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Alteração 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Mesmo que as instituições da 
União não estejam directamente 
vinculados ao disposto na presente 
Directiva, cumpre assegurar que essas 
instituições, por uma questão de boas 
práticas, apliquem as disposições em 
matéria de pagamento estabelecidas na 
presente Directiva.

en

Justificação

As instituições europeias deveriam estatuir o exemplo, procedendo sistematicamente a 
pagamentos atempados. 

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

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) A experiência ilustra que os prazos de 
pagamento contratuais para transacções 
comerciais são com frequência muito 
superiores a 30 dias. Em consequência, os 
prazos de pagamento para transacções 
comerciais não deveriam, por regra, poder 
exceder 30 dias. Em casos devidamente 
justificados de um  prazo de pagamento 
mais prolongado, em consonância com o 
princípio da necessidade ou disposições 
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especiais do direito nacional, e quando se 
observe um acordo explícito entre o 
credor e o devedor, o prazo de pagamento 
pode ser alargado a 60 dias, no máximo.

en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições em sede de pagamento deveria aplicar-se a todos os tipos 
de transacções comerciais, a fim de precaver desvantagens concorrenciais para as empresas 
públicas ou privadas. As relações comerciais entre empresas e entidades públicas são, a 
muitos títulos, similares às relações comerciais entre empresas. A fim de evitar prazos de 
pagamento desvantajosos, em particular para as pequenas e médias empresas, deveriam, em 
todo o caso, ser cobrados juros o mais tardar 60 dias a contar da data de recepção da 
factura.

Alteração 11
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os atrasos de pagamento são 
particularmente lamentáveis quando se 
verificam apesar de o devedor ser solvável, 
independentemente de este último 
pertencer ao sector público ou privado.
Por conseguinte, as sanções e outras 
medidas destinadas a dissuadir atrasos de 
pagamento devem ser, por regra, 
igualmente aplicáveis a ambos os 
sectores.
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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.

Justificação

Tanto o sector público como o sector privado estão sujeitos às suas próprias pressões 
financeiras na actual crise económica. O sector público é solicitado a prestar serviços 
públicos cada vez mais sustentáveis e de alta qualidade, mas despendendo muito menos 
dinheiro. As consequências negativas dos atrasos de pagamento são as mesmas, 
independentemente de o devedor pertencer ao sector público ou privado. A aplicação de um 
conjunto de regras mais uniformes a ambos os sectores, implicando possivelmente um ligeiro 
aumento da taxa de juro legal, garantiria que todos os devedores fossem tratados de forma 
justa e sujeitos a sanções proporcionais, mas dissuasoras.

Alteração 12
Tiziano Motti, Lara Comi

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 definida na Directiva 
2004/18/CE e no n.º 1, alínea a), do artigo 
2.º da Directiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos 
nos sectores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais1;
1JO L 134 de 30.04.2004, p. 1.
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Justificação

As empresas de direito privado que prestam serviços públicos, como as operantes, por 
exemplo, nos sectores da energia e das telecomunicações, são, hoje em dia, frequentemente 
cotadas em bolsa. Assim sendo, não se justifica a sua assimilação a entidades públicas, nem a 
consequente aplicação às mesmas das normas previstas para os atrasos de pagamento por 
parte das autoridades públicas, uma vez que, em termos jurídicos, têm de operar em 
contextos e segundo regras já estabelecidas no Código Civil.

Alteração 13
Reinhard Bütikofer

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 definida na Directiva 
2004/18/CE e qualquer instituição da 
União mencionada no artigo 13.º do 
Tratado da União Europeia;

Justificação

Os atrasos de pagamento respeitam, não só às entidades públicas nacionais, mas também às 
instituições da UE. As instituições da UE não podem auto-excluir-se da observância das 
disposições impostas a outras entidades públicas.

Alteração 14
Angelika Niebler

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 definida na 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 
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água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais1 e na Directiva
2004/18/CE, independentemente do 
objecto ou valor do contrato;
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

Justificação

A fim de precaver a não-inclusão, por inadvertência, das entidades adjudicantes públicas, na 
acepção da Directiva 2004/17/CE, cumpre igualmente mencionar esta última Directiva. Uma 
vez que as Directivas 2004/18/CE e 2004/17/CE apenas são aplicáveis a determinados 
objectos do contrato e só a partir de um determinado limiar, impor-se-ia esclarecer que estas 
restrições não se aplicam à Directiva 2000/35/CE.

Alteração 15
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) „Empresas sectoriais“: empresas 
dos sectores da água, da energia e dos 
transportes na acepção da Directiva 
2004/17/CE, independentemente do valor 
do contrato;

Justificação

As „empresas sectoriais“ têm uma posição particularmente forte no mercado devido à sua 
posição particular. São os únicos fornecedores nos sectores da água, da energia e dos 
transportes e não estão sujeitas a uma verdadeira concorrência. Assim sendo, as empresas 
sectoriais podem, em larga medida, estabelecer unilateralmente as suas “condições de 
compra”, bem como os prazos de pagamento. Há que obstar a que seja tirado partido desta 
posição dominante, pelo que as empresas sectoriais devem ser tratadas como entidades 
adjudicantes sectoriais de direito público.
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Alteração 16
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

en

Justificação

Em conjugação com as alterações aos artigos 3.° e 5.°, a fim de reflectir um conjunto de 
regras mais uniformes, equitativas e proporcionais aplicáveis, tanto ao sector público como 
ao sector privado, um ligeiro aumento da taxa de juro legal obrigatório seria uma forma de 
incentivar ambos os sectores a melhorarem as práticas de pagamento.

Alteração 17
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) "PME", as pequenas e médias 
empresas na acepção da Recomendação 
2003/361 da Comissão, de 6 de Maio de 
2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas1.
1JO L 124 de 20.05.2003, p. 36.

Justificação

Propõe-se o presente aditamento a fim de ter em conta o enquadramento da proposta no 
"Small Business Act” (SBA), que visa tirar um maior partido do potencial de crescimento e 
de inovação das PME. È oportuno salientar a importância das PME, que desempenham um 
papel fundamental na prossecução dos objectivos de promoção do crescimento e criação de 
postos de trabalho na economia europeia.
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Alteração 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 3.º é suprimido.

Justificação

O mesmo conjunto de disposições em sede de pagamento deveria aplicar-se a todos os tipos 
de transacções comerciais, a fim de precaver desvantagens concorrenciais para as empresas 
públicas ou privadas. Deveria, por conseguinte, ter lugar a fusão dos artigos 3.º e 5.º. As 
relações comerciais entre empresas e entidades públicas são, a muitos títulos, similares às 
relações comerciais entre empresas. A fim de evitar prazos de pagamento desvantajosos, em 
particular para as pequenas e médias empresas, deveriam, em todo o caso, ser cobrados 
juros o mais tardar 60 dias a contar da data de recepção da factura.

Alteração 19
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A proposta da Comissão retira ao sector público o seu presente direito a juros legais e a 
custos de recuperação em caso de atrasos de pagamento, e envia ao sector privado a 
mensagem contraproducente de que, em certas circunstâncias, serão tolerados atrasos de 
pagamento. Esta alteração garante que ambos os sectores sejam tratados de forma equitativa 
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e sujeitos a sanções proporcionais.

Alteração 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Texto da Comissão
Alteração

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

a) Os juros de mora se vençam a partir do 
dia subsequente à data de pagamento, 
prevendo a aplicação de uma taxa 
progressiva que não deve exceder 5%.

Or. it

Justificação

Uma taxa de juros de mora progressiva pode constituir um factor dissuasivo susceptível de 
levar o devedor a pagar a dívida sem mais atrasos.

Alteração 21
Reinhard Bütikofer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

(ii) Se o devedor receber a factura ou o 
pedido equivalente de pagamento antes do 
fornecimento dos bens ou da prestação dos 
serviços, 60 dias após a recepção dos bens 
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ou serviços; ou serviços;
iii) Se na lei ou no contrato estiver previsto 
um processo de aceitação ou de verificação 
mediante o qual deva ser determinada a 
conformidade dos bens ou do serviço em 
relação ao contrato e se o devedor receber 
a factura ou o pedido equivalente de 
pagamento antes ou à data dessa aceitação 
ou verificação, 30 dias após essa  data.

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

Justificação

No intuito de precaver dificuldades financeiras para algumas entidades públicas, é preferível 
permitir uma maior flexibilidade dentro de limites temporais, bem como uma harmonização 
mínima, em vez de uma harmonização plena.

Alteração 22
Reinhard Bütikofer

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem definir 
prazos mais curtos de 30 a 60 dias.

Justificação

No intuito de precaver dificuldades financeiras para algumas entidades públicas, é preferível 
permitir uma maior flexibilidade dentro de limites temporais, bem como uma harmonização 
mínima, em vez de uma harmonização plena.
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Alteração 23
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantem que o 
credor tenha direito a uma indemnização 
forfetária correspondente a 5% do 
montante devido, quando se vençam juros 
de mora e no caso de o credor ser uma 
PME. Esta indemnização é aditada aos 
juros de mora.

Justificação

A proposta visa salvaguardar a total liberdade contratual entre as empresas privadas, 
propiciando, simultaneamente, um meio alternativo de compensação do desequilíbrio 
contratual e prevendo também, relativamente a transacções entre empresas, a indemnização 
forfetária de 5%. Tal medida apenas se aplica quando o devedor seja uma PME, a fim de 
também prevenir atrasos de pagamentos em transacções entre empresas privadas.

Alteração 24
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

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.

Tais montantes são sujeitos a revisão 
bienal.

Justificação

Reputa-se necessário actualizar os montantes de compensação, não esquecendo, porém, que 
os montantes propostos não cobrem os reais custos, pelo que não facilitam o acesso à justiça. 
Na definição dos custos, seria pertinente referir mecanismos de aumento bienal.

Alteração 25
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 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.

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. Uma 
taxa fixa resolveria este problema, ao mesmo tempo que não eliminaria a possibilidade de um 
credor obter uma compensação razoável por quaisquer outros custos de recuperação, por 
força do artigo 4.3.
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Alteração 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamentos por entidades públicas Juros em caso de atrasos de pagamento

Justificação

O mesmo conjunto de disposições em sede de pagamento deveria aplicar-se a todos os tipos 
de transacções comerciais, a fim de precaver desvantagens concorrenciais para as empresas 
públicas ou privadas. Deveria, por conseguinte, ter lugar a fusão dos artigos 3.º e 5.º. As 
relações comerciais entre empresas e entidades públicas são, a muitos títulos, similares às 
relações comerciais entre empresas. A fim de evitar prazos de pagamento desvantajosos, em 
particular para as pequenas e médias empresas, deveriam, em todo o caso, ser cobrados 
juros o mais tardar 60 dias a contar da data de recepção da factura.

Alteração 27
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamentos por entidades públicas Pagamentos por entidades e empresas 
sectoriais

Justificação

A proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.  Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 
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Alteração 28
Reinhard Bütikofer

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamentos por entidades públicas Pagamento pelo devedor

en

Justificação

A fim de evitar a discriminação entre empresas públicas e privadas, nomeadamente no sector 
da saúde, as entidades de direito privado deveriam ser tratadas do mesmo modo que as de 
direito público.

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

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições em sede de pagamento deveria aplicar-se a todos os tipos 
de transacções comerciais, a fim de precaver desvantagens concorrenciais para as empresas 
públicas ou privadas. Deveria, por conseguinte, ter lugar a fusão dos artigos 3.º e 5.º. As 
relações comerciais entre empresas e entidades públicas são, a muitos títulos, similares às 
relações comerciais entre empresas. A fim de evitar prazos de pagamento desvantajosos, em 
particular para as pequenas e médias empresas, deveriam, em todo o caso, ser cobrados 
juros o mais tardar 60 dias a contar da data de recepção da factura.
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Alteração 30
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

de

Justificação

A proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.   Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 

Alteração 31
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Caso nenhuma data anterior ou 
nenhum prazo de pagamento mais curto
constem do contrato, os juros de mora se 
vençam automaticamente o mais tardar
após a expiração de um dos prazos 
seguintes:

de
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Justificação

A proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.   Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 

Alteração 32
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – subalíneas i) a iii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

de

Justificação

A proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.   Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 
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Alteração 33
Reinhard Bütikofer

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – subalíneas i) a iii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

Justificação

No intuito de precaver dificuldades financeiras para algumas entidades públicas, é preferível 
permitir uma maior flexibilidade dentro de limites temporais, bem como uma harmonização 
mínima, em vez de uma harmonização plena.

Alteração 34
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Se a data de recepção da factura ou 
do pedido equivalente de pagamento for 
incerta, 30 dias após a data de recepção 
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dos bens ou da prestação dos serviços;

Alteração 35
Reinhard Bütikofer

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem definir 
prazos mais curtos de 30 a 60 dias.

en

Justificação

No intuito de precaver dificuldades financeiras para algumas entidades públicas, é preferível 
permitir uma maior flexibilidade dentro de limites temporais, bem como uma harmonização 
mínima, em vez de uma harmonização plena.

Alteração 36
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea iii) da alínea b) do 
n.º2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

Suprimido

Justificação

Esta alteração tem em conta as diferentes formas como os serviços públicos estão 
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organizados nos Estados-Membros, e, em particular, os cuidados de saúde. São já vários os 
hospitais privados que prestam serviços de saúde e, em alguns Estados–Membros, esta 
tendência tem vindo a aumentar. Assim sendo, é importante garantir uma igualdade de 
tratamento e evitar que os prestadores de serviços públicos de cuidados de saúde fiquem 
injustamente em situação de desvantagem.

Alteração 37
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea iii) da alínea b) do 
n.º2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea iii) da alínea b) do 
n.º2 

a) seja efectuado sem demora;
b) não exceda 15 dias de calendário.

de

Justificação

A proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.   Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 

Alteração 38
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea iii) da alínea b) do 

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea iii) da alínea b) do 
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n.º2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

n.º2 não excede 60 dias.

Justificação

No n.º 3 do artigo 5.º propõe-se fixar, de modo não derrogável, o prazo de pagamento para 
as entidades públicas, alargando-o a 30 dias, tal como previsto na proposta original, até ao 
limite máximo de 60 dias.

Alteração 39
Reinhard Bütikofer

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea iii) da alínea b) do 
n.º2 não excede 30 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

3. Os Estados-Membros garantem que o 
período máximo de duração do 
procedimento de aceitação ou verificação 
referido na subalínea iii) da alínea b) do 
n.º2 não excede 60 dias, salvo disposição 
em contrário e devidamente justificada no 
caderno de encargos ou no contrato.

Justificação

 No intuito de precaver dificuldades financeiras para algumas entidades públicas, é preferível 
permitir uma maior flexibilidade dentro de limites temporais, bem como uma harmonização 
mínima, em vez de uma harmonização plena.

Alteração 40
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que o 4. Os Estados-Membros asseguram que o 
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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.

período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
b) do n.º 2.

Justificação

A proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.   Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 

Alteração 41
Patrizia Toia

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.

Justificação

No n.º 4 do artigo 5.º propõe-se fixar, sem qualquer possibilidade de derrogação, o prazo de 
pagamento para as entidades públicas, prolongando o prazo de 30 dias, previsto na proposta 
original, até ao limite máximo de 60 dias.
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Alteração 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros asseguram que:

a) o período de pagamento fixado no 
contrato não excederá os prazos previstos 
na alínea b) do n.º 2, salvo em caso
devidamente justificado, segundo o 
princípio da necessidade ou em 
conformidade com disposições especiais 
previstas no direito nacional, e salvo em 
caso de acordo específico entre o devedor 
e o credor, e de qualquer modo, nunca 
excedendo 60 dias;

b) a data de recepção da factura não seja 
sujeita a um acordo contratual entre 
devedor e credor.
Os Estados-Membros podem, se 
necessário, derrogar aos requisitos 
estabelecidos na alínea a) em caso de 
acordos de pagamento em prestações ou 
de pagamentos escalonados que tenham 
sido especificamente acordados entre o 
devedor e o credor.

en

Justificação

O mesmo conjunto de disposições em sede de pagamento deveria aplicar-se a todos os tipos 
de transacções comerciais, a fim de precaver desvantagens concorrenciais para as empresas 
públicas ou privadas. A fim de evitar prazos de pagamento desvantajosos, em particular para 
as pequenas e médias empresas, deveriam, em todo o caso, ser cobrados juros o mais tardar 
60 dias a contar da data de recepção da factura. Aos pagamentos em prestações ou aos 
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pagamentos escalonados podem ser aplicáveis requisitos diferentes. As disposições relativas 
aos prazos de pagamento não deveriam ser contornadas por acordos contratuais em matéria 
de facturação diferida.

Alteração 43
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as autoridades orçamentais superiores 
não atrasam a concessão de subsídios 
directamente relacionados com 
pagamentos aos credores sem uma razão 
apropriada e devidamente fundamentada.

en

Justificação

Em alguns casos, sobretudo quando se trata de contratos de montante elevado, os 
pagamentos das autarquias locais dependem dos subsídios devidos. Em períodos de crise 
económica e de dificuldades de liquidez, os problemas associados aos subsídios em atraso 
aumentam. Assim sendo, seria absurdo penalizar as autarquias locais por atrasos de 
pagamento  causados por subsídios em atraso.

Alteração 44
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que os serviços públicos 
sejam prestados tanto pelo sector público, 
como pelo sector privado, os 
Estados-Membros asseguram a aplicação 
das disposições do presente artigo a 
ambos os sectores.
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Justificação

Esta alteração tem em conta as diferentes formas como os serviços públicos estão 
organizados nos Estados–Membros, e, em particular, os cuidados de saúde. São já vários os 
hospitais privados que prestam serviços de saúde e, em alguns Estados–Membros, esta 
tendência tem vindo a aumentar. Assim sendo, é importante garantir uma igualdade de 
tratamento e evitar que os prestadores de serviços públicos de cuidados de saúde fiquem 
injustamente em situação de desvantagem.

Alteração 45
Vicky Ford

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

Justificação

Esta alteração tem em conta as diferentes formas como os serviços públicos estão 
organizados nos Estados-Membros, e, em particular, os cuidados de saúde. São já vários os 
hospitais privados que prestam serviços de saúde e, em alguns Estados–Membros, esta 
tendência tem vindo a aumentar. Por isso, é importante garantir uma igualdade de 
tratamento e evitar que os prestadores de serviços públicos de cuidados de saúde fiquem 
numa situação injusta de desvantagem.

Alteração 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 

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

tem direito a pagamentos compensatórios 
no montante de:

(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 5% 
do montante devido uma vez decorridos 
30 dias a contar da data em que se 
vencem juros de mora;

en

(a alteração de compromisso original foi dividida nas alíneas a) e b))

Justificação

O mesmo conjunto de disposições em sede de pagamento deveria aplicar-se a todos os tipos 
de transacções comerciais, a fim de precaver desvantagens concorrenciais para as empresas 
públicas ou privadas. No tocante aos pagamentos compensatórios, os pequenos atrasos de 
pagamento deveriam ser tratados diferentemente dos mais longos.  

Alteração 47
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

de

Justificação

A  proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.   Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 
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Alteração 48
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso o credor que tem direito à 
indemnização forfetária tenha 
subcontratado outras empresas, a 
indemnização forfetária será redistribuída 
proporcionalmente também por essas 
empresas.

it

Justificação

Propõe-se, assim, limitar o âmbito deste parágrafo, particularmente oneroso para as 
entidades públicas, as transacções comerciais entre estas últimas e as PME. O mecanismo de 
compensação forfetária é um instrumento dissuasor que deve induzir as entidades públicas 
e/ou as empresas contratantes/entidades adquirentes a condutas correctas no respeito dos 
prazos de pagamento.

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

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O mesmo conjunto de disposições em sede de pagamento deveria aplicar-se a todos os tipos 
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de transacções comerciais, a fim de precaver desvantagens concorrenciais para as empresas 
públicas ou privadas. Deveria, por conseguinte, ter lugar a fusão dos artigos 3.º e 5.º. As 
relações comerciais entre empresas e entidades públicas são, a muitos títulos, similares às 
relações comerciais entre empresas.

Alteração 50
Reinhard Bütikofer

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

 A fim de evitar a discriminação entre empresas públicas e privadas, nomeadamente no sector 
da saúde, as entidades de direito privado deveriam ser tratadas do mesmo modo que as de 
direito público.

Alteração 51
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

A proposta da Comissão utiliza os termos “dias de calendário” e “dias”.   Há que evitar 
equívocos. Assim, importa esclarecer que as entidades públicas e as empresas sectoriais 
podem contratualmente reduzir o prazo de pagamento de 30 dias, mas não alargá-lo. 

Alteração 52
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Cláusulas contratuais manifestamente 
abusivas

Cláusulas contratuais e práticas comerciais 
manifestamente abusivas

en

Justificação

A fim de evitar abusos ou cláusulas abusivas nos contratos e nas relações comerciais, o 
âmbito de aplicação do presente artigo deveria ser tornado extensivo às práticas comerciais, 
porquanto tal constitui igualmente um importante e grave problema para as PME, 
designadamente quando grandes empresas alteram unilateralmente prazos de pagamento 
com efeitos retroactivos.

Alteração 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen 

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros disporão no 
sentido de que qualquer cláusula contratual 
e/ou qualquer prática comercial sobre a 
data ou prazo de pagamento, a taxa de juro 
de mora ou indemnização dos custos 
suportados com a recuperação, ou uma tal 
cláusula em acordos informais e no 
quadro de modificações retroactivas do 
contrato, não será aplicável e conferirá 
direito a indemnização se tal termo ou 
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serão ponderadas todas as circunstâncias 
do caso, incluindo as boas práticas 
comerciais e a natureza dos produtos ou 
dos serviços. Tomar-se-á também entre 
outros factores em consideração o facto de 
o devedor ter uma eventual razão objectiva 
para não respeitar a taxa de juro legal ou o 
disposto no n.º 2, alínea b), do artigo 3.º, 
no n.º 1, do artigo 4.º e no n.º 2, alínea b), 
do artigo 5.º.

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

Justificação

A fim de assegurar que a presente legislação protege plenamente as PME de condutas 
abusivas ou desleais relativamente aos pagamentos, afigura-se de importância crucial incluir 
as práticas comerciais. Se as práticas comerciais, incluindo modificações retroactivas das 
condições de pagamento constantes de um contrato, nele não figurarem, a legislação 
proposta pela Comissão não protegerá suficientemente os credores contra o risco de serem 
utilizados como “bancos”, isto é, contra modificações unilaterais que prolonguem o prazo de 
pagamento a fim de aumentar a liquidez do devedor, em detrimento da do credor. Alteração 
da referência aos artigos, visando tornara presente alteração  coerente com as alterações 
relativas à fusão dos artigos 3.º e 5.º.

Alteração 54
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros disporão no 
sentido de que qualquer termo contratual 
ou prática comercial sobre a data ou prazo 
de pagamento, a taxa de juro de mora ou 
indemnização dos custos de suportados 
com a recuperação não será aplicável e 
conferirá direito a indemnização se tal 
termo ou prática for abusivo para o credor. 
Com vista a determinar se uma cláusula é 
manifestamente abusiva para o credor, 
serão ponderadas todas as circunstâncias 
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do caso, incluindo as boas práticas 
comerciais e a natureza dos produtos ou 
dos serviços Tomar-se-á também entre 
outros factores em consideração o facto de 
o devedor ter uma eventual razão objectiva 
para não respeitar a taxa de juro legal ou o 
disposto no n.º 2, alínea b), do artigo 3.º, 
no n.º 1, do artigo4.º e no n.º 2, alínea b), 
do artigo 5.º.

do caso, incluindo as boas práticas 
comerciais e a natureza dos produtos ou 
dos serviços, bem como a dimensão das 
empresas.  o facto de o devedor ter uma 
eventual razão objectiva para não respeitar 
a taxa de juro legal ou o disposto no n.º 2, 
alínea b), do artigo 3.º, no n.º 1, do artigo 
4.º e no n.º 2, alínea b), do artigo 5.º e

Justificação

Propõe-se que, ao determinar se uma cláusula contratual é abusiva, seja igualmente tida em 
conta, para além das boas práticas comerciais e da natureza do produto ou do serviço, a 
dimensão da empresa em causa.  

Alteração 55
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, uma cláusula que exceda o 
prazo previsto no n.º 2, alínea b), do 
artigo 5.º será sempre considerada 
manifestamente abusiva, tendo 
igualmente em conta os critérios 
enunciados no n.º 4 do artigo 5.º. 

en
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Alteração 56
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

Qualquer cláusula que estipule encargos 
financeiros suplementares a suportar pelo 
credor como requisito prévio para 
reclamar compensação legal em virtude 
de atrasos de pagamento será considerada 
manifestamente abusiva.

en

Alteração 57
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os meios a que se refere o nº 2 incluirão 
disposições mediante as quais as 
organizações representativas  possam 
intentar acções em conformidade com a 
legislação nacional em questão perante os 
tribunais ou perante organismos 
administrativos competentes com base no 
facto de as cláusulas  serem 
manifestamente abusivas, por forma a que 
possam aplicar meios adequados e eficazes 
com vista a prevenir a sua  utilização 
continuada . A presente disposição em 
nada afecta a cláusula de 
confidencialidade que vincula as 
organizações representativas às entidades 
nelas filiadas. 
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Alteração 58
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros garantem a total 
transparência relativamente aos direitos e 
às obrigações decorrentes da presente 
directiva, em especial com a publicação da 
taxa de juro legal e da tramitação do 
processo de pagamento pelas entidades 
públicas, a fim de oferecer garantias 
específicas à cadeia de subcontratantes 
eventuais.

Justificação

Propõe-se a inserção de uma disposição que, quando da transposição, introduza a 
rastreabilidade e a transparência dos pagamentos efectuados pelas entidades públicas.  Essa 
medida é pertinente, sobretudo para garantir que o benefício de uma melhoria em matéria de 
prazos de pagamento se reflicta, efectivamente, nos possíveis sectores de subcontratação e/ou 
fornecimento a jusante dos contratantes principais.

Alteração 59
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

it

Justificação

Também neste caso a intenção consiste em permitir tratamentos homogéneos, mas 
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diversificados em função da dimensão da empresa.


