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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Directiva 2000/35/CE, adoptada em Maio de 2000, que entrou em vigor em 8 de Agosto de 
2002, e que tem por objectivo lutar contra os atrasos de pagamento nas transacções 
comerciais, teve na prática efeitos limitados. As disparidades entre os Estados-Membros para 
regular as condições de pagamento são ainda consideráveis, e a prática do atraso de 
pagamento ameaça o futuro das empresas, começando pelas PME, especialmente em tempos 
de crise económica e financeira como a que a Europa e o mundo estão a atravessar. 

O recurso generalizado ao atraso nos pagamentos, decorrente da necessidade, ou muitas vezes
deliberado, desestabiliza o mercado interno e prejudica seriamente o comércio 
transfronteiriço. Além disso, nos Estados-Membros mais afectados por este problema as 
empresas estão mais expostas ao risco de uma progressiva redução das receitas, até ao perigo 
de falência. O problema é ainda mais grave no âmbito das transacções entre as entidades
públicas e as empresas, mantendo-se no entanto em aberto a possibilidade de um tratamento 
diferenciado para as transacções entre particulares. Mesmo estes, frequentemente PME, 
podem ser expostos a cláusulas contratuais abusivas, subscritas por receio de prejudicar as 
relações com o cliente privado de grandes dimensões.

No seu projecto de parecer, o relator saúda a proposta da Comissão. Considera, porém,
necessário propor algumas alterações de forma e conteúdo que, embora confirmem a 
abordagem geral da proposta da Comissão, têm por objectivo introduzir elementos de
clarificação e certeza na interpretação e transposição da directiva.

Segundo o relator, o âmbito de aplicação da legislação respeitante às entidades públicas deve 
ser posteriormente alargado às empresas de utilidade pública. Propõe, além disso,
modificações quanto à definição de prazos, ao carácter dissuasivo dos encargos suplementares 
a cargo do devedor, à redução das derrogações contratuais contempladas pela regulamentação
e à informação passiva/activa a favor das empresas em matéria dos novos direitos.

O projecto de parecer é coerente com o documento de trabalho apresentado por Barbara 
Weiler, relatora para a matéria de fundo da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores. No entanto, no parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
o relator considera necessário introduzir elementos adicionais para a protecção das empresas, 
e, em primeiro lugar, para as PME. Propõe, em especial, que seja tornada obrigatória a 
indemnização por custos incorridos com a recuperação e os juros em caso de atraso de
pagamento. Seria assim evitado o requisito da possibilidade de recurso aplicação por parte do
credor, protegendo-o do risco de represálias comerciais que o devedor possa eventualmente 
intentar.

A proposta do relator inclui algumas das indicações fornecidas pelos relatores-sombra durante 
a primeira troca de pontos de vista sobre a proposta de directiva. Em especial, o relator 
subscreve a necessidade - expressa pelos colegas - de proceder a uma redução das margens de
derrogação aplicáveis às disposições identificadas pelo legislador europeu.

Para terminar, ainda não foi possível chegar a uma solução de amplo consenso sobre a 
indemnização percentual global (5%) que o credor tem o direito de receber por parte das
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entidades públicas em atraso no processo de pagamento. O relator pretende abordar esta 
questão na próxima troca de pontos de vista e, eventualmente, propor uma sua reapreciação 
através da apresentação de uma alteração ad hoc.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2)

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Administração pública «Entidade 
pública", qualquer entidade adjudicante
definida no n.º 1 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 e do n.º 9 do artigo 1.º, da
directiva 2004/18/CE;
JO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

Or. it

Justificação

No âmbito do tratamento diferenciado das entidades públicas e das empresas previsto na 
proposta de directiva da Comissão Europeia, considera-se imperioso aplicar a legislação
relativa às entidades públicas também às empresas de utilidade pública, tais como os
operadores dos sectores da água e da energia.

Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 3 - título

Texto da Comissão Alteração

Juros em caso de atraso de pagamento Juros em caso de atraso de pagamento nas
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transacções comerciais entre empresas

Or. it

Justificação

O artigo 3.º refere explicitamente o âmbito exclusivo das transacções comerciais entre
empresas. Assim, por necessidade de clareza, considera-se necessário explicitar, no título do 
artigo, que as disposições nele incluídas se aplicam exclusivamente aos casos de atraso de 
pagamento nas transacções comerciais entre empresas.

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Os juros se vençam a partir do dia 
subsequente à data de pagamento, ou ao 
termo do prazo de pagamento, estipulados 
no contrato, que não deve superar 60 dias
a partir da data de recepção dos bens ou 
das prestações dos serviços constantes no
contrato;

Or. it

Justificação

Embora as entidades públicas sejam diferentes das empresas em termos de processos de
planificação do orçamento e de acesso aos financiamentos, uma relação comercial entre uma 
empresa e uma entidade pública é em muitos aspectos semelhante a uma relação comercial 
entre duas empresas. Consequentemente, a alteração visa introduzir uma norma uniforme 
para as transacções entre privados que não coloque as pequenas e médias empresas numa
posição de subalternidade negocial relativamente às empresas e indústrias de grandes
dimensões.
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Alteração4

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Or. it

Justificação

E’ possível que uma especificação contratual diferente do dispositivo proposto no artigo 3.º e 
5.º leve ao detrimento das garantias contratuais protegendo o credor. O relator considera
fundamental que os Estados-Membros garantam o efeito automático do procedimento, de 
modo a que o credor não receie eventuais formas de represália por parte do comprador.

Alteração5

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1, os Estados-
Membros asseguram que:

4. Quando estiverem cumpridas as 
condições previstas no n.º 1, os Estados-
Membros asseguram que:

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

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

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

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, 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, o credor tem direito a receber 
do devedor com efeito automático, ou seja 
sem que seja necessário um pedido por
parte do credor, um dos seguintes 
montantes mínimos: 
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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 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 após a essa data.

Or. it

Justificação

Para clarificar, considera-se necessário especificar no artigo 5.º, primeiro as condições que 
tornam exigíveis os juros de mora (n.º 1), os prazos máximos para o período de pagamento 
(antigo n.º 4, novo n.º 2), a duração máxima do procedimento de aceitação ou de verificação 
(n.º 3), e ainda as datas de entrada em vigor (antigo n.º 2, novo n.º 4).

Alteração 6

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.

2. Os Estados-Membros asseguram que o 
período de pagamento fixado no contrato 
não excederá os prazos previstos na alínea 
b) do n.º 4, salvo em caso de acordo 
específico entre o devedor e o credor e 
devidamente justificado segundo o 
princípio de necessidade, e de qualquer 
modo, nunca excedendo 60 dias.

Or. it
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Justificação

Na sua formulação inicial, o artigo 5.º abre grandes possibilidades às partes de acordarem
um prazo mais longo para os pagamentos, correndo o risco de afectar os objectivos gerais da 
directiva. Além disso, a formulação “necessidade objectiva de escalonar o pagamento por um 
período mais longo” é demasiado vaga e passível de várias interpretações.

Alteração 7

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.

Or. it

Justificação

As organizações de representação devem poder actuar nos termos da legislação nacional 
mesmo na sequência do recurso episódico ou ocasional às referidas cláusulas.

Alteração8

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicarem a presente directiva, os
Estados-Membros prevêem campanhas de
informação destinadas a aumentar a 
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consciência por parte das empresas, e em
particular das PME, relativamente aos 
seus direitos.
Os Estados-Membros consideram a 
possibilidade de preparar a publicação de
informações sobre "bons" e "maus" 
devedores e a difusão das boas práticas
para promover a pontualidade nos
pagamentos.

Or. it

Justificação

Tal como é salientado na avaliação de impacto da Comissão Europeia, as empresas não
exigem juros até porque não estão cientes dos seus direitos. Às informações podem
acrescentar-se medidas práticas que favoreçam a pontualidade nos pagamentos.


