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RÖVID INDOKOLÁS

A 2000 májusában elfogadott és 2002. augusztus 8. óta alkalmazott 2000/35/EK irányelv, 
amelynek célja a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetés elleni fellépés, a 
gyakorlatban kevés eredménnyel járt. A tagállamok között a fizetési fegyelem terén 
mutatkozó eltérések továbbra is erőteljesek, ugyanakkor a késedelmes fizetés gyakorlata 
veszélyezteti a vállalkozások, köztük a kkv-k jövőjét, különösen az Európában és a világban 
jelenleg tapasztalhatóhoz hasonló gazdasági és pénzügyi válsághelyzetekben. 

A szükség diktálta, de még gyakrabban szándékos fizetési késedelmek gyakorlatának 
elterjedtsége destabilizálja a belső piacot, és súlyos károkat okoz a határokon átnyúló 
műveletek esetében. Ezen túlmenően a leginkább kitett tagállamokban ez a probléma a 
vállalkozások bevételének fokozatos csökkenéséhez, csődveszélyhez vezet.
A probléma leginkább a hatóságok és a vállalkozások közötti ügyletek esetén csúcsosodik ki, 
ugyanakkor kérdés, hogy a magánszemélyek közötti ügyleteket megkülönböztetett módon 
kell-e kezelni. Ez utóbbiak, gyakran kkv-k, a fontosabb magánügyfelek elvesztésétől való 
félelem miatt néha tisztességtelen szerződési feltételeket írnak alá. 

A véleménytervezetben a vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát. Mindazonáltal 
javasol néhány olyan alaki és érdemi módosítást, amelyek – a bizottsági javaslattal 
általánosságban egyetértve – az irányelv egyértelmű és világos értelmezését és alkalmazását 
szolgálnák.

Az előadó úgy véli, hogy a hatóságokra vonatkozó szabályok alkalmazását a szolgáltató 
vállalatokra is ki kell terjeszteni. Az előadó továbbá módosítást javasol a határidőket, az 
adósra nehezedő további terhek kontraproduktív hatását, a jogi aktus által a szerződésben 
megengedett eltérések csökkentését, valamint a vállalkozásokat megillető új jogosultságokról 
való aktív/passzív tájékoztatást illetően.

A véleménytervezet egybevág a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság illetékes előadója, 
Barbara Weiler asszony által benyújtott munkadokumentummal. Az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményében az előadó szintén úgy véli, hogy a vállalkozások, és 
különösen a kkv-k védelmében további rendelkezéseket kell megállapítani. Itt különösen a 
késedelmes fizetés esetén felmerülő behajtási költségek és az elmaradt kamatok fejében járó 
kártalanításra vonatkozó rendelkezések egységesítését javasolja az előadó. Így elkerülhetővé 
válna az egyedüli hitelezőt az érvényesítés kapcsán terhelő kötelezettség, ami védené a 
hitelezőt az adós által esetlegesen tervezett üzleti retorziók kockázatától.

A véleménytervezetben szerepel néhány olyan elem is, amelyre az irányelvre irányuló 
javaslatról folyó első eszmecsere során az árnyékelőadók mutattak rá. Ilyen például annak 
szükségessége, hogy az európai törvényhozó által javasolt rendelkezésektől való eltérési 
lehetőségeket szűkíteni kell.

Végezetül nem sikerült még mindenki által elfogadott megoldást találni az átalányszázalékos 
kártérítésre (5%), amelyet késedelmes fizetés esetén a hitelező kap a hatóságoktól. Az előadó 
erre a kérdésre a következő eszmecserén kíván visszatérni, majd szükség esetén ad hoc 
módosítást fog benyújtani arra vonatkozóan.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk - első albekezdés - 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) „hatóság”: a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 
31-i 2004/17/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 2. cikke (1) 
bekezdésében és a 2004/18/EK irányelv 1. 
cikke (9) bekezdésében meghatározott 
bármely ajánlatkérő hatóság;
1 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

Or. it

Indokolás

A hatóságok és a vállalkozások eltérő kezelésének az irányelvre irányuló javaslat szerinti 
keretében ésszerűnek tűnik a hatóságokra vonatkozó szabályokat a szolgáltató vállalatokra 
(víz- és energiaszolgáltatás) is alkalmazni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Késedelmi kamat Késedelmi kamat vállalkozások között 
lebonyolított kereskedelmi ügyletek esetén

Or. it

Indokolás

A 3. cikk a vállalkozások közötti kereskedelmi ügyletek kizárólagos területére vonatkozik. Az 
egyértelműség kedvéért érdemes már a címben jelezni, hogy a rendelkezések csak a 
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vállalkozások között lebonyolított ügyletek esetén felmerülő késedelmi kamatra vonatkoznak.

Módosítás 3

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 szerződésben 
meghatározott, a szerződés szerinti áruk 
vagy szolgáltatások átvételét követő 60 
napot nem meghaladó fizetési határnap 
vagy határidő lejáratát követő naptól 
esedékessé váljon;

Or. it

Indokolás

Bár a hatóságok a vállalkozásoktól eltérő helyzetben vannak a költségvetés tervezésekor és a 
finanszírozási lehetőségek tekintetében, egy vállalat és egy hatóság közötti kereskedelmi 
kapcsolat nem sokban tér el két vállalat közötti kereskedelmi kapcsolattól. A módosítás a 
vállalkozások közötti kereskedelmi ügyletek tekintetében olyan egységes szabályozás 
bevezetését célozza, amely a kis- és középvállalkozásokat nem helyezi alárendelt tárgyalási 
pozícióba a nagyvállalatokkal és cégekkel szemben.

Módosítás4

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

Or. it

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:

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
amennyiben kereskedelmi ügyletekben 
késedelmi kamat válik esedékessé a 3. és 
az 5. cikkel összhangban, az adós
automatikusan, azaz a hitelező külön 
felszólítása nélkül köteles legyen a 
hitelezőnek megfizetni az alábbi
minimumösszegek valamelyikét:
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Indokolás

A 3. és 5. cikkben foglaltaktól eltérő szerződéses feltétel esetleg a hitelezőt védő szerződéses 
garanciákat csökkentené. Az előadó alapvetően fontosnak tartja, hogy a tagállamok 
biztosítsák a folyamat automatikus jellegét annak érdekében, hogy a hitelezőnek ne kelljen 
esetleges retorzióktól tartania.

Módosítás5

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben teljesülnek az 1. cikkben 
megállapított feltételek, a tagállamok 
biztosítják az alábbiakat:

4. 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;

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 fizetésére vonatkozó 
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 fizetésére vonatkozó 
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 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;

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.

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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Or. it

Indokolás

Az egyértelműség érdekében az 5. cikkben először a késedelmi kamat esedékességét ((1) 
bekezdés), a fizetési határidőt (a korábbi (4) bekezdés, az új (2) bekezdés), az átvételi vagy 
ellenőrző eljárás tartamát ((3) bekezdés) és az esedékességet (a korábbi (2) bekezdés, az új 
(4) bekezdés) kell meghatározni.

Módosítás 6

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.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szerződésben rögzített fizetési határidő ne 
haladja meg a (4) bekezdés b) pontjában
megállapított határidőket és semmiképpen 
se haladja meg a 60 napot, kivéve, ha az 
adós és a hitelező erről kimondottan 
megállapodik, és a szükségesség elve
indokolttá is teszi ezt.

Or. it

Indokolás

Az eredeti megfogalmazásban az 5. cikk lehetővé teszi a felek számára, hogy hosszabb fizetési 
határidőben állapodjanak meg, ami az irányelv általános célkitűzésének ellentmond. Ezen 
túlmenően a „bizonyos körülmények – amelyek között a fizetést objektív okok miatt csak 
hosszabb idő alatt lehet lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt” kifejezés túl tág, és eltérő 
értelmezésre ad lehetőséget.
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Módosítás 7

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 
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.

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

Or. it

Indokolás

Az érdekképviseleti szervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban eljárást indíthassanak a tisztességtelen szerződéses feltételek 
időnkénti/alkalmankénti használata ellen is.

Módosítás8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv végrehajtásakor a tagállamok 
a vállalkozások – különösen a kkv-k –
tudatosságának fokozását célzó, a 
jogaikról tájékoztatást nyújtó 
kampányokat szerveznek.
Az időben történő fizetés előmozdítása 
érdekében a tagállamok fontolóra veszik 
az adósok pozitív és negatív listára vételét, 
valamint a bevált gyakorlatok 
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elterjesztését.

Or. it

Indokolás

Amint az a Bizottság hatásvizsgálatából is kiderül, a vállalatok egyebek mellett azért sem 
kérnek soha kamatot, mert nem tudják, hogy jogukban áll késedelmi kamatot felszámítani. A 
tájékoztatás mellett meg kell fontolni a fizetés pontosságát célzó gyakorlati intézkedések 
bevezetésének lehetőségét.


