerülése érdekében, különösen a 
kis- és középvállalkozások esetében, a számla átvételétől számított legkésőbb 60 nap elteltével 
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minden esetben kamatot kell fizetni. 

Módosítás 30
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A 
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg az állami hatóságok és az ágazati 
vállalkozások megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, 
azt meghosszabbítani nem lehet.

Módosítás 31
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) amennyiben a szerződés nem rögzít 
korábbi fizetési határnapot vagy rövidebb
fizetési határidőt, a késedelmi kamat 
fizetésére vonatkozó kötelezettség 
automatikusan lépjen érvénybe legkésőbb
az alábbi határidők lejártakor:
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Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A 
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg az állami hatóságok és az ágazati 
vállalkozások megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, 
azt meghosszabbítani nem lehet.

Módosítás 32
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont - i-iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A 
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg az állami hatóságok és az ágazati 
vállalkozások megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, 
azt meghosszabbítani nem lehet.
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Módosítás 33
Reinhard Bütikofer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont - i-iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy bizonyos állami hatóságok ne kerülhessenek pénzügyileg nehéz 
helyzetbe, a határidők esetében nagyobb rugalmasság és a teljes harmonizáció helyett 
minimális harmonizáció lenne kívánatos. 

Módosítás 34
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) amennyiben nem állapítható meg 
egyértelműen a számla vagy az azzal 
egyenértékű fizetési felhívás 
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kézhezvételének időpontja, 30 nappal az 
áruk vagy szolgáltatások átvételét 
követően;

Or. en

Módosítás 35
Reinhard Bütikofer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározhatnak 
rövidebb, 30 és 60 nap közötti határidőket.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy egyes közhatóságok ne kerülhessenek pénzügyileg nehéz helyzetbe, a 
határidők esetében nagyobb rugalmasság és a teljes harmonizáció helyett minimális 
harmonizáció lenne kívánatos. 

Módosítás 36
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi, hogy az egyes tagállamokban a közszolgáltatásokat, 
különösen a közegészségügyet, különbözőképpen szervezik meg. Már most is számos 
magánkórház vesz részt az ellátás biztosításában, és egyes tagállamokban ezek száma 
növekvőben van. Ezért fontos az egyenlő bánásmód biztosítása és annak elkerülése, hogy az 
állami egészségügyi szolgáltatók méltánytalanul hátrányos helyzetbe kerüljenek.

Módosítás 37
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a (2) bekezdés b) pontjának iii)
pontjában említett átvételi vagy ellenőrző 
eljárás:

a) haladéktalanul végrehajtásra kerüljön;
b) tartama ne haladja meg a 15 naptári 
napot.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A 
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg a hatóságok és az ágazati vállalkozások 
megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, azt 
meghosszabbítani nem lehet.
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Módosítás 38
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Ez megállapítja a hatóságokra vonatkozóan az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott fizetési 
határidőt, és az eredeti javaslat szerinti 30 napról a maximális 60 napra hosszabbítja meg.

Módosítás 39
Reinhard Bütikofer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy – amennyiben az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződés másképp nem 
rendelkezik, és nem indokolja kellőképpen 
– a (2) bekezdés b) pontjának iii) pontjában 
említett átvételi vagy ellenőrző eljárás 
tartama ne haladja meg a 60 napot.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy egyes hatóságok ne kerülhessenek pénzügyileg nehéz helyzetbe, a 
határidők esetében nagyobb rugalmasság és a teljes harmonizáció helyett minimális 
harmonizáció lenne kívánatos. 
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Módosítás 40
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A 
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg a hatóságok és az ágazati vállalkozások 
megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, azt 
meghosszabbítani nem lehet.

Módosítás 41
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Ez megállapítja a hatóságokra vonatkozóan az 5. cikk (4) bekezdésében meghatározott fizetési 
határidőt, és az eredeti javaslat szerinti 30 napról a maximális 60 napra hosszabbítja meg.

Módosítás 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok gondoskodnak a
következőkről:

a) a szerződésben rögzített fizetési 
határidő ne haladja meg a (2) bekezdés b) 
pontjában megállapított határidőket, 
kivéve, ha az nem indokolható a 
szükségesség elvével vagy a nemzeti jog 
különös rendelkezéseivel összhangban, 
illetve ha az adós és a kötelezett külön 
megállapodást nem kötöttek, és a 60 napot 
semmiképpen nem haladhatja meg;
b) a számla kézhezvételének napja nem 
képezi az adós és a kötelezett közötti 
szerződéses megállapodás tárgyát.
A tagállamok szükség esetén eltérhetnek 
az a) bekezdésben meghatározott 
követelményektől az adós és a hitelező 
között külön megállapodás tárgyát képező 
részletfizetési vagy lépcsőzetes törlesztési 
módozat esetén.

Or. en
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Indokolás

Valamennyi kereskedelmi ügylet esetében ugyanazokat a fizetési rendelkezéseket kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az állami vagy magánvállalatok 
versenyhátrányba kerüljenek. A hátrányos fizetési határidők elkerülése érdekében, különösen 
a kis- és középvállalkozások esetében, a számla átvételétől számított legkésőbb 60 nap 
elteltével minden esetben kamatot kell fizetni. Részletfizetés vagy lépcsőzetes törlesztés esetén 
ettől eltérő követelményeket lehet alkalmazni. A fizetési határidőkre vonatkozó 
rendelkezéseket nem szabad a halasztott számlázásról szóló szerződéses megállapodásokkal 
megkerülni.

Módosítás 43
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső költségvetési hatóságok megfelelő 
indokolás nélkül nem okoznak 
késedelmeket a hitelezőknek közvetlenül 
kifizetendő támogatásokban.

Or. en

Indokolás

Néhány esetben, különösen nagyobb szerződések esetén az alacsonyabb kormányzati szint 
általi kifizetések a szintet jogosan megillető támogatásoktól függnek. Gazdasági válság és 
fizetőképességi nehézségek idején megszaporodnak a késedelmes támogatásokkal kapcsolatos 
problémák. Következésképpen képtelenség lenne a helyi kormányzati hatóságokat büntetni a 
késedelmes fizetésért, amit a támogatás késedelmes beérkezése okoz.

Módosítás 44
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a közszolgáltatásokat az 
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állami szektor és a magánszektor is 
nyújtja, e cikk rendelkezései mindkét 
szektorra alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi, hogy az egyes tagállamokban a közszolgáltatásokat, 
különösen a közegészségügyet, különbözőképpen szervezik meg. Már most is számos 
magánkórház vesz részt az ellátás biztosításában, és egyes tagállamokban ezek száma 
növekvőben van. Ezért fontos az egyenlő bánásmód biztosítása és annak elkerülése, hogy az 
állami egészségügyi szolgáltatók méltánytalanul hátrányos helyzetbe kerüljenek.

Módosítás 45
Vicky Ford

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

Ez a módosítás figyelembe veszi, hogy az egyes tagállamokban a közszolgáltatásokat, 
különösen a közegészségügyet, különbözőképpen szervezik meg. Már most is számos 
magánkórház vesz részt az ellátás biztosításában, és egyes tagállamokban ezek száma 
növekvőben van. Ezért fontos az egyenlő bánásmód biztosítása és annak elkerülése, hogy az 
állami egészségügyi szolgáltatók méltánytalanul hátrányos helyzetbe kerüljenek.
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Módosítás 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
amennyiben késedelmi kamat válik 
esedékessé, a hitelező az alábbi összegű
kártérítésre legyen jogosult:

a) a kamatfizetés esedékességének 
napjától az esedékes összeg 2%-ának 
megfelelő kártérítés;
b) a kamatfizetés esedékességétől 
számított 30 napon túl az esedékes összeg 
5%-ának megfelelő kártérítés.

Or. en

(A bizottsági szöveg eredeti módosítása a) és b) pontra osztva.)

Indokolás

Valamennyi kereskedelmi ügylet esetében ugyanazokat a fizetési rendelkezéseket kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az állami vagy magánvállalatok 
versenyhátrányba kerüljenek. A kártérítések kifizetésekor a kisebb határidő-túllépéseket a 
hosszú fizetési késedelmektől eltérő módon kell kezelni.

Módosítás 47
Angelika Niebler

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 

(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 és a beszedési 
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a késedelmi kamaton túl fizetendő. költségek ellentételezésén túl fizetendő.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg a hatóságok és az ágazati vállalkozások 
megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, azt 
meghosszabbítani nem lehet.

Módosítás 48
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az átalányösszegű 
kártérítésre jogosult hitelező 
alvállalkozóként más vállalkozásokat vett 
igénybe, az átalányösszegű kártérítést e 
vállalkozások között is megfelelő 
arányban el kell osztani.

Or. it

Indokolás

A cél ezen, a hatóságokat különösen megterhelő albekezdés hatályának a hatóságok és a kkv-
k közötti kereskedelmi ügyletekre való korlátozása. Az átalányösszegű kártérítésre irányuló 
mechanizmus célja az elrettentés, a hatóságok és/vagy szolgáltatók/beszerzők megfelelő 
magatartásának és a fizetési határidők betartásának biztosítása.

Módosítás 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a
kereskedelmi ügyletek esetében az 
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amelyek keretében fizetés ellenében 
hatóságok részére árut szállítanak vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak, az 
alkalmazandó irányadó kamatláb:

alkalmazandó referencia-kamatláb:

Or. en

Indokolás

Valamennyi kereskedelmi ügylet esetében ugyanazokat a fizetési rendelkezéseket kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az állami vagy magánvállalatok 
versenyhátrányba kerüljenek. Ezért a 3. és 5. cikket össze kell vonni. A vállalkozások és a 
hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok szempontból hasonlóak a vállalkozások 
közötti kapcsolatokhoz. 

Módosítás 50
Reinhard Bütikofer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az állami és magánvállalatok közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében, például az 
egészségügyi ágazatban, a magánintézményeket ugyanolyan módon kell kezelni, mint a 
közintézményeket. 
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Módosítás 51
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata a „naptári napok“ és a „napok“ kifejezéseket használja. A 
félreértéseket el kell kerülni. Tisztázni kell, hogy míg a hatóságok és az ágazati vállalkozások 
megállapodhatnak abban, hogy 30 napnál rövidebb legyen a fizetési határidő, azt 
meghosszabbítani nem lehet.

Módosítás 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nagymértékben tisztességtelen szerződési 
feltételek

Nagymértékben tisztességtelen szerződési 
feltételek és kereskedelmi gyakorlatok

Or. en

Indokolás

A visszaélések és a tisztességtelen szerződéses feltételek és üzleti kapcsolatok elkerülése 
érdekében e cikk hatályát ki kell terjeszteni a kereskedelmi gyakorlatokra is, mivel ez a kkv-k 
számára szintén jelentős és súlyos problémát jelent, például amikor nagyobb vállalatok 
egyoldalúan és visszamenőleges hatállyal megváltoztatják a fizetési határidőket.
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Módosítás 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

To ensure this legislation fully protects SMEs from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract’s payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as ‘banks’, i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debtors’ liquidity, to the detriment of 
creditor’s. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.
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Módosítás 54
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy a valamely szerződéses feltétel bosszúságot okozó voltának 
megállapításakor ne csak a helyes kereskedelmi gyakorlatot és a termék vagy szolgáltatás 
jellegét kelljen figyelembe venni, hanem az érintett vállalkozás méretét is.
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Módosítás 55
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában az 5. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott határidőt túllépő feltétel 
minden esetben nagymértékben 
tisztességtelennek tekintendő, figyelemmel 
az 5. cikk (4) bekezdése szerinti 
kritériumokra is.

Or. en

Módosítás 56
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nagymértékben tisztességtelennek 
tekintendő bármely olyan, a hitelezőre 
további pénzügyi terhet rovó feltétel, 
amely a késedelmes fizetés miatti jogi 
kártérítés követelésének előfeltétele.

Or. en

Módosítás 57
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett eszközök 
olyan rendelkezéseket is magukban 
foglalnak, amelyek értelmében az 

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

érdekképviseleti  szervezetek részére az 
adott ország jogszabályai lehetővé teszik, 
hogy eljárást indíthassanak a bíróság vagy 
az illetékes közigazgatási hatóságok előtt 
azon a jogcímen, hogy a szerződési 
feltételek  nagymértékben 
tisztességtelenek, annak érdekében, hogy 
megfelelő és hatékony eszközöket 
alkalmazhassanak azok  további 
alkalmazásának megelőzésére. E 
rendelkezés nem sérti a képviseleti 
szervezeteket tagszervezeteik tekintetében 
kötő titoktartási záradékokat.

Or. en

Módosítás 58
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok teljes átláthatóságot 
biztosítanak az ezen irányelvből származó 
jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatban, különösen az alkalmazandó 
törvényes kamatláb és a hatóságok általi 
kifizetésekkel kapcsolatos eljárás mint az 
esetleges alvállalkozói láncokra vonatkozó 
különös garancia közzétételével.

Or. it

Indokolás

E rendelkezés bevezetné a hatóságok általi kifizetésekbe a nyomon követhetőséget és az 
átláthatóságot. Ezen intézkedés helyénvaló különösen annak szavatolására, hogy a 
megfelelőbb fizetési határidők előnyei a gyakorlatban a fő szolgáltatóktól az esetleges 
alvállalkozói és/vagy kiszervezési ágazatra is átgyűrűzzenek.
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Módosítás 59
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A szándék ebben az esetben is az egységes, de a vállalkozás méretétől függően változó 
elbánás biztosítása.


