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Ændringsforslag 16
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Et af de prioriterede indsatsområder i 
den europæiske økonomiske 
genopretningsplan er at mindske de 
administrative byrder og fremme 
iværksætterånd ved bl.a. at sikre, at 
offentlige myndigheder for at mindske 
likviditetsproblemerne betaler fakturaer fra 
små og mellemstore virksomheder, som 
har leveret varer eller tjenesteydelser, 
inden for en måned.

7. Et af de prioriterede indsatsområder i
den europæiske økonomiske 
genopretningsplan er at mindske de 
administrative byrder og fremme 
iværksætterånd ved bl.a. at sikre, at 
offentlige myndigheder for at mindske 
likviditetsproblemerne betaler fakturaer fra 
små og mellemstore virksomheder, som 
har leveret varer eller tjenesteydelser, 
inden for de nedenstående tidsrum: inden 
for 90 dage for offentlige myndigheder, 
inden for 30 dage for private 
virksomheder, hvor intet andet er aftalt 
mellem parterne, i overensstemmelse med 
princippet om aftalefrihed;

Or. it

Begrundelse

I forslaget til direktiv sondres der ikke mellem offentlige myndigheder og virksomheder, idet 
der fastlægges ens betalingsfrister for dem begge. De to tilfælde er imidlertid meget 
forskellige, for så vidt angår de interne regnskabssystemer og omfanget af restriktioner med 
hensyn til budgetfornødenhederne hos de offentlige myndigheder og den større fleksibilitet i 
den private sektor. Det ville derfor være hensigtsmæssigt at fastlægge tidsrum, der afspejler 
disse to ikkesammenlignelige systemer.

Ændringsforslag 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Et af de prioriterede indsatsområder i 
den europæiske økonomiske 

7. Et af de prioriterede indsatsområder i 
den europæiske økonomiske 
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genopretningsplan[16] er at mindske de 
administrative byrder og fremme 
iværksætterånd ved bl.a. at sikre, at 
offentlige myndigheder for at mindske 
likviditetsproblemerne betaler fakturaer 
fra små og mellemstore virksomheder, 
som har leveret varer eller tjenesteydelser,
inden for en måned.

genopretningsplan er at mindske de 
administrative byrder og fremme 
iværksætterånd ved bl.a. at sikre, at 
fakturaer fra små og mellemstore 
virksomheder, som har leveret varer eller 
tjenesteydelser, af principielle årsager 
betales inden for en måned for at mindske 
likviditetsproblemerne.

Or. de

Begrundelse

Det skal forlanges, at offentlige og private ordregivende myndigheder af principielle årsager 
betaler fakturaer inden for 30 dage. Det bør imidlertid være muligt at afvige fra denne regel 
som fastsat i direktivet. I anlægssektoren kan eksempelvis det udførte arbejde og således også 
de dokumenter, der lægges til grund for de indsendte fakturaer, være så komplicerede, at det 
kan tage længere tid end den anførte periode at kontrollere dem. Bestemmelsen om 
delbetalinger kan anvendes til afhjælpning af dette problem.

Ændringsforslag 18
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 a. I nogle medlemsstater afviger de 
aftalebestemte betalingsfrister væsentligt 
fra EU-gennemsnittet.

Or. en

Ændringsforslag 19
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9 a. Forskellen mellem medlemsstaternes 
betalingsregler og -praksis udgør en 
hindring for et velfungerende indre 
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marked.

Or. en

Ændringsforslag 20
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Dette direktiv skal indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder i 
betragtning af, at sidstnævnte foretager et 
stort antal betalinger til virksomhederne. 
Direktivet skal derfor også indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem hovedentreprenører og deres 
leverandører og underleverandører.

10. Dette direktiv skal indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder i 
betragtning af, at sidstnævnte foretager et 
stort antal betalinger til virksomhederne. 
Direktivet skal derfor også indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem hovedentreprenører og deres 
leverandører og underleverandører samt 
om kollektive aftaler om 
handelstransaktioner, herunder 
vedvarende eller gentagne transaktioner, 
mellem virksomheder eller 
sammenslutninger, der repræsenterer 
virksomheder, og offentlige myndigheder.

Or. it

Begrundelse

Den nye ordlyd dækker handelstransaktioner i henhold til kollektive aftaler mellem apoteker 
eller apoteksorganisationer og offentlige myndigheder. Den gælder bl.a. i situationer som i 
Italien, hvor lokale sundhedsmyndigheders betalinger reguleres af den nationale 
apoteksaftale, som er indgået mellem de nationale sammenslutninger af offentlige og private 
apoteker og de relevante offentlige myndigheder. 
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Ændringsforslag 21
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Dette direktiv skal indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder i 
betragtning af, at sidstnævnte foretager et 
stort antal betalinger til virksomhederne. 
Direktivet skal derfor også indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem hovedentreprenører og deres 
leverandører og underleverandører.

10. Dette direktiv skal indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder i 
betragtning af, at sidstnævnte foretager et 
stort antal betalinger til virksomhederne.
Direktivet skal derfor også indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem hovedentreprenører og deres 
leverandører og underleverandører samt 
om kollektive aftaler om 
handelstransaktioner, herunder 
vedvarende eller gentagne transaktioner, 
mellem virksomheder eller 
sammenslutninger, der repræsenterer 
virksomheder, og offentlige myndigheder.

Or. it

Begrundelse

Den nye ordlyd dækker handelstransaktioner i henhold til kollektive aftaler mellem apoteker 
eller apoteksorganisationer og offentlige myndigheder. Den gælder bl.a. i situationer som i 
Italien, hvor lokale sundhedsmyndigheders betalinger reguleres af den nationale 
apoteksaftale, som er indgået mellem de nationale sammenslutninger af offentlige og private 
apoteker og de relevante offentlige myndigheder. 

Ændringsforslag 22
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Dette direktiv skal indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder i 

10. Dette direktiv skal indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder i 
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betragtning af, at sidstnævnte foretager et 
stort antal betalinger til virksomhederne. 
Direktivet skal derfor også indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem hovedentreprenører og deres 
leverandører og underleverandører.

betragtning af, at sidstnævnte foretager et 
stort antal betalinger til virksomhederne. 
Direktivet skal derfor også indeholde 
bestemmelser om alle handelstransaktioner 
mellem hovedentreprenører og deres 
leverandører og underleverandører samt 
om kollektive aftaler om 
handelstransaktioner, herunder 
vedvarende eller gentagne transaktioner, 
mellem virksomheder eller 
sammenslutninger, der repræsenterer 
virksomheder, og de offentlige 
myndigheder.

Or. it

Ændringsforslag 23
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Forsinket betaling udgør et 
kontraktbrud, som er blevet finansielt 
tiltrækkende for skyldnere i de fleste 
medlemsstater som følge af lave 
morarenter eller ingen opkrævning af 
morarenter og/eller langsomme 
inddrivelsesprocedurer. En afgørende 
ændring, herunder at gøre udelukkelse af 
retten til morarenter til en urimelig 
kontraktbestemmelse og sikre 
kompensation til kreditorer for påløbne 
omkostninger, er nødvendig for at vende 
denne tendens og sikre, at konsekvenserne 
af forsinket betaling bliver af en sådan art, 
at de er et incitament til ikke at betale for 
sent.

12. Forsinket betaling udgør et 
kontraktbrud og er blevet anvendt på 
urimelig vis af debitorer. Kompensation til 
kreditorer for påløbne omkostninger er 
nødvendig for at sikre, at konsekvenserne 
af forsinket betaling bliver af en sådan art, 
at de er et incitament til ikke at betale for 
sent. Der skal navnlig lægges vægt på de 
små og mellemstore virksomheder, og det 
er derfor af afgørende betydning at undgå 
at foreslå tiltag, der fører til bureaukrati.

Or. en

Begrundelse

Forsinket betaling er et kontraktbrud, og det er væsentligt at understrege denne urimelighed, 
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navnlig når det berører SMV'er, der har en ringere likviditet end store operatører. Det er 
imidlertid af afgørende betydning at undgå at foreslå tiltag, der fører til bureaukrati.

Ændringsforslag 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Forsinket betaling udgør et 
kontraktbrud, som er blevet finansielt 
tiltrækkende for skyldnere i de fleste 
medlemsstater som følge af lave 
morarenter eller ingen opkrævning af 
morarenter og/eller langsomme 
inddrivelsesprocedurer. En afgørende 
ændring, herunder at gøre udelukkelse af 
retten til morarenter til en urimelig 
kontraktbestemmelse og sikre 
kompensation til kreditorer for påløbne 
omkostninger, er nødvendig for at vende 
denne tendens og sikre, at konsekvenserne 
af forsinket betaling bliver af en sådan art, 
at de er et incitament til ikke at betale for 
sent.

12. Forsinket betaling udgør et 
kontraktbrud, som er blevet finansielt 
tiltrækkende for skyldnere i de fleste 
medlemsstater som følge af lave 
morarenter eller ingen opkrævning af 
morarenter og/eller langsomme 
inddrivelsesprocedurer. En afgørende 
ændring i retning af en kultur med rettidig 
betaling er nødvendig for at vende denne 
tendens og sikre, at konsekvenserne af 
forsinket betaling bliver af en sådan art, at 
de er et incitament til ikke at betale for 
sent. Denne ændring skal omfatte 
indførelse af kompensation til kreditorer 
for de omkostninger, der er forbundet 
med inddrivelsen af tilgodehavender. På 
tilsvarende måde skal bestemmelser, hvori 
der fastsættes rentesatser eller 
kompensationsniveauer i forbindelse med 
inddrivelse af gæld, der er lavere end de 
lovbestemte satser eller niveauer, anses 
for at være urimelige aftalebestemmelser 
og urimelig handelspraksis.

Or. es

Begrundelse

Det forekommer ikke at være hensigtsmæssigt at erstatte "bestemmelser" med "vilkår", da 
begrebet "bestemmelser" er blevet konsolideret i handelssprog og civilt sprog i betydningen 
en "nærmere angivet betingelse, der er indeholdt i en aftale", mens "vilkår" anvendes i en 
snævrere betydning. "Bestemmelse" skal bevares frem for "vilkår", og det er endvidere det 
begreb, der anvendes i det gældende direktiv 2000/35/EF. For at øge beskyttelsen af 
kreditorerne bør rentesatsen for forsinket betaling ligge mindst 7 procentpoint højere end 
referencesatsen. 
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Ændringsforslag 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12 a. Medlemsstaterne skal af principielle 
årsager give de ordregivende 
myndigheder positive incitamenter til at 
betale omgående. Med denne målsætning 
for øje skal medlemsstaterne fastlægge 
bestemmelser om foranstaltninger, f.eks. i 
form af prisnedsættelser ved betaling 
inden for en nærmere angivet periode 
eller ved kontant betaling (rabatter), 
forudbetaling, delvis betaling, 
tvistbilæggelsesordninger og inddragelse 
af en ombudsmand.

Or. de

Begrundelse

Ved hjælp af incitamenter skal ordregivende myndigheder af principielle årsager tilskyndes til 
at betale deres fakturaer omgående. Med denne målsætning for øje skal medlemsstaterne 
fastlægge bestemmelser om foranstaltninger, såsom rabatter, forudbetaling og delvis 
betaling, tvistbilæggelsesordninger og inddragelse af en ombudsmand. 

Ændringsforslag 26
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Af hensyn til sammenhængen i 
fællesskabslovgivningen bør definitionen 
af "ordregivende myndigheder" i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 

13. Af hensyn til sammenhængen i 
fællesskabslovgivningen bør definitionen 
af "ordregivende myndigheder" i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 
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offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
anvendes i dette direktiv.

offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
samt i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester anvendes i dette direktiv. 
Definitionen af "offentlig myndighed" 
skal imidlertid ikke omfatte offentlige 
virksomheder som defineret i direktiv 
2004/17/EF. 

Or. de

Begrundelse

Hvis offentlige virksomheder som defineret i direktiv 2004/17/EF blev omfattet af direktivets 
anvendelsesområde, ville det medføre konkurrenceforvridning i de berørte brancher. Skal 
sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Af hensyn til sammenhængen i 
fællesskabslovgivningen bør definitionen 
af "ordregivende myndigheder" i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
anvendes i dette direktiv.

13. Af hensyn til sammenhængen i 
fællesskabslovgivningen bør definitionen 
af "ordregivende myndigheder" i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
samt definitionen af "ordregivere" i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester anvendes i dette direktiv.

Or. it
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Begrundelse

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Ændringsforslag 28
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14 a. Offentlige og private ordregivende 
myndigheder, der har en dominerende 
markedsstilling, pålægger ofte 
betalingsfrister, der er længere end 60 
kalenderdage, i kontrakter, der indgås 
med SMV'er. De pågældende SMV'er har 
ofte intet andet valg end at acceptere 
denne ufordelagtige betingelse, fordi de er 
afhængige af disse kontrakter. Der skal 
sættes en stopper for misbrug af en 
dominerende markedsstilling både i 
transaktioner mellem virksomheder og i 
transaktioner mellem virksomheder og 
offentlige myndigheder. Med dette mål for 
øje skal aftalebestemte betalingsfrister 
begrænses til højst 60 dage. 

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 3, hvori der 
fastsættes en grænse på 60 dage for aftalebestemte betalingsfrister. Jf. begrundelsen til artikel 
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3. 

Ændringsforslag 29
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. En rimelig kompensation til kreditorer 
til inddrivelse af de omkostninger, der er 
påløbet ved forsinket betaling, er 
nødvendig for at sikre, at konsekvenserne 
af forsinket betaling bliver af en sådan art, 
at de er et incitament til ikke at betale for 
sent. Inddrivelsesomkostninger bør også 
omfatte inddrivelse af administrative 
omkostninger og kompensation for interne 
omkostninger, som er påløbet på grund af 
forsinket betaling, for hvilke dette direktiv 
bør give mulighed for at anvende et fast 
minimumsbeløb, som kan kumuleres med 
morarenter. Passende kompensation for 
omkostningerne ved inddrivelse bør ikke 
anfægter ikke de nationale bestemmelser, 
hvorefter en national dommer kan tilkende 
kreditor yderligere kompensation for lidt 
skade som følge af i forbindelse med 
skyldners forsinkede betaling, ligesom det 
må tages i betragtning, at der kan være ydet 
kompensation for de påløbne omkostninger 
i form af betalte renter for forsinket 
betaling.

15. En rimelig kompensation til kreditorer 
til inddrivelse af de omkostninger, der er 
påløbet ved forsinket betaling, er 
nødvendig for at sikre, at konsekvenserne 
af forsinket betaling bliver af en sådan art, 
at de er et incitament til ikke at betale for 
sent. Inddrivelsesomkostninger bør også 
omfatte inddrivelse af administrative 
omkostninger og kompensation for interne 
omkostninger, som er påløbet på grund af 
forsinket betaling. Passende kompensation 
for omkostningerne ved inddrivelse bør 
ikke anfægter ikke de nationale 
bestemmelser, hvorefter en national 
dommer kan tilkende kreditor yderligere 
kompensation for lidt skade som følge af i 
forbindelse med skyldners forsinkede 
betaling, ligesom det må tages i 
betragtning, at der kan være ydet 
kompensation for de påløbne omkostninger 
i form af betalte renter for forsinket 
betaling.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at skabe bureaukrati for private virksomheder eller offentlige myndigheder skal 
kreditorerne modtage godtgørelse fra debitorerne. Da der allerede findes lovbestemte 
rentesatser, skal debitoren ikke pålægges en yderligere morarente.
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Ændringsforslag 30
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15 a. Ud over at være berettiget til 
udbetalingen af et fast beløb til dækning 
af interne inddrivelsesomkostninger skal 
kreditorerne ligeledes være berettiget til 
godtgørelse for de øvrige 
inddrivelsesomkostninger, der påløber 
som følge af debitors forsinkede betaling, 
dvs. omkostninger, der navnlig skal 
omfatte de omkostninger, som 
kreditorerne har haft i forbindelse med at 
engagere en advokat eller et inkassofirma. 
Kreditor skal ligeledes kunne gøre krav på 
dækning af omkostninger, der er påløbet 
som følge af, at der er foretaget overtræk.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, nøjagtig hvilke omkostninger der skal anses for at være 
inddrivelsesomkostninger, som er påløbet som følge af debitors forsinkede betaling. 
Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Ændringsforslag 31
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, 
der tildeles af offentlige myndigheder,
som hovedregel begrænses til højst 30 

16. Erfaringen viser, at betalingsfrister ved 
handelstransaktioner ofte er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen som hovedregel begrænses 
til højst 30 dage. Længere 
betalingsordninger, herunder 
afdragsbetaling, bør imidlertid stadig 
være mulige, hvis dette er objektivt 
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dage. begrundet i lyset af kontraktens særlige 
art eller indhold.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
Handelsmæssige relationer mellem virksomheder og offentlige myndigheder svarer på mange 
måder til handelsmæssige relationer mellem virksomheder. For at undgå ugunstige 
betalingsfrister for især små og mellemstore virksomheder skal der betales renter senest 30 
dage efter modtagelse af fakturaen, medmindre andet er aftalt. 

Ændringsforslag 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, 
der tildeles af offentlige myndigheder, 
som hovedregel begrænses til højst 30 
dage.

16. Erfaringen viser, at betalingsfrister ved 
handelstransaktioner ofte er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i handelstransaktioner 
som hovedregel begrænses til højst 30 
dage. I tilfælde af at længere 
betalingsfrister er behørigt begrundede i 
overensstemmelse med 
nødvendighedsprincippet eller i henhold 
til særlige nationale lovbestemmelser, og 
hvor debitor og kreditor har indgået en 
udtrykkelig aftale, kan betalingsfristen 
forlænges til højst 60 dage.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
Handelsmæssige relationer mellem virksomheder og offentlige myndigheder svarer på mange 
måder til handelsmæssige relationer mellem virksomheder. For at undgå ugunstige 
betalingsfrister for især små og mellemstore virksomheder skal der under alle 
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omstændigheder betales renter senest 60 dage efter modtagelse af fakturaen. 

Ændringsforslag 33
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, der 
tildeles af offentlige myndigheder, som 
hovedregel begrænses til højst 30 dage.

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 kalenderdage. Offentlige 
myndigheder skal imidlertid gå foran med 
et godt eksempel og er som følge af deres 
godkendte budgetter i stand til at opfylde 
deres betalingsforpligtelser til enhver tid. 
Derfor bør betalingsfristen i kontrakter om 
indkøb, der tildeles af offentlige 
myndigheder, som hovedregel begrænses 
til højst 30 kalenderdage. Det bør kun 
være muligt at indrømme undtagelser fra
dette princip i tilfælde, hvor det er 
behørigt begrundet, at der er et reelt 
behov for en længere betalingsfrist. 
Betalingsfristen må imidlertid under 
ingen omstændigheder overskride 60 
kalenderdage. 

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med forslagsstillerens ændringsforslag til 
artikel 5, stk. 4. Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 5. For at sikre en øget 
præcisering skal ordet "dage" erstattes med ordet "kalenderdage" i hele direktivet.
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Ændringsforslag 34
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, der 
tildeles af offentlige myndigheder, som 
hovedregel begrænses til højst 30 dage.

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, der 
tildeles af offentlige myndigheder, som 
hovedregel begrænses til højst 30 dage. 
Afdragsbetalinger skal være tilladt, hvor 
dette er objektivt begrundet i lyset af 
kontraktens særlige art eller indhold, som 
f.eks. i tilfælde af store anlægsarbejder, 
men det skal ikke være tilladt offentlige 
myndigheder at benytte dem som en 
metode til at underminere de principper 
eller regler, der er fastlagt i nærværende 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 35
Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, 
der tildeles af offentlige myndigheder, 
som hovedregel begrænses til højst 30 
dage.

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage.

Or. it
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Ændringsforslag 36
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, der 
tildeles af offentlige myndigheder, som 
hovedregel begrænses til højst 30 dage.

16. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner ofte 
kræver betalingsfrister, som er betydeligt 
længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, der 
tildeles af offentlige myndigheder, 
begrænses til højst 30 dage.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at vise de offentlige myndigheder et smuthul, da den eksisterende 
praksis i nogle medlemsstater (f.eks. Det Forenede Kongerige og Nederlandene) har vist, at 
det er muligt for offentlige myndigheder på alle niveauer at betale inden for 30 dage. I 
betragtning 17 i Kommissionens forslag er det udførligt beskrevet, hvorfor der er færre 
finansielle begrænsninger for offentlige myndigheder end for virksomheder. Endvidere bør de 
fremstå som et godt eksempel for markedet som helhed. 

Ændringsforslag 37
Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig 
beklageligt, hvis den forekommer på trods 
af, at skyldneren er solvent. Undersøgelser 
viser, at offentlige myndigheder ofte 
betaler fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 

17. Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ofte betaler fakturaer længe 
efter udløbet af den gældende 
betalingsfrist. Dette skyldes forskellige 
faktorer: Mens offentlige myndigheder på 
den ene side kan være begunstiget af mere 
sikre, forudsigelige og vedvarende 
indtægter og kan opnå finansiering på mere 
attraktive vilkår end private virksomheder, 
er der på den anden side ikke indbygget 
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virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige 
af opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige 
myndigheder kan opnå finansiering på 
mere attraktive vilkår end private 
virksomheder. Derfor påfører offentlige 
myndigheders forsinkede betaling ikke 
blot de private virksomheder urimelige 
omkostninger, men medfører også generel 
ineffektivitet. Derfor bør der indføres en 
kompensation, som har en tilsvarende 
stærkere præventiv virkning, når 
offentlige myndigheder betaler for sent.

den fleksibilitet i deres interne struktur, 
som er almindelig i den private sektor.

Or. it

Ændringsforslag 38
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige 
af opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at
skyldneren er solvent, uanset om debitor 
er en offentlig myndighed eller en privat 
virksomhed. Undersøgelser viser, at 
offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist, på trods af, at 
disse myndigheders finansielle 
begrænsninger er mindre, fordi de kan 
være begunstiget af mere sikre, 
forudsigelige og vedvarende indtægter end 
private virksomheder. Hertil kommer, at 
mange offentlige myndigheder kan opnå 
finansiering på mere attraktive vilkår end 
private virksomheder. Offentlige 
myndigheders forsinkede betaling påfører 
ikke blot de private virksomheder 
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vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. Derfor bør der 
indføres en kompensation, som har en 
tilsvarende stærkere præventiv virkning, 
når offentlige myndigheder betaler for 
sent.

urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. En væsentlig 
del af handelstransaktionerne, navnlig 
dem, der omfatter små og mellemstore 
virksomheder, gennemføres imidlertid 
mellem virksomhederne. Der bør således 
indføres foranstaltninger til hindring af 
såvel offentlige myndigheders som private 
virksomheders forsinkede betaling med 
henblik på at afhjælpe den aktuelle 
situation.

Or. pl

Begrundelse

Forsinket betaling forekommer både i transaktioner med offentlige myndigheder og 
transaktioner mellem virksomheder. For at afhjælpe denne situation er der behov for 
foranstaltninger, der omfatter begge former for transaktioner. Foranstaltningerne til hindring 
af forsinket betaling skal derfor finde anvendelse på alle transaktioner. 

Ændringsforslag 39
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
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vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders 
forsinkede betaling ikke blot de private 
virksomheder urimelige omkostninger, 
men medfører også generel ineffektivitet. 
Derfor bør der indføres en kompensation, 
som har en tilsvarende stærkere præventiv 
virkning, når offentlige myndigheder 
betaler for sent.

vilkår end private virksomheder. 

Or. fr

Begrundelse

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Ændringsforslag 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
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kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. Derfor bør der 
indføres en kompensation, som har en 
tilsvarende stærkere præventiv virkning, 
når offentlige myndigheder betaler for 
sent.

kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. 

Or. es

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner og et udtryk for forskelsbehandling at pålægge sanktioner 
over for offentlige myndigheder samtidig med, at det ville resultere i incitamenter inden for 
rammerne af systemet, som ville virke mod hensigten og åbne op for misbrug og korruption. 
For at være dækket ind med hensyn til de ekstraomkostninger, der ville påløbe som følge af 
denne sanktion, ville de offentlige myndigheder på den anden side forsøge at opbygge 
eksterne strukturer, der fungerer som offentlige virksomheder, med henblik på køb af varer og 
tjenesteydelser. Resultatet heraf ville være en parallelstruktur, som ikke ville have sin 
berettigelse, hvis man tog udgangspunkt i den økonomiske effektivitet. 

Ændringsforslag 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige 
og vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige 
af opbygningen af stabile handelsmæssige 

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent, uanset om debitor 
befinder sig i den offentlige eller den 
private sektor. Derfor bør sanktioner og 
andre foranstaltninger med henblik på at 
forebygge forsinket betaling som 
hovedregel gælde for begge sektorer.
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relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige 
myndigheder kan opnå finansiering på 
mere attraktive vilkår end private 
virksomheder. Derfor påfører offentlige 
myndigheders forsinkede betaling ikke 
blot de private virksomheder urimelige 
omkostninger, men medfører også generel 
ineffektivitet. Derfor bør der indføres en 
kompensation, som har en tilsvarende 
stærkere præventiv virkning, når 
offentlige myndigheder betaler for sent.

Or. en

Begrundelse

Både den offentlige og den private sektor er under pres i den nuværende økonomiske krise. 
For eksempel bliver den offentlige sektor bedt om at levere offentlige tjenester, der er stadig 
mere bæredygtige og af stadig højere kvalitet, men for langt færre penge. De negative 
konsekvenser af for sen betaling er de samme, uanset om debitor kommer fra den offentlige 
eller private sektor.

Ændringsforslag 42
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige 
og vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige 
af opbygningen af stabile handelsmæssige 

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent, uanset om debitor 
befinder sig i den offentlige eller den 
private sektor. Derfor bør sanktioner og 
andre foranstaltninger med henblik på at 
forebygge forsinket betaling som 
hovedregel gælde for begge sektorer. 
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relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige 
myndigheder kan opnå finansiering på 
mere attraktive vilkår end private 
virksomheder. Derfor påfører offentlige 
myndigheders forsinkede betaling ikke 
blot de private virksomheder urimelige 
omkostninger, men medfører også generel 
ineffektivitet. Derfor bør der indføres en 
kompensation, som har en tilsvarende 
stærkere præventiv virkning, når 
offentlige myndigheder betaler for sent.

Or. en

Begrundelse

Både den offentlige og den private sektor er under pres i den nuværende økonomiske krise. 
For eksempel bliver den offentlige sektor bedt om at levere offentlige tjenester, der er stadig 
mere bæredygtige og af stadig højere kvalitet, men for langt færre penge. De negative 
konsekvenser af for sen betaling er de samme, uanset om debitor kommer fra den offentlige 
eller private sektor. Et mere ensartet regelsæt for begge sektorer med en lille stigning i den 
lovbestemte rentesats i stedet for en et fast kompensationsbeløb ville sikre, at alle debitorer 
behandles rimeligt og får en afpasset, men afskrækkende bøde.

Ændringsforslag 43
Κonstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
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private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders 
forsinkede betaling ikke blot de private 
virksomheder urimelige omkostninger, 
men medfører også generel ineffektivitet. 
Derfor bør der indføres en kompensation, 
som har en tilsvarende stærkere præventiv 
virkning, når offentlige myndigheder 
betaler for sent.

private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
nogle offentlige myndigheders incitament 
til at betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. I mange 
tilfælde afhænger betalinger fra offentlige 
myndigheder, der ikke er underlagt 
centraladministrationen, især 
lokalregeringsmyndigheder, imidlertid af 
forudgående overførsel af statsmidler fra 
centraladministrationen. Derfor kan 
offentlige myndigheders forsinkede 
betaling påføre de private virksomheder 
urimelige omkostninger og medføre 
generel ineffektivitet. Derfor bør der 
indføres en kompensation, som har en 
tilsvarende stærkere præventiv virkning, 
når offentlige myndigheder betaler for sent. 
Når betaling til den fastsatte dato 
afhænger af forudgående overførsel af 
statsmidler fra centraladministrationen, 
som ikke har fundet sted, og hvor en 
offentlig myndighed, der ikke er underlagt 
centraladministrationen, ikke er ansvarlig 
for forsinkelsen, er kreditor ikke berettiget 
til kompensation svarende til det 
ovennævnte engangsbeløb.

Or. el

Begrundelse

I mange tilfælde afhænger betalinger fra offentlige myndigheder, der ikke er underlagt 
centraladministrationen (f.eks. kommuner, lokalsamfund, præfekturer osv.), af forudgående 
overførsel af statsmidler fra centraladministrationen. Når overførslen af disse midler er 
forsinket, bliver den planlagte betaling fra de pågældende myndigheder tilsvarende forsinket, 
hvilket resulterer i en direkte finansiel byrde for disse myndigheder, selv om de ikke er 
ansvarlige for forsinkelsen.
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Ændringsforslag 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. Derfor bør der 
indføres en kompensation, som har en 
tilsvarende stærkere præventiv virkning, 
når offentlige myndigheder betaler for 
sent.

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder i nogle 
medlemsstater ofte betaler fakturaer længe 
efter udløbet af den gældende 
betalingsfrist. Offentlige myndigheders 
finansielle begrænsninger kan være 
mindre, fordi de kan være begunstiget af 
mere sikre, forudsigelige og vedvarende 
indtægter end private virksomheder. 
Samtidig er de i forhold til private 
virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet.

Or. de

Begrundelse

Det forholder sig ikke således, at de offentlige myndigheder i alle medlemsstater er dårlige 
betalere. De ordregivende myndigheder skal ikke behandles anderledes end private 
kontrahenter, eftersom de er underlagt de samme privatretlige bestemmelser vedrørende 
handelstransaktioner. Desuden er der ingen indlysende grunde til at oprette en særlig 
privatretlig instans for offentlige myndigheder.
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Ændringsforslag 45
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt,
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. Derfor bør der 
indføres en kompensation, som har en 
tilsvarende stærkere præventiv virkning, 
når offentlige myndigheder betaler for sent.

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder i nogle 
medlemsstater ofte betaler fakturaer længe 
efter udløbet af den gældende 
betalingsfrist. Offentlige myndigheders 
finansielle begrænsninger kan være 
mindre, fordi de kan være begunstiget af 
mere sikre, forudsigelige og vedvarende 
indtægter end private virksomheder. 
Samtidig er de i forhold til private 
virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. Derfor bør der 
indføres en kompensation, som har en 
tilsvarende stærkere præventiv virkning, 
når offentlige myndigheder betaler for sent.

Or. de

Begrundelse

Kommissions undersøgelser viser, at de offentlige myndigheder på ingen måde er dårlige 
betalere i alle medlemsstater.
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Ændringsforslag 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 
kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. Derfor bør der
indføres en kompensation, som har en 
tilsvarende stærkere præventiv virkning, 
når offentlige myndigheder betaler for 
sent.

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent. Undersøgelser viser, 
at offentlige myndigheder ofte betaler 
fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist, selv om deres
finansielle begrænsninger kan være 
mindre, og de kan være begunstiget af 
mere sikre, forudsigelige og vedvarende 
indtægter end private virksomheder. Men 
til forskel fra private virksomheder er 
offentlige myndigheder ikke motiveret af 
overskud, men forfølger mål i samfundets 
interesse. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet. Derfor er det 
ikke ønskeligt at indføre en kompensation, 
som har en tilsvarende stærkere præventiv 
virkning for offentlige myndigheder end 
for private virksomheder.

Or. fr
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Ændringsforslag 47
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Situationen inden for 
sundhedsvæsenet i en lang række 
medlemsstater vækker særlig bekymring 
med hensyn til forsinket betaling. Men 
problemerne inden for sundhedssektoren 
kan ikke løses fra den ene dag til den 
anden, eftersom
sundhedsplejeinstitutionernes problemer 
skyldes nedarvede gældsbyrder.
Sundhedsplejeinstitutionerne skal derfor 
have større fleksibilitet i forbindelse med 
opfyldelsen af deres forpligtelser.
Medlemsstaterne skal dog på alle måder 
bestræbe sig på at sikre, at betalinger 
inden for sundhedssektoren sker inden for 
de aftalebestemte betalingsfrister.

Or. pl

Begrundelse

I mange medlemsstater har sundhedsvæsenet svært ved at betale til tiden. I mange tilfælde 
skyldes disse betalingsproblemer "tidligere fejl" og strukturproblemer. Medlemsstaterne skal 
bestræbe sig på at sikre, at direktivets regler også finder anvendelse på 
sundhedsplejeinstitutioner. Disse institutioner skal imidlertid have større fleksibilitet i 
forbindelse med opfyldelsen af deres betalingsforpligtelser.

Ændringsforslag 48
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Den Europæiske Unions 
institutioner er i en situation, der kan 
sammenlignes med de offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne med 
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hensyn til deres finansiering og 
kommercielle forhold. De maksimale 
betalingsfrister for offentlige 
myndigheder, som fastsat i dette direktiv, 
finder tilsvarende anvendelse på Den 
Europæiske Unions institutioner.

Or. cs

Begrundelse

Den nye ordning, som ved direktivet indføres for offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
skal også finde anvendelse for EU-institutionerne. Ordningen skal gælde for EU, ikke kun i 
forbindelse med handelstransaktioner, men også ved udbetaling af støtte og tilskud i 
forbindelse med programfinansiering, eftersom forsinket betaling på dette område har meget 
negative følger med sekundær insolvens i de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 49
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Ved dette direktiv indføres det også 
som hovedregel, at betalingsfristerne ved 
aftaler mellem virksomheder ikke bør 
overstige 30 dage. I nogle tilfælde kan der 
imidlertid være objektive grunde til, at 
virksomhederne ønsker længere frister, 
f.eks. når salget foregår inden for en 
bestemt periode af året, mens indkøbene 
sker hele året rundt. I disse tilfælde kan 
betalingsfristen forlænges til højst 60 
dage.

Or. en

Begrundelse

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
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small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Ændringsforslag 50
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Direktivet bør forebygge misbrug af 
aftalefriheden til skade for kreditor. Der 
kan være tale om misbrug, hvis 
hovedformålet med en aftale er, at 
skyldner får yderligere likviditet på 
kreditors bekostning, f.eks. gennem 
udelukkelse af kreditors mulighed for at 
opkræve morarenter for forsinket betaling 
eller fastsættelse af en morarentesats, som 
er betydeligt lavere end den i direktivet 
angivne lovbestemte rente, eller hvis 
hovedentreprenøren pålægger 
leverandørerne eller underleverandørerne 
betalingsvilkår, som ikke er rimelige i 
forhold til de vilkår, der gælder for ham 
selv. Direktivet bør ikke griber ikke ind i 
nationale bestemmelser om 
kontraktindgåelse eller om gyldigheden af 
kontraktbestemmelser, der er urimelige for 
skyldneren.

18. Direktivet bør ikke griber ikke ind i 
nationale bestemmelser om 
kontraktindgåelse eller om gyldigheden af 
kontraktbestemmelser, der er urimelige for 
skyldneren.

Or. en

Begrundelse

Europæisk aftaleret er baseret på kontraktfrihed som grundprincippet for forholdet mellem 
erhvervsdrivende og offentlige myndigheder. Selv om nogle lande har indført undtagelser for 
bestemte situationer i bestemte aftaletyper, er dette stadig grundprincippet.
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Ændringsforslag 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) I forbindelse med en styrket indsats 
for at forhindre, at aftalefriheden 
misbruges til skade for kreditorernes 
interesser, bør medlemsstaterne, officielt 
anerkendte organer og organer med en 
legitim interesse med støtte fra 
Kommissionen tilskynde til udarbejdelse 
og offentliggørelse af adfærdskodekser og 
indførelse af konfliktløsningssystemer 
baseret på mægling og voldgift, som skal 
være frivillige, indeholde hensigtsmæssige 
klageprocedurer og forhandles på 
nationalt plan eller EU-plan og være 
udformet med henblik på at sikre 
overholdelse af alle rettigheder i henhold 
til nærværende direktiv.

Or. es

Begrundelse

Det er på enhver måde ønskeligt, at adfærdskodekserne skal omfatte effektive 
klageprocedurer, der kan tages i brug over for parter, der undlader at overholde deres 
aftalemæssige forpligtelser. Men sådanne bestemmelser kan kun have begrænset effektivitet, 
hvis de er valgfrie, også på grund af manglen på bindende metoder til sikring af korrekt 
adfærd hos de berørte parter (ud over truslen om udelukkelse). Derfor er det vigtigt at sikre, 
at de repræsentative instanser inddrages i størst muligt omfang, og at tilskynde til mægling og 
voldgift med henblik på at sikre, at de valgte løsninger er de hurtigste og mindst 
udgiftskrævende.

Ændringsforslag 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. Det er nødvendigt at sikre, at 22. Det er nødvendigt at sikre, at 
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inddrivelsesprocedurerne for ubestridte 
krav i forbindelse med forsinket betaling i 
handelstransaktioner. I følge dette direktivs 
artikel 5 skal inddrivelsesproceduren for 
ubestridte krav afsluttes hurtigt i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, men den kræver ikke, at 
medlemsstaterne vedtager en særlig 
procedure eller ændrer deres eksisterende 
retsprocedurer på en bestemt måde.

inddrivelsesprocedurerne for ubestridte 
krav i forbindelse med forsinket betaling i 
handelstransaktioner. I følge dette direktivs 
artikel 5 skal inddrivelsesproceduren for 
ubestridte krav afsluttes hurtigt i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, men den kræver ikke, at 
medlemsstaterne vedtager en særlig 
procedure eller ændrer deres eksisterende 
retsprocedurer på en bestemt måde med 
mulighed for at anmelde krav online.

Or. es

Begrundelse

Det skal være lettere at anmelde krav online, men under alle omstændigheder skal den, mod 
hvem kravet anmeldes, underrettes behørigt i henhold til retten til en retfærdig rettergang.

Ændringsforslag 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. Det er nødvendigt at sikre, at 
inddrivelsesprocedurerne for ubestridte 
krav i forbindelse med forsinket betaling i 
handelstransaktioner. I følge dette direktivs 
artikel 5 skal inddrivelsesproceduren for 
ubestridte krav afsluttes hurtigt i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, men den kræver ikke, at 
medlemsstaterne vedtager en særlig 
procedure eller ændrer deres eksisterende 
retsprocedurer på en bestemt måde.

22. Det er nødvendigt at sikre, at 
inddrivelsesprocedurerne for ubestridte
krav i forbindelse med forsinket betaling i 
handelstransaktioner. I følge dette direktivs 
artikel 5 skal inddrivelsesproceduren for 
ubestridte krav afsluttes hurtigt i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, men den kræver ikke, at 
medlemsstaterne vedtager en særlig 
procedure eller ændrer deres eksisterende 
retsprocedurer på en bestemt måde i
overensstemmelse med relevante love, 
bekendtgørelser eller administrative 
bestemmelser på nationalt plan.

Or. es
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Begrundelse

Tilføjelsen er vigtig for en korrekt forståelse af forslaget og især af hensyn til forsvaret for
princippet vedrørende offentlige myndigheder og tjenester, nemlig at offentlig ejendom er 
umistelig i henhold til den spanske forfatning.

Ændringsforslag 54
Zuzana Roithová 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) krav om renter på under 5 euro.

Or. cs

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt, at direktivet og dets sanktioner ikke gælder for mikrogæld.

Ændringsforslag 55
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod 
vederlag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder, mellem virksomheder og 
offentlige myndigheder eller mellem 
virksomheder og private, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod
vederlag

Or. nl

Begrundelse

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
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consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten.

Ændringsforslag 56
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod 
vederlag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod 
vederlag, eller som udføres med henblik 
på at nå målet med de offentlige 
myndigheders aktiviteter

Or. ro

Begrundelse

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.
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Ændringsforslag 57
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod 
vederlag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, herunder 
transaktioner omfattet af kollektivaftaler, 
som indebærer levering af varer eller 
tjenester mod vederlag;

Or. it

Ændringsforslag 58
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod 
vederlag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, herunder 
transaktioner omfattet af kollektivaftaler, 
som indebærer levering af varer eller 
tjenester mod vederlag

Or. it

Begrundelse

Den nye ordlyd dækker handelstransaktioner i henhold til kollektive aftaler mellem apoteker 
eller apoteksorganisationer og offentlige myndigheder. Den gælder bl.a. i situationer som i 
Italien, hvor lokale sundhedsmyndigheders betalinger reguleres af den nationale 
apoteksaftale, som er indgået mellem de nationale sammenslutninger af offentlige og private 
apoteker og de relevante offentlige myndigheder.
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Ændringsforslag 59
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod 
vederlag

1) "handelstransaktioner": 
forretningsmæssige transaktioner mellem 
virksomheder eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, herunder 
transaktioner omfattet af kollektivaftaler, 
som indebærer levering af varer eller 
tjenester mod vederlag

Or. it

Begrundelse

Den nye ordlyd dækker handelstransaktioner i henhold til kollektive aftaler mellem apoteker 
eller apoteksorganisationer og offentlige myndigheder. Den gælder bl.a. i situationer som i 
Italien, hvor lokale sundhedsmyndigheders betalinger reguleres af den nationale 
apoteksaftale, som er indgået mellem de nationale sammenslutninger af offentlige og private 
apoteker og de relevante offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i
direktiv 2004/18/EF;

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed i henhold til 
artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester1 og til artikel 1, stk. 9, i 
direktiv 2004/18/EF;
--------------------
1 EUT L 134, 30.4.2004.
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Or. es

Begrundelse

Direktivets dækningsområde bør begrænses med hensyn til definitionen af offentlige tjenester 
til områder, der anses for at høre under den offentlige forvaltning. Direktivets 
dækningsområde bør ikke udvides yderligere for at undgå at overlæsse direktivet.
Dækningsområdet skal derfor defineres i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 
2004/17/EF og artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF.

Ændringsforslag 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF og enhver EU-
institution, som nævnes i artikel 13 i 
traktaten om Den Europæiske Union

Or. en

Begrundelse

Forsinkede betalinger vedrører ikke kun nationale myndigheder, men også EU-institutioner.
EU-institutionerne kan ikke udelukke sig selv fra bestemmelser, der pålægges andre offentlige 
myndigheder.

Ændringsforslag 62
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF og i 
artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF
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Or. de

Begrundelse

Offentlige virksomheder og virksomheder, der leverer grundlæggende tjenesteydelser, 
konkurrerer med hinanden og skal derfor ikke være omfattet af bestemmelserne for offentlige 
myndigheder, som ikke er omfattet af markedsreglerne. Kun på denne måde kan man sikre, at 
sådanne virksomheder ikke stilles dårligere i konkurrencen.

Ændringsforslag 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF og i artikel 2, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2004/17/EF

Or. it

Begrundelse

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Ændringsforslag 64
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF og i direktiv
2004/17/EF

Or. it

Ændringsforslag 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed eller enhed som 
defineret i direktiv 2004/18/EF og i artikel 
2, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/17/EF

Or. en

Begrundelse

Definitionen skal indeholde en direkte henvisning til direktiv 2004/17/EF i forbindelse med 
"særlige sektorer" som vand- og energiforsyning, transport- og posttjenester, selv om 
offentlige virksomheder som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), ikke er omfattet af 
definitionen af "ordregivende myndigheder".
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Ændringsforslag 66
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
direktiv 2004/18/EF

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter¹
¹ EUT L 134, 30.4.2004, s. 114

Or. cs

Begrundelse

For at skabe større klarhed bør definitionen henvise til det gældende direktiv ved dets 
fuldstændige titel med angivelse af datoen for offentliggørelsen i EU-Tidende. Samtidig bør 
man ikke udvide definitionen af, hvilke offentlige myndigheder direktivet gælder for.

Ændringsforslag 67
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "privatperson": enhver fysisk person, 
der handler i forbindelse med en privat, 
uafhængig økonomisk aktivitet

Or. nl

Begrundelse

Kontraktmæssige betalingsforpligtelser i forbindelse med handelstransaktioner bør gælde for 
alle: offentlige myndigheder, virksomheder og privatpersoner. Først da vil der være tale om 
lige vilkår med hensyn til betalingsforpligtelser i Europa. Derfor bør definitionen af 
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"privatperson" medtages af hensyn til fuldstændigheden.

Ændringsforslag 68
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "forsinket betaling": overskridelse af 
den aftalemæssige eller lovbestemte 
betalingsfrist, manglende betaling inden for 
den betalingsfrist, der er anført i artikel 3, 
stk. 2, eller artikel 5, stk. 2

4) "forsinket betaling": overskridelse af 
den aftalemæssige eller lovbestemte 
betalingsfrist, manglende betaling inden for 
den betalingsfrist, der er anført i artikel 5, 
stk. 2

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med den foreslåede sletning af artikel 3 og forslaget 
om at behandle private virksomheder på samme måde som offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 69
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "forsinket betaling": overskridelse af 
den aftalemæssige eller lovbestemte 
betalingsfrist, manglende betaling inden for 
den betalingsfrist, der er anført i artikel 3, 
stk. 2, eller artikel 5, stk. 2

4) "forsinket betaling": overskridelse af 
den aftalemæssige eller i mangel af en 
sådan specifikation den lovbestemte 
betalingsfrist, manglende betaling inden for 
den betalingsfrist, der er anført i artikel 3, 
stk. 2, litra b, eller artikel 5, stk. 2, litra b:

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er vigtigt, idet man bør tillade, at der i en aftale indsættes en kortere 
betalingsfrist end fristerne i artikel 3, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, og hvis dette sker, skal 
skyldneren straffes behørigt for ikke at overholde fristen.
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Ændringsforslag 70
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 
rente, som er forhandlet og aftalt mellem 
virksomheder

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 
rente, som er forhandlet og aftalt mellem 
virksomheder, som ikke må være lavere 
end den i nærværende direktiv fastsatte 
sats

Or. en

Ændringsforslag 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 
rente, som er forhandlet og aftalt mellem 
virksomheder

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 
rente, som er forhandlet og aftalt mellem 
parterne

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler det synspunkt, at der ikke må være tale om 
forskelsbehandling mellem den offentlige og private sektor med undtagelse af obligatoriske 
betalingsfrister. Det bidrager derfor til indførelse af et sæt mere ensartede regler, som vil 
sikre, at alle skyldnere behandles rimeligt og underlægges hensigtsmæssige foranstaltninger 
og sanktioner.
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Ændringsforslag 72
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 
rente, som er forhandlet og aftalt mellem 
virksomheder

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 
rente, som er forhandlet og aftalt mellem 
parterne

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler det synspunkt, at der ikke må være tale om 
forskelsbehandling mellem den offentlige og private sektor med undtagelse af obligatoriske 
betalingsfrister. Det bidrager derfor til indførelse af et sæt mere ensartede regler, som vil 
sikre, at alle skyldnere behandles rimeligt og underlægges hensigtsmæssige foranstaltninger 
og sanktioner.

Ændringsforslag 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 
rente, som er forhandlet og aftalt mellem 
virksomheder

5) "morarenter": lovbestemt rente

Or. es
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Ændringsforslag 74
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "kontrollerbar faktura": en tydelig, 
altomfattende faktura, der stemmer 
overens med den aftalte rækkefølge for 
posterne og anvender beskrivelserne i 
aftalen. Dokumentationen, der kræves i 
aftalen som bevis for arten og omfanget af 
det udførte arbejde, skal vedlægges 
fakturaen.

Or. de

Begrundelse

En faktura skal være kontrollerbar, så det kan afgøres, om den er fuldstændig, er udarbejdet 
korrekt og er endelig, for at udløse et krav om betaling. Principielt kan en endelig faktura, 
som ikke opfylder disse kriterier, ikke udløse et krav om betaling.

Ændringsforslag 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "lovbestemt rente": simpel rente i 
tilfælde af forsinket betaling ved en sats, 
der udgør summen af referencesatsen plus 
mindst 7 procentpoint

6) "lovbestemt rente": simpel rente i 
tilfælde af forsinket betaling ved en sats, 
der udgør summen af referencesatsen plus 
mindst 9 procentpoint

Or. de

Begrundelse

Efter afskaffelsen af den foreslåede faste kompensationsbetaling er det vigtigt at hæve den 
lovbestemte rentesats for at sikre, at kreditorerne modtager en korrekt godtgørelse af de 
refinansieringsudgifter, de skal afholde på grund af den forsinkede betaling.
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Ændringsforslag 76
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "lovbestemt rente": simpel rente i 
tilfælde af forsinket betaling ved en sats, 
der udgør summen af referencesatsen plus 
mindst 7 procentpoint

6) "lovbestemt rente": simpel rente i 
tilfælde af forsinket betaling ved en sats, 
der udgør summen af referencesatsen plus 
mindst 9 procentpoint

Or. en

Begrundelse

Et mere ensartet regelsæt for begge sektorer med en lille stigning i den lovbestemte rentesats i 
stedet for et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling vil sikre, at alle skyldnere 
behandles rimeligt og får en afpasset, men afskrækkende bøde. Vedtagelsen af dette 
ændringsforslag kræver, at artikel 5, stk. 3, i Kommissionens forslag udgår.

Ændringsforslag 77
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "lovbestemt rente": simpel rente i 
tilfælde af forsinket betaling ved en sats, 
der udgør summen af referencesatsen plus 
mindst 7 procentpoint

6) "lovbestemt rente": simpel rente i 
tilfælde af forsinket betaling ved en sats, 
der udgør summen af referencesatsen plus 
mindst 9 procentpoint

Or. en

Begrundelse

Et mere ensartet regelsæt for begge sektorer med en lille stigning i den lovbestemte rentesats i 
stedet for en et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling vil sikre, at alle skyldnere 
behandles rimeligt og får en afpasset, men afskrækkende bøde. Vedtagelsen af dette 
ændringsforslag kræver, at artikel 5, stk. 3, i Kommissionens forslag udgår.
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Ændringsforslag 78
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "kontrollerbar faktura": en tydelig 
endelig faktura, der stemmer overens med 
den aftalte rækkefølge for posterne og 
anvender beskrivelserne i aftalen.
Mængdeberegninger, tegninger og anden 
dokumentation, der kræves i aftalen som 
bevis for arten og omfanget af det udførte 
arbejde, skal vedlægges fakturaen

Or. de

Begrundelse

Fakturaen skal være kontrollerbar for at udløse en betalingsfrist og et krav om betaling. Den 
skal derfor f.eks. omfatte en liste over de poster, for hvilke der ønskes betaling, angive for 
hvilke poster udgifterne til det udførte arbejde gælder samt være ledsaget af den relevante 
dokumentation. For at fakturaen skal betragtes som altomfattende og korrekt udformet, skal 
den være i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen mellem parterne.

Ændringsforslag 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) "kontrollerbar faktura": en tydelig 
endelig faktura, der stemmer overens med 
den aftalte rækkefølge for posterne og 
anvender beskrivelserne i aftalen.
Mængdeberegninger, tegninger og anden 
dokumentation, der kræves i aftalen som 
bevis for arten og omfanget af det udførte 
arbejde, skal vedlægges fakturaen

Or. de



AM\810451DA.doc 47/134 PE439.270v02-00

DA

Begrundelse

En faktura skal være kontrollerbar, så det kan afgøres, om den er fuldstændig, er udarbejdet 
korrekt og er endelig, for at udløse et krav om betaling. Principielt kan en endelig faktura, 
som ikke opfylder disse kriterier, ikke udløse et krav om betaling.

Ændringsforslag 80
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 9 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c) SMV'er: små og mellemstore 
virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder,

Or. it

Ændringsforslag 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3
Morarenter

udgår

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til morarenter ved forsinket betaling, uden 
at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at
a) kreditor har opfyldt sine aftalemæssige 
og lovbestemte forpligtelser
b) kreditor ikke har modtaget det skyldige 
beløb rettidigt, medmindre skyldneren 
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ikke er ansvarlig for forsinkelsen.
2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, sikrer medlemsstaterne følgende:
a) Morarenter betales fra dagen efter 
sidste rettidige betalingsdag eller efter 
udløbet af betalingsfristen som fastsat i 
aftalen.
b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at 
det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:
i) fra 30 dage efter skyldnerens 
modtagelse af en faktura, eller en 
tilsvarende betalingsanmodning, eller
ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller
iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller 
kontrol finder sted.
3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
gældende referencesats:
a) for første halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. 
januar det pågældende år
b) for andet halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. juli 
det pågældende år. 

Or. en
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Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder.
Derfor bør artikel 3 og artikel 5 slås sammen. Handelsmæssige relationer mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder svarer på mange måder til handelsmæssige 
relationer mellem virksomheder. For at undgå ugunstige betalingsfrister for især små og 
mellemstore virksomheder skal der under alle omstændigheder betales renter senest 60 dage 
efter modtagelse af fakturaen.

Ændringsforslag 82
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til morarenter ved forsinket betaling, uden 
at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at

udgår

a) kreditor har opfyldt sine aftalemæssige 
og lovbestemte forpligtelser
b) kreditor ikke har modtaget det skyldige 
beløb rettidigt, medmindre skyldneren 
ikke er ansvarlig for forsinkelsen.
1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til morarenter ved forsinket betaling, uden 
at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at
2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, sikrer medlemsstaterne følgende:
a) Morarenter betales fra dagen efter 
sidste rettidige betalingsdag eller efter 
udløbet af betalingsfristen som fastsat i 
aftalen.
b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at 
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det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:
i) fra 30 dage efter skyldnerens 
modtagelse af en faktura, eller en 
tilsvarende betalingsanmodning, eller
ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller
iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller
kontrol finder sted.
3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
gældende referencesats:
a) for første halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. 
januar det pågældende år
b) for andet halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. juli 
det pågældende år. 

Or. fr

Begrundelse

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
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Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Ændringsforslag 83
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Morarenter Morarenter ved handelstransaktioner
mellem virksomheder

Or. en

Begrundelse

Artikel 3 vedrører kun handelstransaktioner mellem virksomheder. Af hensyn til tydeligheden 
bør dette klart fremgå af titlen og af stk. 1, således som det allerede er tilfældet for 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 84
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Morarenter Morarenter ved handelstransaktioner 
mellem virksomheder

Or. de

Begrundelse

Ved at begrænse den aftalebestemte betalingsfrist til 60 dage vil man skabe et ensartet 
regelsæt for både virksomheder og offentlige myndigheder. Under forudsætning af at de 
overholder denne 60-dagesregel, vil virksomhederne kunne nyde godt af aftalefrihed. Denne 



PE439.270v02-00 52/134 AM\810451DA.doc

DA

ordning vil især gavne SMV'er, som ofte tvinges til at acceptere uacceptabelt lange 
betalingsfrister af deres store kunder. Desuden skal fakturaen gøre det muligt at kontrollere, 
at de leverede varer eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med aftalen, jf. definitionen i 
betragtning 10 (ny).

Ændringsforslag 85
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Morarenter Morarenter mellem virksomheder

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til tydeligheden skal det fremgå af titlen, at artikel 3 kun vedrører forsinkede 
betalinger mellem virksomheder.

Ændringsforslag 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til morarenter ved forsinket betaling, uden 
at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem private virksomheder eller 
transaktioner vedrørende levering af 
varer eller tjenesteydelser mod betaling til 
offentlige myndigheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til renter for forsinket betaling svarende 
til den lovbestemte rente, uden at det er 
nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at

Or. fr
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Begrundelse

Eftersom reglerne bør være de samme for private og offentlige enheder, bør dette specificeres 
i denne artikel for at sikre konsekvens efter sletningen af artikel 5. Der bør ligeledes 
indrømmes en harmoniseret 60-dages undtagelse for hospitalsstrukturer under hensyntagen 
til organisationen af sundhedsplejesystemerne og de forskellige ordninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 87
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til morarenter ved forsinket betaling, uden 
at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller mellem 
virksomheder og privatpersoner sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor efter at have 
sendt skyldneren en påmindelse med 
modtagelseskvittering, 30 dage efter at 
skyldneren har modtaget fakturaen eller 
en tilsvarende betalingsanmodning, er 
berettiget til morarenter ved forsinket 
betaling, uden at det er nødvendigt at 
fremsende en rykkerskrivelse, forudsat at

Or. nl

Begrundelse

Når skyldneren først rykkes for betaling 30 dage efter den dato, hvor fakturaen eller 
tilsvarende betalingsanmodning er modtaget, får skyldneren mulighed for at gøre indsigelse 
mod kravet. Dette kan føre til et fald i antallet af direkte debiteringer i Europa. De eventuelle 
retssager om forsinket betaling, som da vil finde sted, vil da blive rent administrative 
procedurer. Med en domstolsafgørelse kan kreditor fremsætte sit krav direkte.
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Ændringsforslag 88
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til morarenter ved forsinket betaling, uden 
at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder og mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder
sikrer medlemsstaterne, at kreditor er 
berettiget til morarenter ved forsinket
betaling, uden at det er nødvendigt at 
fremsende en rykkerskrivelse, forudsat at

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag fratager den offentlige sektor dens nuværende ret til en lovbestemt 
rente og inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling og sender et uheldigt signal 
til den private sektor om, at forsinket betaling er i orden under visse omstændigheder. Dette 
ændringsforslag sikrer, at begge sektorer behandles retfærdigt og er underlagt proportionale 
sanktioner.

Ændringsforslag 89
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder sikrer 
medlemsstaterne, at kreditor er berettiget 
til morarenter ved forsinket betaling, uden 
at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse, forudsat at

1. I forbindelse med handelstransaktioner 
sikrer medlemsstaterne, at kreditor er 
berettiget til morarenter ved forsinket 
betaling, uden at det er nødvendigt at 
fremsende en rykkerskrivelse, forudsat at

Or. de

Begrundelse

De samme regler skal gælde for alle parter i en handelstransaktion, uanset om de er 
offentlige eller private enheder, fordi de alle er underlagt de samme privatretlige 
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bestemmelser vedrørende de pågældende transaktioner.

Ændringsforslag 90
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter betalingens 
forfaldsdato og opkræves med en 
progressiv sats på højst 5 % for skyldige 
beløb op til 1 mio. euro faldende til højst 
2 % for beløb over 1 mio. euro og til højst 
1 % for restgælden.

Or. it

Begrundelse

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo’ costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l’importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L’incremento dell’aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell’aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico.

Ændringsforslag 91
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
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betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen, som 
højst må være 60 dage fra datoen for 
modtagelsen af varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne, som aftalen vedrører.

Or. en

Ændringsforslag 92
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen, som 
højst må være 60 dage fra datoen for 
modtagelsen af varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne, som aftalen vedrører.

Or. en

Begrundelse

60 dage bør være den længste mulige betalingsfrist.

Ændringsforslag 93
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen, som 
højst må være 60 dage fra datoen for 
leveringen af varerne eller udførelsen af 
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tjenesteydelserne, som aftalen vedrører.

Or. it

Ændringsforslag 94
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen, som 
højst må være på 30 dage efter 
modtagelsen af varerne eller 
tjenesteydelserne, medmindre det specifikt 
aftales mellem skyldner og kreditor og 
kan begrundes objektivt med 
ekstraordinære omstændigheder, i hvilket 
tilfælde betalingsfristen kan forlænges til 
højst 60 dage.

Or. en

Begrundelse

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Ændringsforslag 95
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) fra 60 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

iii)ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

ii) fra 60 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

iv)iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

iii) fra 60 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

Or. nl

Begrundelse

Kontraktmæssige betalingsforpligtelser i forbindelse med handelstransaktioner bør gælde for 
alle: offentlige myndigheder, virksomheder og privatpersoner. Først da vil der være tale om 
lige vilkår med hensyn til betalingsforpligtelser. En betaling bør ideelt set anses for at være 
forsinket, når der er gået 60 dage, hvorefter forpligtelsen til at betale renter og det dermed 
forbundne faste kompensationsbeløb på 5 % udløses. Efter den første rykker efter 30 dage har 
skyldneren således yderligere 30 dage til at betale sin gæld.
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Ændringsforslag 96
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) op til 60 kalenderdage efter skyldnerens 
modtagelse af og forfaldsdatoen for en 
kontrollerbar faktura eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

iii)ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

ii) op til 60 kalenderdage efter at varerne 
eller tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager den kontrollerbare 
faktura eller den tilsvarende 
betalingsanmodning tidligere end varerne 
eller tjenesteydelserne, eller

iv)iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

iii) op til 60 kalenderdage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager den kontrollerbare faktura eller 
den tilsvarende betalingsanmodning inden 
eller på den dato, hvor denne godkendelse 
eller kontrol finder sted.

Or. de

Begrundelse

Fakturaen skal være kontrollerbar for at udløse en betalingsfrist og et krav om betaling. Den 
skal derfor f.eks. omfatte en liste over de poster, for hvilke der ønskes betaling, angive, for 
hvilke poster udgifterne til det udførte arbejde gælder samt være ledsaget af den relevante 
dokumentation. For at fakturaen skal betragtes som altomfattende og korrekt udformet, skal 
den være i overensstemmelse med aftalen mellem parterne.
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Ændringsforslag 97
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) fra 30 kalenderdage efter skyldnerens 
modtagelse af en kontrollerbar faktura, 
eller en tilsvarende betalingsanmodning, 
eller

iii)ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

ii) fra 30 kalenderdage efter at varerne 
eller tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager den kontrollerbare 
faktura eller den tilsvarende 
betalingsanmodning tidligere end varerne 
eller tjenesteydelserne, eller

iv)iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

iii) fra 30 kalenderdage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager den kontrollerbare faktura eller 
den tilsvarende betalingsanmodning inden 
eller på den dato, hvor denne godkendelse 
eller kontrol finder sted.

Or. de

Begrundelse

Ved at begrænse den aftalebestemte betalingsfrist til 60 dage vil man skabe et ensartet 
regelsæt for både virksomheder og offentlige myndigheder. Under forudsætning af at de 
overholder denne 60-dagesregel, vil virksomhederne kunne nyde godt af aftalefrihed. Denne 
ordning vil især gavne SMV'er, som ofte tvinges til at acceptere uacceptabelt lange 
betalingsfrister af deres store kunder. Desuden skal fakturaen gøre det muligt at kontrollere, 
at de leverede varer eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med aftalen, jf. definitionen i 
betragtning 10 (ny).
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Ændringsforslag 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, sikrer medlemsstaterne følgende:

2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, sikrer medlemsstaterne følgende:

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

a) Morarenter som omhandlet i litra d) 
betales fra dagen efter sidste rettidige 
betalingsdag eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, uden at det 
er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse inden for en af følgende 
tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

For hospitalsstrukturer er tidsfristerne jf. 
punkt i), ii) og iii) imidlertid 60 dage.
2a. Medlemsstaterne sikrer, at den 
maksimale varighed af accept- eller 
verificeringsproceduren, jf. stk. 2, litra b), 
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iii), ikke må overstige 30 dage, medmindre 
andet angives og begrundes behørigt i 
udbudsdokumenterne og/eller kontrakten.
2c. Medlemsstaterne sikrer, at den i 
aftalen fastsatte betalingsfrist ikke 
overskrider de i stk. 2, litra b), angivne 
tidsgrænser, medmindre det udtrykkeligt 
er aftalt mellem skyldneren og kreditor og 
er behørigt begrundet i særlige 
omstændigheder såsom et objektivt behov 
for at fordele betalingen over et længere 
tidsrum.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom reglerne bør være de samme for private og offentlige enheder, bør dette specificeres 
i denne artikel for at sikre konsekvens efter sletningen af artikel 5. Der bør ligeledes 
indrømmes en harmoniseret 60-dages undtagelse for hospitalsstrukturer under hensyntagen 
til organisationen af sundhedsplejesystemerne og de forskellige ordninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 99
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Medlemsstaterne kan fastsætte kortere 
tidsfrister på mellem 30 dage og 60 dage.

Or. en

Begrundelse

Det er bedre at tillade minimal harmonisering frem for fuld harmonisering.
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Ændringsforslag 100
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
gældende referencesats:

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
aftalebestemte betalingsfrist under ingen 
omstændigheder overstiger 60 
kalenderdage.

a) for første halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. 
januar det pågældende år
b) for andet halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. juli 
det pågældende år.

Or. de

Begrundelse

Ved at begrænse den aftalebestemte betalingsfrist til 60 dage vil man skabe et ensartet 
regelsæt for både virksomheder og offentlige myndigheder. Under forudsætning af at de 
overholder denne 60-dagesregel, vil virksomhederne kunne nyde godt af aftalefrihed. Denne 
ordning vil især gavne SMV'er, som ofte tvinges til at acceptere uacceptabelt lange 
betalingsfrister af deres store kunder. Desuden skal fakturaen gøre det muligt at kontrollere, 
at de leverede varer eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med aftalen, jf. definitionen i 
betragtning 10 (ny).

Ændringsforslag 101
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal sikre, at når der 
skal betales morarenter, og kreditor er en 
SMV, er kreditor berettiget til et fast 
kompensationsbeløb på 5 % af det 
skyldige beløb. Dette kompensationsbeløb 
er i tillæg til morarenter.
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Or. it

Ændringsforslag 102
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne skal sikre, at når der 
skal betales morarenter, er kreditor 
berettiget til et fast kompensationsbeløb 
på 5 % af det skyldige beløb. Dette 
kompensationsbeløb er i tillæg til 
morarenter.

Or. nl

Begrundelse

Kontraktmæssige betalingsforpligtelser i forbindelse med handelstransaktioner bør gælde for 
alle: offentlige myndigheder, virksomheder og privatpersoner. Betalingen af 
kompensationsbeløb bør derfor også gælde for handelstransaktioner mellem virksomheder og 
mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Først da vil der være tale om lige vilkår med 
hensyn til betalingsforpligtelser.

Ændringsforslag 103
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompensation for omkostninger ved 
inddrivelse

Supplerende kompensation

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til en ny artikel 4a, stk. 1.
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Ændringsforslag 104
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb, der kræver 
toårig revision:

Or. it

Ændringsforslag 105
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, er berettiget til automatisk fra 
skyldneren at modtage et af følgende 
mindstebeløb, dvs. uden at den enkelte 
kreditor skal foretage sig noget:

Or. it

Begrundelse

Ifølge artikel 6 i forslaget til direktiv "anses en aftale, som udelukker morarenter ved forsinket 
betaling, altid for at være klart urimelig". En kontraktbestemmelse, som afviger fra 
bestemmelserne, der er foreslået i artikel 3, ville forringe de kontraktmæssige garantier, der 
beskytter kreditorer. Det er vigtigt at garantere, at proceduren er automatisk, for at undgå 
eventuel gengældelse fra kundens side. De godtgørelsesbeløb, der skyldes for 
inddrivelsesomkostninger, skal angives som mindstebeløb.



PE439.270v02-00 66/134 AM\810451DA.doc

DA

Ændringsforslag 106
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 5, 
og medmindre andet er fastsat i aftalen, er 
berettiget til fra skyldneren at modtage et 
af følgende beløb:

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artiklerne 3 og 5.

Ændringsforslag 107
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 5, 
og medmindre andet er fastsat i aftalen, er 
berettiget til fra skyldneren at modtage et 
af følgende beløb:

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med den foreslåede sletning af artikel 3 og 
anvendelsen af bestemmelserne i artikel 5 på offentlige myndigheder og private virksomheder.
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Ændringsforslag 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, er berettiget til fra skyldneren som 
minimum at modtage et af følgende beløb:

Or. es

Begrundelse

Sletning af ordene "medmindre andet er fastsat i aftalen" skal være med til at sikre, at 
kreditorer ikke er forpligtet til at underskrive en klausul, der giver afkald på deres ret til 
godtgørelse af denne art.

Ændringsforslag 109
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a, b og c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR

a) ved gæld på mindre end 10 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR

b) ved gæld på over 1 000 EUR, men 
under 10 000 EUR, et fast beløb på 70
EUR

b) ved gæld på over 10 000 EUR, et fast 
beløb på 100 EUR

c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

Or. pl

Begrundelse

Bestemmelsen i henhold til hvilken godtgørelse, som beløber sig til 1 %, er skyldig i tilfælde 
af forsinket betaling af en gæld på 10 000 EUR eller mere, er urimeligt streng, navnlig i 
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forbindelse med transaktioner af høj værdi. Det system, som Kommissionen foreslår, bør også 
forenkles, og derfor er de foreslåede godtgørelsesordninger blevet erstattet af to faste beløb.

Ændringsforslag 110
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR, plus et maksimum 
på yderligere 3 % af den samlede gæld til 
at dække eventuelle udgifter, som kreditor 
har haft i forbindelse med opkrævning af 
gælden

Or. es

Begrundelse

Der medregnes en ekstra procentdel for at sikre, at kreditorer ikke konfronteres med ekstra 
omkostninger, når de opkræver det, som er dem skyldigt. Afsendelse af to officielle gyldige 
krav, f.eks. to certificerede faxer, kan koste helt op til 50 EUR, og der til skal føjes udgifter til 
telefonopkald, transport osv., som en kreditor kan pådrage sig for at indkræve en ubetalt 
gæld.

Ændringsforslag 111
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved gæld på over 1 000 EUR, men under 
10 000 EUR, et fast beløb på 70 EUR

b) ved gæld på over 1 000 EUR, men under 
10 000 EUR, et fast beløb på 70 EUR, plus 
et maksimum på yderligere 3 % af den 
samlede gæld til at dække eventuelle 
udgifter, som kreditor har haft i 
forbindelse med opkrævning af gælden

Or. es
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Begrundelse

Der medregnes en ekstra procentdel for at sikre, at kreditorer ikke konfronteres med ekstra 
omkostninger, når de opkræver det, som er dem skyldigt. Ud over de fremførte synspunkter i 
forbindelse med foregående ændringsforslag vil virksomheder i tilfælde af en gæld på over 1 
000 EUR i reglen søge juridisk rådgivning, og et advokathonorar for en konsultation og 
levering af en juridisk udtalelse vil koste mindst 60 EUR.

Ændringsforslag 112
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 3 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

Or. es

Begrundelse

Der medregnes en ekstra procentdel for at sikre, at kreditorer ikke konfronteres med ekstra 
omkostninger, når de opkræver det, som er dem skyldigt. Ud over de fremførte synspunkter i 
forbindelse med foregående ændringsforslag foretrækker virksomheder i tilfælde af en gæld 
på over 10 000 EUR i reglen at fremsætte kravet via en advokat. Det honorar, som en advokat 
vil opkræve for at håndtere sagen og opkræve en gæld via udenretslige midler, vil være 
mindst 300 EUR.

Ændringsforslag 113
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kompensation svarende til 1 % af det 
skyldige beløb for hver dags yderligere 
forsinkelse efter 60 dage fra den dato, 
hvor der skulle betales morarenter.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 
3 og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

udgår

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR
b) ved gæld på over 1 000 EUR, men 
under 10 000 EUR, et fast beløb på 70 
EUR
c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

Or. en

Ændringsforslag 115
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR

a) ved gæld på mindre end 50 EUR, et fast 
beløb på 10 EUR

b) ved gæld på over 1 000 EUR, men under b) ved gæld på over 50 EUR, men under 
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10 000 EUR, et fast beløb på 70 EUR 200 EUR, et fast beløb på 20 EUR

(ba) ved gæld på 200 EUR eller mere, 
men mindre end 800 EUR, et fast beløb på 
40 EUR
(bb) ved gæld på 800 EUR eller mere, 
men mindre end 8 000 EUR, et fast beløb 
på 80 EUR

c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

c) ved gæld på 8 000 eller derover, et beløb 
svarende til 1 % af det beløb, for hvilket 
der skal betales morarenter

Or. cs

Begrundelse

Den nye skala for kompensationsbetalinger vil være meget mere egnet til at afspejle faktiske 
omkostninger og vil derfor bedre tjene sit formål.

Ændringsforslag 116
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et fast beløb på 40 EUR:

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR
b) ved gæld på over 1 000 EUR, men 
under 10 000 EUR, et fast beløb på 70 
EUR
c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

Or. de
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Begrundelse

Der skal fastlægges et ensartet fast beløb for godtgørelse af inddrivelsesomkostninger for at 
forenkle godtgørelsesproceduren. Den foreslåede graduerede model afspejler ikke faktiske 
omkostninger, der er ens for små og store gældsbeløb. Det faste beløb på 40 EUR skal dække 
alle de påløbne administrative omkostninger. Proceduren til godtgørelse af ekstra udgifter, 
f.eks. retslige udgifter, der skal begrundes individuelt, er fastlagt i stk. 3.

Ændringsforslag 117
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage 20 EUR

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR
b) ved gæld på over 1 000 EUR, men 
under 10 000 EUR, et fast beløb på 70 
EUR
c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

Or. de

Begrundelse

Det ville være upassende at variere det faste kompensationsbeløb for 
inddrivelsesomkostninger, da niveauet for kreditorens inddrivelsesomkostninger almindeligvis 
ikke afhænger af gældsniveauet. Beløbet på 20 EUR er baseret på Kommissionens egne 
observationer. Se observationerne angående konsekvensanalyse af 8. april 2009 
(SEK(2009)0315, s. 38), hvor det antages, at de gennemsnitlige inddrivelsesomkostninger er 
20 EUR.
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Ændringsforslag 118
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et beløb svarende til 1,5 % af det 
skyldige beløb.

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR
b) ved gæld på over 1 000 EUR, men 
under 10 000 EUR, et fast beløb på 70 
EUR
c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

Or. it

Ændringsforslag 119
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne skal sikre, at 
kreditor, når der skal betales morarenter, 
er berettiget til fra skyldneren at modtage 
en kompensation svarende til en rentesats 
på 1 % af det skyldige beløb ud over 
rentesatsen for forsinket betaling.

Or. en
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Begrundelse

Det virker som en mere retfærdig løsning end at arbejde med et fast kompensationsbeløb. Den 
tager hensyn til argumentet, at der skal være større kompensation, jo længere betalingen er 
forsinket, men skaber ikke kunstige grænser mellem bestemte datoer: I ordførerens forslag 
skal en skyldner, der betaler på den 44. dag efter datoen, hvor der skal betales morarenter, 
betale en kompensation på 2 % af det skyldige beløb, og en skyldner, der betaler på den 45. 
dag, skal betale en kompensation på 4 %. Det virker ret tilfældigt.

Ændringsforslag 120
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Størrelsen på den i stk. 1 nævnte 
kompensation må ikke overstige 1 000 
EUR.

Or. cs

Begrundelse

På den ene side skal godtgørelsen for inddrivelsesomkostninger gælde for høj gæld. På den 
anden side bør der pålægges et fast loft for godtgørelse af omkostninger.

Ændringsforslag 121
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) Medlemsstaterne skal sikre, at det i 
stk. 1 nævnte kompensationsbeløb for 
inddrivelsesomkostninger i tilfælde af 
flere krav mod den samme skyldner kun 
skal betales for summen af gældsbeløbene 
og ikke for de individuelle krav.

Or. cs
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Begrundelse

Det ville ikke være rimeligt eller på linje med den nuværende praksis at kompensere den 
samme leverandørs og købers inddrivelsesomkostninger for individuelle krav, men det bør 
føre til godtgørelse for de i stk. 1 nævnte omkostninger svarende til summen af alle disse 
kumulative krav for forsinket betaling. Dette er især relevant i sundhedssektoren, når 
hospitaler ikke kan betale en leverandør af forskellige typer medicin til individuelle 
forsyninger pga. forsinket betaling fra sygekasser.

Ændringsforslag 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et fast beløb på EUR 40.

a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR
b) ved gæld på over 1 000 EUR, men 
under 10 000 EUR, et fast beløb på 70 
EUR
c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter
2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omhandlede beløb forfalder til betaling, 
uden at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse og som kompensation for 
kreditors egne omkostninger ved 
inddrivelse.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring sikrer et fast beløb på 40 EUR som kompensation for 
inddrivelsesomkostninger. Dette skyldes, at inddrivelse ikke medfører høje omkostninger, og 
kreditoren har desuden i henhold til artikel 4, stk. 3, ret til at kræve kompensation for 
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yderligere inddrivelsesomkostninger, der dækker sådanne omkostninger. Kompensation må 
ikke misbruges til at virke afskrækkende. Rentesatsen for forsinket betaling opfylder dette 
formål. Hvis artikel 3 og artikel 5 sammenføjes, skal førstnævnte fjernes fra teksten.

Ændringsforslag 123
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omhandlede beløb forfalder til betaling, 
uden at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse og som kompensation for 
kreditors egne omkostninger ved 
inddrivelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omhandlede beløb forfalder til betaling, 
uden at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse og som kompensation for 
kreditors egne omkostninger ved 
inddrivelse.

2. Medmindre skyldneren ikke er 
ansvarlig for forsinkelsen, skal kreditoren 
ud over de beløb, der er fastlagt i stk. 1, 
have ret til rimelig kompensation fra 
skyldneren for alle resterende 
inddrivelsesomkostninger, der er påløbet 
som følge af sidstnævntes forsinkede 
betaling. Medlemsstaterne fastlægger et 
rimeligt mindsteniveau for kompensation, 
der ikke må være mindre end 5 % af det 
skyldig beløb. Dette berører ikke 
eventuelle krav fra kreditoren vedrørende 
skade eller kompromittering, der skyldes 
den sene betaling.
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Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag 125
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omhandlede beløb forfalder til betaling, 
uden at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse og som kompensation for 
kreditors egne omkostninger ved 
inddrivelse.

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i stk. 1 
omhandlede beløb forfalder til betaling, 
uden at det er nødvendigt at fremsende en 
rykkerskrivelse og som kompensation for 
kreditors egne omkostninger ved 
inddrivelse.

Or. it

Ændringsforslag 126
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Den i stk. 1 nævnte kompensation, 
litra ca), er gældende indtil slutningen af 
den 12. måneds fortløbende forsinkelse.

Or. en
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Ændringsforslag 127
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Den i stk. 1 nævnte kompensation, 
litra ca), er gældende indtil slutningen af 
den 12. måneds fortløbende forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 128
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre skyldneren ikke er 
ansvarlig for forsinkelsen, er kreditor ud 
over de i stk. 1 fastsatte beløb berettiget til 
at kræve rimelig kompensation af 
skyldneren for alle yderligere 
omkostninger, der skyldes sidstnævntes 
forsinkede betaling. omkostninger ved 
inddrivelse for forskellige niveauer af 
gæld.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 129
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre skyldneren ikke er 
ansvarlig for forsinkelsen, er kreditor ud 
over de i stk. 1 fastsatte beløb berettiget til 

3. Medlemsstaterne skal sikre, at de i stk. 
1 og 2 nævnte beløb betales, uden at det er 
nødvendigt at fremsende en 
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at kræve rimelig kompensation af 
skyldneren for 
alle yderligere omkostninger, der skyldes 
sidstnævntes forsinkede betaling.

rykkerskrivelse og som kompensation for 
kreditorens egne 
inddrivelsesomkostninger.

Or. es

Begrundelse

Hvis fremsendelse af en rykkerskrivelse er en betingelse for kreditoren for at modtage rimelig 
kompensation, vil skyldnere forsøge med alle mulige midler at undgå at modtage 
rykkerskrivelsen for at undgå at betale kompensationen. Derefter ville det være nødvendigt at 
retsforfølge sagen, og en dommer skulle afgøre, hvorvidt der på behørig vis var fremsendt en 
rykkerskrivelse, og om der skulle betales kompensation. Hvis dette var tilfældet, ville 
kompensation ophøre med at være tilstrækkeligt til at hindre manglende betaling.

Ændringsforslag 130
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre skyldneren ikke er ansvarlig 
for forsinkelsen, er kreditor ud over de i 
stk. 1 fastsatte beløb berettiget til at kræve 
rimelig kompensation af skyldneren for 
alle yderligere omkostninger, der skyldes 
sidstnævntes forsinkede betaling.

3. Medmindre skyldneren ikke er ansvarlig 
for forsinkelsen, er kreditor berettiget til at 
kræve rimelig kompensation af skyldneren 
for alle yderligere omkostninger, der 
skyldes sidstnævntes forsinkede betaling.

Or. en

Ændringsforslag 131
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre skyldneren ikke er ansvarlig 
for forsinkelsen, er kreditor ud over de i 
stk. 1 fastsatte beløb berettiget til at kræve 
rimelig kompensation af skyldneren for 

3. Medmindre skyldneren ikke er ansvarlig 
for forsinkelsen, er kreditor ud over de i 
stk. 1 fastsatte beløb berettiget til at kræve 
rimelig kompensation af skyldneren for 
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alle yderligere omkostninger, der skyldes 
sidstnævntes forsinkede betaling.

alle yderligere omkostninger, der skyldes 
sidstnævntes forsinkede betaling. Disse 
yderligere omkostninger omfatter navnlig 
de omkostninger, som kreditor har haft i 
forbindelse med at engagere en advokat 
og/eller et inkassofirma samt foretage 
overtræk.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, hvilke omkostninger der er indeholdt i de yderligere omkostninger, som 
skyldes skyldnerens forsinkede betaling.

Ændringsforslag 132
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Fast kompensationsbeløb

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til fra skyldneren at modtage et af 
følgende beløb:
a) et fast kompensationsbeløb svarende til 
1 % af det skyldige beløb fra den dato, 
hvor der skal betales morarenter
b) et fast kompensationsbeløb svarende til 
2 % af det skyldige beløb efter 45 dage fra 
den dato, hvor der skal betales morarenter
c) et fast kompensationsbeløb svarende til 
3 % af det skyldige beløb efter 60 dage fra 
den dato, hvor der skal betales 
morarenter.
2. Det i stk. 1 nævnte faste 
kompensationsbeløb betales i tilgift til 
morarenter og kompensation for 
inddrivelsesomkostninger.
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3. Den samlede størrelse på det i stk. 1 
nævnte faste kompensationsbeløb må ikke 
overstige 3.000 euro.

Or. cs

Begrundelse

Der foreslås en gradueret ordning med et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling 
afhængig af forsinkelsens omfang. Der fastsættes en øvre grænse for dette faste 
kompensationsbeløb med henblik på at beskytte små og mellemstore virksomheder. 
Vedtagelsen af dette ændringsforslag er betinget af vedtagelsen af ændringsforslag 11 i 
ordførerens betænkning, som har til formål at slette artikel 5, stk. 5, i forslaget til direktiv.

Ændringsforslag 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Fast kompensationsbeløb

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til fra skyldneren at modtage et af 
følgende beløb:
a) kompensation svarende til 3 % af det 
skyldige beløb efter 60 dage fra den dato, 
hvor der skal betales renter.
b) kompensation svarende til 5 % af det 
skyldige beløb efter 90 dage fra den dato, 
hvor der skal betales renter.
2. Den i stk. 1 nævnte kompensation 
betales i tilgift til morarenter og 
kompensation for 
inddrivelsesomkostninger. 
3. Størrelsen på den i stk. 1 nævnte 
kompensation må ikke overstige 50.000 
euro.

Or. fr
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Begrundelse

For betalinger, som er mellem 30 og 60 dage forsinket, synes det ikke nødvendigt at pålægge 
et fast kompensationsbeløb i tilgift til de lovpligtige renter og kompensation for 
inddrivelsesomkostninger.

Ændringsforslag 134
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til automatisk, uden at der kræves en 
retsafgørelse, og uden at kreditor behøver 
fremsætte et krav, at modtage et af 
følgende beløb fra skyldneren:
a) kompensation svarende til 5 % af det 
skyldige beløb fra den dato, hvor der skal 
betales renter
b) kompensation svarende til 6 % af det 
skyldige beløb efter 45 dage fra den dato, 
hvor der skal betales renter
c) kompensation svarende til 7 % af det 
skyldige beløb efter 60 dage fra den dato, 
hvor der skal betales renter.
2. Den i stk. 1 nævnte kompensation 
betales i tilgift til morarenter og 
kompensation for 
inddrivelsesomkostninger.
3. Størrelsen på den i stk. 1 nævnte 
kompensation må ikke overstige 50.000 
euro.

Or. en

Begrundelse

SMV'er er meget ofte den svageste part i handelstransaktioner og tøver således med at 
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opkræve forfaldne renter fra skyldner ved forsinket betaling af frygt for at miste fremtidige 
kontrakter og kunder.

Ændringsforslag 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5
Offentlige myndigheders betaling

udgår

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at
a) kreditor har opfyldt sine aftalemæssige 
og lovbestemte forpligtelser, og
b) kreditor ikke har modtaget det skyldige 
beløb rettidigt, medmindre skyldneren 
ikke er ansvarlig for forsinkelsen.
2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, 
sikrer medlemsstaterne følgende:
a) Morarenter betales fra dagen efter 
sidste rettidige betalingsdag eller efter 
udløbet af betalingsfristen som fastsat i 
aftalen.
b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for 
en af følgende tidsfrister:
i) fra 30 dage efter skyldnerens 
modtagelse af en faktura, eller en 
tilsvarende betalingsanmodning, eller
ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
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tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller
iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller 
kontrol finder sted.
3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden 
af proceduren for godkendelse eller 
kontrol, som er omhandlet i stk. 2, litra b), 
nr. iii), ikke overskrider 30 dage, 
medmindre andet er angivet og behørigt 
berettiget i udbudsbetingelserne eller 
aftalen.
4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de 
i stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.
5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.
6. Medlemsstaterne sikrer, at den 
gældende referencesats for 
handelstransaktioner, der indebærer 
levering af varer eller tjenesteydelser mod 
vederlag til offentlige myndigheder:
a) for første halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. 
januar det pågældende år
b) for andet halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. juli 
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det pågældende år.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom reglerne bør være de samme for private og offentlige organer, synes det ikke at være 
nødvendigt at fastholde en særlig artikel om offentlige myndigheders betaling.

Ændringsforslag 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige myndigheders betaling Morarenter ved forsinket betaling

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
Derfor bør artikel 3 og artikel 5 slås sammen. Handelsmæssige relationer mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder svarer på mange måder til handelsmæssige 
relationer mellem virksomheder. For at undgå ugunstige betalingsfrister for især små og 
mellemstore virksomheder skal der under alle omstændigheder betales renter senest 60 dage 
efter modtagelse af fakturaen. 

Ændringsforslag 137
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige myndigheders betaling Morarenter ved forsinket betaling i 
handelstransaktioner

Or. fr
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Begrundelse

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Ændringsforslag 138
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at:

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder eller til tredjeparter på vegne 
af offentlige myndigheder, uden at det er 
nødvendigt at fremsende rykkerskrivelse, 
er berettiget til morarenter svarende til den 
lovbestemte rente, forudsat at:

Or. it

Ændringsforslag 139
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
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tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder eller til realisering af 
offentlige myndigheders mål, uden at det 
er nødvendigt at fremsende 
rykkerskrivelse, er berettiget til morarenter 
svarende til den lovbestemte rente, forudsat 
at

Or. ro

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i lyset af artikel 2, stk. 1. Mange af de tjenesteydelser, som 
købes af offentlige myndigheder, leveres ikke til myndighederne selv, men til tredjeparter fra 
forskellige sociale grupper, på hvis vegne de offentlige myndigheder indgår kontrakter om 
levering af varer eller tjenesteydelser. Indgåelse af kontrakter på sådanne varer eller 
tjenesteydelser, som har til formål at opfylde en given gruppes behov, er omfattet af målene 
for de offentlige myndigheders aktiviteter, selv om de pågældende myndigheder ikke selv er 
slutmodtageren af varerne eller tjenesteydelserne.

Ændringsforslag 140
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser, uden at det er nødvendigt 
at fremsende rykkerskrivelse, er berettiget 
til morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

Or. de

Begrundelse

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
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vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Ændringsforslag 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, uden 
at det er nødvendigt at fremsende 
rykkerskrivelse, er berettiget til morarenter 
svarende til den lovbestemte rente, forudsat 
at

Or. de

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
Derfor bør artikel 3 og artikel 5 slås sammen. Handelsmæssige relationer mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder svarer på mange måder til handelsmæssige 
relationer mellem virksomheder. For at undgå ugunstige betalingsfrister for især små og 
mellemstore virksomheder skal der under alle omstændigheder betales renter senest 60 dage 
efter modtagelse af fakturaen. 

Ændringsforslag 142
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
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tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, når kreditor 30 dage fra den 
dato, hvor den offentlige myndighed har 
modtaget fakturaen eller tilsvarende 
betalingsanmodning, har fremsendt en 
rykkerskrivelse til den offentlige 
myndighed med bevis for modtagelsen, er 
berettiget til morarenter svarende til den 
lovbestemte rente, forudsat at

Or. nl

Begrundelse

Når skyldneren først rykkes for betaling 30 dage efter den dato, hvor fakturaen eller 
tilsvarende betalingsanmodning er modtaget, får skyldneren mulighed for at gøre indsigelse 
mod kravet. Dette kan føre til et fald i antallet af direkte debiteringer i Europa. De eventuelle 
retssager om forsinket betaling, som da vil finde sted, vil da blive rene administrative 
procedurer. Med en domstolsafgørelse kan kreditor fremsætte sit krav direkte.

Ændringsforslag 143
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller i 
handelstransaktioner, der indebærer 
levering af varer eller tjenesteydelser mod 
vederlag til offentlige myndigheder, uden 
at det er nødvendigt at fremsende 
rykkerskrivelse, er berettiget til morarenter 
svarende til den lovbestemte rente, forudsat 
at

Or. fr

Begrundelse

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
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publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Ændringsforslag 144
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder eller til tredjeparter på vegne 
af offentlige myndigheder, uden at det er 
nødvendigt at fremsende rykkerskrivelse, 
er berettiget til morarenter svarende til den 
lovbestemte rente, forudsat at

Or. it

Begrundelse

Den nye ordlyd dækker handelstransaktioner i henhold til kollektive aftaler mellem apoteker 
eller apoteksorganisationer og offentlige myndigheder. Den gælder bl.a. i situationer som i 
Italien, hvor lokale sundhedsenheders betalinger reguleres af den nationale apoteksaftale, 
som er indgået mellem nationale sammenslutninger af kommunale og private apoteker og den 
relevante offentlige forvaltning. 
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Ændringsforslag 145
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, uden at det er nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, er berettiget til 
morarenter svarende til den lovbestemte 
rente, forudsat at

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor i 
forbindelse med handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder eller til tredjeparter på vegne 
af offentlige myndigheder, uden at det er 
nødvendigt at fremsende rykkerskrivelse, 
er berettiget til morarenter svarende til den 
lovbestemte rente, forudsat at

Or. it

Begrundelse

Den nye ordlyd dækker situationer, hvor varer eller tjenesteydelser ikke leveres eller ydes 
direkte til offentlige myndigheder, men til tredjeparter på vegne af offentlige myndigheder. 
Dette gælder f.eks. for apotekervirksomhed, hvor apotekerne udleverer lægemidler til 
patienterne og dermed udfører en tjenesteydelse for staten, som de først bliver betalt for, efter 
at hændelsen har fundet sted.

Ændringsforslag 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for en 
af følgende tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag, skal der automatisk betales 
morarenter, inden for en af følgende 
tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en kontrollerbar faktura, eller en 
tilsvarende betalingsanmodning, eller

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager den kontrollerbare 
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tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

faktura eller den tilsvarende 
betalingsanmodning tidligere end varerne 
eller tjenesteydelserne, eller

iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager den kontrollerbare faktura eller 
den tilsvarende betalingsanmodning inden 
eller på den dato, hvor denne godkendelse 
eller kontrol finder sted.

Or. de

Begrundelse

Fakturaen skal være kontrollerbar for at udløse et krav om betaling. En endelig faktura skal 
være kontrollerbar, så det kan afgøres, om den er fuldstændig, er udarbejdet korrekt og er 
endelig, for at udløse et krav om betaling. Principielt kan en endelig faktura, som ikke 
opfylder disse kriterier, ikke udløse et krav om betaling.

Ændringsforslag 147
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for en 
af følgende tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag, skal der automatisk betales 
morarenter, inden for en af følgende 
tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) fra højst 60 kalenderdage efter 
forfaldsdatoen og skyldnerens modtagelse 
af en kontrollerbar faktura, eller en 
tilsvarende betalingsanmodning, eller

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

ii) fra højst 60 kalenderdage efter at 
varerne eller tjenesteydelserne er modtaget, 
hvis skyldneren modtager den 
kontrollerbare faktura eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
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end varerne eller tjenesteydelserne, eller
iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

iii) fra højst 60 kalenderdage efter datoen 
for godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager den kontrollerbare faktura eller 
den tilsvarende betalingsanmodning inden 
eller på den dato, hvor denne godkendelse 
eller kontrol finder sted.

Or. de

Begrundelse

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Ændringsforslag 148
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for en 
af følgende tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for en 
af følgende tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) fra 90 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 

ii) fra 90 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 



PE439.270v02-00 94/134 AM\810451DA.doc

DA

tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

iii) fra 90 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

Or. it

Ændringsforslag 149
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for en 
af følgende tidsfrister:

b) Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for en 
af følgende tidsfrister:

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

i) fra 60 dage efter skyldnerens modtagelse 
af en faktura, eller en tilsvarende 
betalingsanmodning, eller

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

ii) fra 60 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 

iii) fra 60 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 
tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
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betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

Or. nl

Begrundelse

Kontraktmæssige betalingsforpligtelser i forbindelse med handelstransaktioner bør gælde for 
alle, såvel offentlige myndigheder som virksomheder og privatpersoner. Først da vil der være 
tale om lige vilkår med hensyn til betalingsforpligtelser. En betaling bør ideelt set anses for at 
være forsinket, når der er gået 60 dage, hvorefter forpligtelsen til at betale renter og det 
dermed forbundne faste kompensationsbeløb på 5 % udløses. Efter den første rykker efter 30 
dage har skyldneren således yderligere 30 dage til at betale sin gæld.

Ændringsforslag 150
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b – litra iii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis der er 
usikkerhed om datoen for modtagelse af 
fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke fremgår en betalingsfrist af kontrakten, giver artikel 5, stk. 2, litra b), 
automatisk ret til renter 30 dage efter datoen for modtagelse af fakturaen. Kreditor kan dog 
sjældent bevise, at skyldneren har modtaget fakturaen. Denne bestemmelse tager højde for de 
tilfælde, hvor der er usikkerhed om modtagelsen af fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning.



PE439.270v02-00 96/134 AM\810451DA.doc

DA

Ændringsforslag 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For offentlige sundhedsinstitutioner 
og offentlige socialmedicinske 
institutioner er den i artikel 5, stk. 2, 
litra b), nr. i), ii) og iii), nævnte tidsfrist 
60 dage.

Or. fr

Begrundelse

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s’agit pas d’exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Ændringsforslag 152
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden 
af proceduren for godkendelse eller 
kontrol, som er omhandlet i stk. 2, litra b), 
nr. iii), ikke overskrider 30 dage, 
medmindre andet er angivet og behørigt 
berettiget i udbudsbetingelserne eller 
aftalen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bidrager til indførelsen af et mere ensartet regelsæt, som gælder for 
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både den offentlige og den private sektor. Visse former for tjenesteydelseskontrakter, som 
f.eks. større byggeri- og softwareudviklingsprojekter, er komplekse og indebærer ofte betaling 
i rater mod dokumenteret opfyldelse af kontrakten. Hvor lang tid der i disse tilfælde er brug 
for til indledende godkendelse/kontrol, vil sandsynligvis altid være forskelligt og afhænger 
hver gang af kontraktens specifikke krav. Behovet for at forhandle 
godkendelses-/kontrolperioderne på baggrund af kontraktens kompleksitet og variabilitet er 
det samme for begge sektorer og bør være underlagt de samme regler.

Ændringsforslag 153
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 30 dage, medmindre 
andet er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 30 dage.

Or. de

Begrundelse

Offentlige myndigheder bør være et godt eksempel og har, i modsætning til private 
virksomheder, garanteret adgang til finansielle ressourcer. Offentlige myndigheder bør 
derfor kun i undtagelsestilfælde aftale betalingsperioder på over 30 dage. Et fast 
kompensationsbeløb på 5 % giver et klart incitament til at betale til tiden. Der bør imidlertid 
indføres en øvre grænse for at undgå uforholdsmæssig belastning af offentlige budgetter og 
ansporing til korruption. 

Ændringsforslag 154
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
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ikke overskrider 30 dage, medmindre 
andet er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

ikke overskrider 60 dage.

Or. de

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Ændringsforslag 155
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 30 dage, medmindre andet 
er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 60 dage, medmindre andet 
er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

Or. it

Ændringsforslag 156
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
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ikke overskrider 30 dage, medmindre andet 
er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

ikke overskrider 90 dage, medmindre andet 
er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

Or. it

Ændringsforslag 157
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 30 dage, medmindre andet 
er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 30 dage, medmindre andet 
er angivet og behørigt berettiget i 
kontrakten om handelstransaktioner 
mellem virksomheder eller i 
udbudsbetingelserne eller aftalen om 
handelstransaktioner, der indebærer 
levering af varer eller tjenesteydelser mod 
vederlag til offentlige myndigheder.

Or. fr

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
Philippe Juvin à l’article 3 et à l’article 5 paragraphe 1). Le champ d’application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté
contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).



PE439.270v02-00 100/134 AM\810451DA.doc

DA

Ændringsforslag 158
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 30 dage, medmindre 
andet er angivet og behørigt berettiget i 
udbudsbetingelserne eller aftalen.

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 30 dage fra datoen for 
modtagelse af varerne eller 
tjenesteydelserne.

Or. en

Begrundelse

Fravigelsen fra tidsfristen på 30 dage til kontrol kan fortolkes på et ubegrænset antal måder 
og bør derfor slettes. Da der ofte ikke er lige vilkår mellem offentlige indkøbere og private 
leverandører, giver det endvidere de offentlige myndigheder et smuthul, så de kan benytte sig 
af andre tidsfrister til kontrolproceduren. I øvrigt er startdatoen for tidsfristen på 30 dage i 
ændringsforslaget præciseret som datoen for modtagelse af varerne eller tjenesteydelserne.

Ændringsforslag 159
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. et objektivt behov for at 
afvikle betalingen over en længere periode. 
Betalingsfrist i kontrakten må under 
ingen omstændigheder overskride 60 
kalenderdage.

Or. de
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Begrundelse

Offentlige myndigheder bør være et godt eksempel og har, i modsætning til private 
virksomheder, garanteret adgang til finansielle ressourcer. Offentlige myndigheder bør 
derfor kun i undtagelsestilfælde aftale betalingsperioder på over 30 dage. Et fast 
kompensationsbeløb på 5 % giver et klart incitament til at betale til tiden. Der bør imidlertid 
indføres en øvre grænse for at undgå uforholdsmæssig belastning af offentlige budgetter og 
ansporing til korruption.

Ændringsforslag 160
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre der opstår et objektivt behov, 
som følge af force majeure, for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

Or. es

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: ‘salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago’ sería un absoluto ‘coladero’. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la ‘necesidad objetiva’ de ampliar el plazo de pago. Si este artículo 
se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista quedaría, al 
menos en España, vacío.
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Ændringsforslag 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. I forbindelse med gennemførelse af 
offentlige kontrakter, undtagen dem, der 
er omfattet af undtagelserne i afsnit II, 
kapitel II, 3. afdeling, i direktiv 
2004/18/EF, sikrer medlemsstaterne, at 
den i aftalen fastsatte betalingsfrist ikke 
overskrider de i stk. 2, litra b), angivne 
tidsgrænser, medmindre det udtrykkeligt er 
aftalt mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

Or. fr

Begrundelse

Til definition af termen "offentlige myndigheder" anvendes i forslaget til direktiv begrebet 
"ordregivende myndigheder" som defineret i direktiv 2004/18/EF. Det synes derfor 
nødvendigt at skabe overensstemmelse med direktiv 2004/18/EF som helhed og at indarbejde 
det omfang, der vedrører dette. Derved bliver det også muligt at tage højde for undtagelserne 
i direktiv 2004/18/EF og således gøre noget ved de problemer med konkurrenceforvridning, 
som kunne opstå, hvis direktivforslaget blev gennemført over for disse udelukkede organer.

Ændringsforslag 162
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
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betalingen over en længere periode.
a) den i aftalen fastsatte betalingsfrist ikke 
overskrider de i stk. 2, litra b), angivne 
tidsgrænser, medmindre det er behørigt og 
objektivt berettiget i overensstemmelse 
med nødvendighedsprincippet eller 
særlige nationale lovbestemmelser, og 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor.

Medlemsstaterne kan, om nødvendigt, 
afvige fra kravene i litra a) i tilfælde af 
betalingsordninger i form af 
ratebetalinger eller afdragsbetalinger, 
som er udtrykkeligt aftalt mellem 
skyldneren og kreditor.
b) datoen for modtagelse af fakturaen 
ikke er omfattet af en kontraktmæssig 
aftale mellem skyldneren og kreditor.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
For at undgå ugunstige betalingsfrister for især små og mellemstore virksomheder skal der 
under alle omstændigheder betales renter senest 30 dage efter modtagelse af fakturaen. 
Ratebetalinger eller afdragsbetalinger kan være underlagt forskellige krav. Endvidere bør 
bestemmelserne om betalingsfrister ikke tilsidesættes af kontraktmæssige aftaler om 
udsættelse af faktureringen.

Ændringsforslag 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
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berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

a) den i aftalen fastsatte betalingsfrist ikke 
overskrider de i stk. 2, litra b), angivne 
tidsgrænser, medmindre det er behørigt 
berettiget i overensstemmelse med 
nødvendighedsprincippet eller særlige 
nationale lovbestemmelser, og medmindre 
det udtrykkeligt er aftalt mellem 
skyldneren og kreditor, og under ingen 
omstændigheder overstiger 60 dage.
b) Medlemsstaterne kan, om nødvendigt, 
afvige fra kravene i litra a) i tilfælde af 
betalingsordninger i form af 
ratebetalinger eller afdragsbetalinger, 
som er udtrykkeligt aftalt mellem 
skyldneren og kreditor.
c) Medlemsstaterne sikrer, at datoen for 
modtagelse af fakturaen ikke er omfattet 
af en kontraktmæssig aftale mellem 
skyldneren og kreditor.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
For at undgå ugunstige betalingsfrister for især små og mellemstore virksomheder skal der 
under alle omstændigheder betales renter senest 60 dage efter modtagelse af fakturaen. 
Ratebetalinger (Ratenzahlungen) eller afdragsbetalinger (Abschlagszahlungen) kan være 
underlagt forskellige krav. Endvidere bør bestemmelserne om betalingsfrister ikke 
tilsidesættes af kontraktmæssige aftaler om udsættelse af faktureringen.

Ændringsforslag 164
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
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medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at indføre et smuthul for offentlige myndigheder. Eksisterende praksis i 
nogle medlemsstater (f.eks. Det Forenede Kongerige og Nederlandene) viser, at det for 
offentlige myndigheder på alle niveauer kan lade sig gøre at betale inden 30 dage. I 
betragtning 17 i Kommissionens forslag er det udførligt beskrevet, hvorfor der er færre 
finansielle begrænsninger for offentlige myndigheder end for virksomheder. Endvidere bør de 
fremstå som et godt eksempel for markedet som helhed.

Ændringsforslag 165
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst gør det muligt at fravige tidsfristen på 30 dage, hvilket kan fortolkes på 
et ubegrænset antal måder og giver et smuthul, så der kan benyttes længere betalingsfrister i 
kontraktbetingelserne, end der tilstræbes i dette direktiv, f.eks. som en metode til at overvinde 
budgetmæssige begrænsninger. Dette bør undgås for at sikre rettidig betaling fra offentlige 
myndigheder. 
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Ændringsforslag 166
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor.

Or. cs

Begrundelse

Også offentlige myndigheder bør have kontraktfrihed til at formalisere forbindelserne med 
deres leverandører i henhold til deres specifikke behov.

Ændringsforslag 167
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.
Betalingsperioden må under ingen 
omstændigheder overstige 60 dage.

Or. de
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Begrundelse

Både virksomheder og offentlige institutioner bør udelukkende kunne fravige tidsfristen på 30 
dage i særlige begrundede tilfælde. Det er vigtigt at fastsætte en øvre grænse for 
betalingsfristen for at begrænse denne fravigelse og forebygge misbrug.

Ændringsforslag 168
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser.

Or. de

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Ændringsforslag 169
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
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stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser.

Or. en

Ændringsforslag 170
Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle 
betalingen over en længere periode.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 2, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
objektivt berettiget pga. kontraktens
særlige karakter eller vilkår.

Betalingsfristen må aldrig overstige 60 
dage, undtagen når der er tale om 
afdragsbetalingsordninger.
Skyldnere bør desuden ikke have 
mulighed for at benytte 
afdragsbetalingsordninger som et middel 
til at underminere reglerne og 
principperne i dette direktiv. 

Or. en
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Ændringsforslag 171
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Medlemsstaterne kan fastsætte kortere 
tidsfrister på mellem 30 dage og 60 dage.

Or. en

Begrundelse

Det er bedre at tillade minimal harmonisering frem for fuld harmonisering.

Ændringsforslag 172
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Medlemsstaterne sikrer, at denne 
artikels bestemmelser i de tilfælde, hvor 
forsyningspligtydelser også leveres af den 
private sektor, gælder for begge. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for de forskellige måder, som offentlige tjenesteydelser er 
organiseret på i medlemsstaterne og især inden for social- og sundhedssektoren. En række 
privathospitaler er f.eks. allerede involveret i sundhedsydelser, og i nogle medlemsstater er 
dette i stigende grad tilfældet. Det er derfor vigtigt at sikre ligebehandling og at forebygge, at 
offentlige servicevirksomheder stilles urimeligt ringere.
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Ændringsforslag 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det ville være en anomali, hvis der skulle betales bøder til kreditorer, eftersom modtagerne 
ville være de involverede personer og ikke en offentlig myndighed. Kreditorernes 
kompensation bør have form af renter.

Ændringsforslag 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Formålet med denne ekstra morarente er uklar, især eftersom den kommer oven i to bøder 
(kompensation for omkostningsdækning og strafrenter), som begge har specifikke formål.
Desuden er det svært at se en grund til, at beløbet skulle være 5 %, eftersom Kommissionens 
konsekvensanalyse er uklar omkring dette. Under disse omstændigheder kunne indførelsen af 
en sådan kompensation resultere i en urimelig berigelse af kreditor, hvilket helt klart ikke er 
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formålet med dette forslag til direktiv.

Ændringsforslag 175
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

udgår

Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Ændringsforslag 176
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

udgår
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Or. de

Justification

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Ændringsforslag 177
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

udgår

Or. cs

Begrundelse

Det er ikke muligt i forbindelse med pariteten for parterne i det kontraktlige forhold at 
pålægge offentlige myndigheder en så stor unilateral bøde.
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Ændringsforslag 178
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor til en 
offentlig myndighed, når der skal betales 
morarenter, er berettiget til et fast 
kompensationsbeløb, svarende til 5 % af 
det skyldige beløb. Denne kompensation 
betales i tilgift til morarenterne.

Or. de

Begrundelse

Offentlige myndigheder bør gå foran med et godt eksempel og har, i modsætning til private 
virksomheder, garanteret adgang til finansielle ressourcer. Offentlige myndigheder bør 
derfor kun i undtagelsestilfælde aftale betalingsperioder på over 30 dage. En morarente på 
5 % giver et klart incitament til at betale til tiden. Der bør imidlertid indføres en øvre grænse 
for at undgå uforholdsmæssig belastning af offentlige budgetter og ansporing til korruption. 

Ændringsforslag 179
Κonstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

Når betaling til den fastsatte dato 
afhænger af forudgående overførsel af 
statsmidler fra centraladministrationen, 
som ikke har fundet sted, og hvor en 
offentlig myndighed, der ikke er underlagt 
centraladministrationen, ikke er ansvarlig 
for forsinkelsen, er kreditor ikke berettiget 
til kompensation svarende til en fast 
procent af det skyldige beløb.

Or. el
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Begrundelse

Et kompensationsbeløb på 5 % af det skyldige beløb fra første dag er ude af proportion og er 
ikke fremmende for en betaling af gælden, eftersom den samme procentsats er gældende 
uanset varigheden af forsinkelsen. Desuden afhænger betalinger fra offentlige myndigheder, 
der ikke er underlagt centraladministrationen (f.eks. kommuner, lokalsamfund, præfekturer 
osv.) i mange tilfælde af forudgående overførsel af statsmidler fra centraladministrationen. 
Når overførslen af disse midler er forsinket, bliver den planlagte betaling fra de pågældende 
myndigheder tilsvarende forsinket, hvilket resulterer i en direkte finansiel byrde for disse 
myndigheder, selv om de ikke er ansvarlige for forsinkelsen.

Ændringsforslag 180
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
2 % af det skyldige beløb. 

Or. de

Begrundelse

Hvad angår bøde for forsinket betaling, går forslagsstilleren til denne ændring ind for lige 
behandling af virksomheder og offentlige myndigheder og foreslår et kompensationsbeløb på 
2 % af det skyldige beløb.

Ændringsforslag 181
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
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der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
3 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

Or. it

Ændringsforslag 182
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

5. Medlemsstaterne sikrer, at den 
offentlige myndighed, når der skal betales 
morarenter, er forpligtet til påtage sig et 
finansielt produkt eller en finansiel 
tjenesteydelse med henblik på øjeblikkelig 
100 % betaling af gælden. Hvis den 
offentlige myndighed ikke indgår en 
kontrakt, der muliggør en betaling af 
gælden til tjenesteudbyderen, kan den 
pålægges bøder i henhold til de love og 
kriterier der er gældende i den 
pågældende medlemsstat.

Or. es

Justification

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.
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Ændringsforslag 183
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne. Hvor den kreditor, der er 
berettiget til det faste kompensationsbeløb, 
har indgået underentrepriser, skal 
kompensationsbeløbet proportionalt 
videresendes til disse underentreprenører. 

Or. it

Ændringsforslag 184
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
For ikke at skabe administrative hindringer for SMV’er skal private virksomheder eller 
offentlige myndigheder ikke pålægges kompensationsbeløb. Der er allerede lovfæstede 
procentsatser, der sikrer, at mindre overskridelser behandles anderledes end længere 
betalingsforsinkelser. Det er af stor vigtighed ikke at skabe mere bureaukrati.
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Ændringsforslag 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

udgår

Or. de

Justification

Ein “Strafschadensersatz” widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 

Ændringsforslag 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et kompensationsbeløb på:
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morarenterne.
(a) 2 % af det skyldige beløb fra den dato, 
hvor renterne skal betales,
(b) 5 % af det skyldige beløb efter 30 dage 
fra den dato, hvor renterne skal betales.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
Ved kompensationsbetalinger bør mindre overskridelser behandles anderledes end længere 
betalingsforsinkelser.

Ændringsforslag 187
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
et fast kompensationsbeløb, svarende til 
5 % af det skyldige beløb. Denne 
kompensation betales i tilgift til 
morarenterne.

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
at modtage et af følgende beløb fra 
debitor:

a) kompensation svarende til 2 % af det
skyldige beløb fra den dato, hvor der skal 
betales renter
b) kompensation svarende til 4 % af det 
skyldige beløb fra 45 dage efter den dato, 
hvor der skal betales renter
c) kompensation svarende til 5 % af det 
skyldige beløb fra 60 dage efter den dato, 
hvor der skal betales renter.
5a. Det i stk. 5 nævnte 
kompensationsbeløb er i tillæg til 
morarenter og kompensation for 
inddrivelsesomkostninger.
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Or. en

Begrundelse

Sanktionen for offentlige administrationers forsinkede betaling bør være gradueret og 
progressiv afhængig af længden af overskridelse for at opretholde et incitament til at 
tilbagebetale beløbet, efter at beløbet er forfaldet til betaling. 

Ændringsforslag 188
Malgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Størrelsen af det i stk. 5 nævnte 
kompensationsbeløb må ikke overstige 
50.000 euro. 

Or. pl

Begrundelse

Der må sættes loft over den kompensation, der skal betales til den part, der modtager 
betalingen for sent. 

Ændringsforslag 189
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at den 
gældende referencesats for 
handelstransaktioner, der indebærer 
levering af varer eller tjenesteydelser mod 
vederlag til offentlige myndigheder:

6. Størrelsen af det i stk. 5 nævnte 
kompensationsbeløb må ikke overstige 
2.000 euro.
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a) for første halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. 
januar det pågældende år
b) for andet halvår af det pågældende år 
er den sats, som var gældende den 1. juli 
det pågældende år.

Or. de

Begrundelse

Offentlige myndigheder bør være et godt eksempel og har, i modsætning til private 
virksomheder, garanteret adgang til finansielle ressourcer. Offentlige myndigheder bør 
derfor kun i undtagelsestilfælde aftale betalingsperioder på over 30 dage. En morarente på 
5 % giver et klart incitament til at betale til tiden. Der bør imidlertid indføres en øvre grænse 
for at undgå uforholdsmæssig belastning af offentlige budgetter og ansporing til korruption.

Ændringsforslag 190
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende 
referencesats for handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder:

6. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende 
referencesats for handelstransaktioner 
mellem underentreprenører og 
handelstransaktioner, der indebærer 
levering af varer eller tjenesteydelser mod 
vederlag til offentlige myndigheder:

Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3).Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
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publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Ændringsforslag 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende 
referencesats for handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder:

6. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende 
referencesats for handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag:

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder. 
Derfor bør artikel 3 og artikel 5 slås sammen. Handelsmæssige relationer mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder svarer på mange måder til handelsmæssige 
relationer mellem virksomheder.

Ændringsforslag 192
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende 
referencesats for handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder:

6. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende 
referencesats for handelstransaktioner, der 
indebærer levering af varer eller 
tjenesteydelser mod vederlag:
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Or. en

Begrundelse

Både den offentlige og den private sektor er under pres i den nuværende økonomiske krise. 
For eksempel bliver den offentlige sektor bedt om at levere offentlige tjenester, der er stadig 
mere bæredygtige og af stadig højere kvalitet, men for langt færre penge. De negative 
konsekvenser af for sen betaling er de samme, uanset om debitor kommer fra den offentlige 
eller private sektor. Et mere ensartet regelsæt for begge sektorer med en lille stigning i den 
lovbestemte rentesats i stedet for en et fast kompensationsbeløb ville sikre, at alle debitorer 
behandles rimeligt og får en afpasset, men afskrækkende bøde.

Ændringsforslag 193
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
kreditor kan anmode offentlige 
myndigheder om inden for en given 
periode efter indsendelse af anmodningen 
at attestere, at den gæld, der henvises til i 
paragraf 1 er sikker, af et bestemt beløb 
og forfalden til betaling, for at gøre det 
muligt med forbehold at overdrage 
gælden til banker eller finansielle 
mellemmænd godkendt af gældende 
lovgivning. En sådan overdragelse skal 
træde i kraft i forhold til den overdragne 
debitor fra ovennævnte attestering. Fra 
det øjeblik attestering er foretaget, skal 
morarenter ophøre med at forfalde, og der 
skal ikke betales fast kompensationsbeløb 
som foreskrevet i stk. 5. 

Or. it

Begrundelse
Ud over de strenge betalingsfrister, som skal pålægges offentlige administrationer, skal det 
tillades virksomheder at overdrage den gæld, offentlige administrationer har til dem, til 
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banker eller finansielle mellemmænd. En sådan bestemmelse vil garantere, at virksomheder 
har den nødvendige likviditet til at drive deres forretning, og den vil også spare offentlige 
administrationer for tvangsfuldbyrdelser og betalingen af fast kompensationsbeløb på 5 %.

Ændringsforslag 194
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor er 
berettiget til at afvise at levere varer eller 
tjenester, når betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, og en offentlig myndighed 
overskrider betalingsfristen med over tre 
måneder.

Or. de

Begrundelse

Offentlige myndigheder bør være et godt eksempel og har, i modsætning til private 
virksomheder, garanteret adgang til finansielle ressourcer. Offentlige myndigheder bør 
derfor kun i undtagelsestilfælde aftale betalingsperioder på over 30 dage. En morarente på 
5 % giver et klart incitament til at betale til tiden. Der bør imidlertid indføres en øvre grænse 
for at undgå uforholdsmæssig belastning af offentlige budgetter og ansporing til korruption.

Ændringsforslag 195
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Ved handelstransaktioner, der fører til 
varelevering eller levering af 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, kan medlemsstaterne ved 
dispensation fra stk. 4a oprette et "bonus-
malus"- system, hvor enten debitor og 
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kreditor aftaler udskudt betaling, eller 
kreditor er berettiget til et fast 
kompensationsbeløb på 2 % af det 
skyldige beløb. Betalingsperioden fastsat i 
kontrakten kan dog ikke overstige 60 
dage.

Or. en

Ændringsforslag 196
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Fast kompensationsbeløb som følge af for 

sen betaling i handelstransaktioner
1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarente, ved 
handelstransaktioner mellem 
virksomheder eller ved 
handelstransaktioner, der fører til 
varelevering eller levering af 
tjenesteydelser mod vederlag til offentlige 
myndigheder, er berettiget til at modtage 
fast kompensationsbeløb fra debitor på:
a) 2 % af det skyldige beløb fra den dato, 
hvor der skal betales morarenter
b) 3 % af det skyldige beløb fra 30 dage 
efter den dato, hvor der skal betales 
morarenter
b) 4 % af det skyldige beløb fra 45 dage 
efter den dato, hvor der skal betales 
morarenter
c) 5 % af det skyldige beløb fra 60 dage 
efter den dato, hvor der skal betales 
morarenter.
2. Det i stk. 1 nævnte faste 
kompensationsbeløb er i tillæg til 
morarenter og kompensation for 
inddrivelsesomkostninger.

Or. fr
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Begrundelse

Indførelsen af en forpligtelse for offentlige myndigheder til at betale et kompensationsbeløb 
på 5 % af det skyldige beløb fra den dag, hvor der skal betales morarenter er ude af 
proportion – og således svær at anvende – og diskriminerende. Den bøde, som dette faste 
kompensationsbeløb betyder, bør være progressiv, afhængigt af det antal dage, 
betalingsfristen overskrides, og gælde for både underentreprenører og offentlige 
myndigheder. For at være virkelig effektiv bør der ikke fastsættes noget maksimumbeløb.

Ændringsforslag 197
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Anvendelige referencesatser 

Medlemsstaterne sikrer, at den 
anvendelige referencesats i 
handelstransaktioner, der fører til 
levering af varer eller tjenesteydelser mod 
vederlag:
(a) for første halvår af det pågældende år 
er den gældende rente 1. januar det år
(a) for andet halvår af det pågældende år 
er den gældende rente 1. juli det år.

Or. de

Begrundelse

Hvad angår betaling af morarenter, bør virksomheder og offentlige myndigheder være 
underlagt de samme betingelser. Samme referencesats bør derfor gælde for 
handelstransaktioner mellem virksomheder og mellem virksomheder og offentlige 
myndigheder.
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Ændringsforslag 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer bestemmelse 
om, at en aftalebestemmelse vedrørende 
betalingsdagen, morarentesatsen eller 
inddrivelsesomkostningerne enten ikke er 
bindende eller giver grundlag for krav om 
skadeserstatning, hvis bestemmelsen er
klart urimelig over for kreditor. Ved 
afgørelsen af, om en bestemmelse er klart 
urimelig over for kreditor, tages der hensyn 
til alle sagens omstændigheder, herunder 
god handelspraksis og produktets eller 
tjenesteydelsens art. Der tages også 
hensyn til, om skyldneren har en objektiv 
grund til at fravige den lovbestemte rente 
eller artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 4, 
stk.1, eller artikel 5, stk. 2, litra b).  

1. Medlemsstaterne træffer bestemmelse 
om, at en aftalebestemmelse, som er i 
modstrid med bestemmelserne i dette 
direktiv vedrørende betalingsdagen, 
morarentesatsen eller 
inddrivelsesomkostningerne, er klart 
urimelig over for kreditor og kan give 
grundlag for krav om skadeserstatning. 
Hvor en klausul findes at være klart 
urimelig, skal den regnes som retslig 
ugyldig, og gældende lovbestemmelser 
skal bringes i anvendelse og betragtes som 
eksigibel, undtagen hvor nationale 
domstole bestemmer, at andre betingelser 
kan opfattes som rimelige. Ved afgørelsen 
af, om en bestemmelse er klart urimelig 
over for kreditor, tages der hensyn til alle 
sagens omstændigheder, herunder god 
handelspraksis og produktets eller 
tjenesteydelsens art. Følgende typer af 
bestemmelser skal under alle 
omstændigheder anses for klart 
urimelige:

For så vidt angår første afsnit anses en 
bestemmelse, som udelukker morarenter 
ved forsinket betaling, altid for at være 
klart urimelig.

a) bestemmelser, der udelukker 
morarenter eller fastsætter en rente, der 
er lavere end den i artikel 2, stk. 5, 
fastsatte
b) bestemmelser, der fastsætter 
betalingsperioder længere end de i artikel 
3, stk. 2, litra b, uden at angive en objektiv 
nødvendighed
c) bestemmelser, der fastsætter 
betalingsperioder længere end de i artikel 
5, stk. 2, litra b, uden at henvise til force 
majeure
d) bestemmelser, der udelukker 
kompensation for omkostningsdækning 
som specificeret i artikel 4 
e) bestemmelser, der udelukker 
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anvendelse af artikel 5, stk. 5
f) bestemmelser, der udelukker kreditorers 
ret til at ophæve kontrakten i tilfælde af 
for sen betaling
g) bestemmelser, der for udlejningsaftaler 
udelukker kreditorers ret til i tilfælde af 
for sen betaling at tilbagehente 
materialer, der tilhører dem, og som har 
været brugt til den pågældende 
tjenesteydelse.

Or. es

Begrundelse

For at opnå større klarhed er det ønskeligt at tilføje en liste med "urimelige" klausuler og 
specificere effekterne af, at en klausul opfattes som sådan. Denne tilføjelse er i 
overensstemmelse med ånden i direktivet.

Ændringsforslag 199
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer bestemmelse 
om, at en aftalebestemmelse vedrørende 
betalingsdagen, morarentesatsen eller 
inddrivelsesomkostningerne enten ikke er 
bindende eller giver grundlag for krav om 
skadeserstatning, hvis bestemmelsen er 
klart urimelig over for kreditor. Ved 
afgørelsen af, om en bestemmelse er klart 
urimelig over for kreditor, tages der hensyn 
til alle sagens omstændigheder, herunder 
god handelspraksis og produktets eller 
tjenesteydelsens art. Der tages også hensyn 
til, om skyldneren har en objektiv grund til 
at fravige den lovbestemte rente eller 
artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 4, stk.1, 
eller artikel 5, stk. 2, litra b).  

1. Medlemsstaterne træffer bestemmelse 
om, at en aftalebestemmelse vedrørende 
betalingsdagen, morarentesatsen eller 
inddrivelsesomkostningerne enten ikke er 
bindende eller giver grundlag for krav om 
skadeserstatning, hvis bestemmelsen er 
klart urimelig over for kreditor. Ved 
afgørelsen af, om en bestemmelse er klart 
urimelig over for kreditor, tages der hensyn 
til alle sagens omstændigheder, herunder 
god handelspraksis, produktets eller 
tjenesteydelsens art og størrelsen af de 
pågældende virksomheder. Der tages også 
hensyn til, om skyldneren har en objektiv 
grund til at fravige den lovbestemte rente 
eller artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 4, 
stk.1, eller artikel 5, stk. 2, litra b).  
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For så vidt angår første afsnit anses en 
bestemmelse, som udelukker morarenter 
ved forsinket betaling, altid for at være 
klart urimelig.

For så vidt angår første afsnit anses en 
bestemmelse, som udelukker morarenter 
ved forsinket betaling, altid for at være 
klart urimelig.

Or. it

Ændringsforslag 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår første afsnit anses en 
bestemmelse, som udelukker morarenter 
ved forsinket betaling, altid for at være 
klart urimelig.

For så vidt angår afsnit 1 anses en 
bestemmelse eller en handelsmæssig 
praksis, der udelukker lovbestemt rente 
(referencesatsen plus mindst syv 
procentpoint) eller kompensation for 
omkostningsdækning eller begge dele,
altid for at være klart urimelig.

Or. es

Justification

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 
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Ændringsforslag 201
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til afsnit 1 anses en 
bestemmelse, som overskrider det tidsrum, 
der er indeholdt i artikel 5, stk. 2, litra b), 
altid for at være klart urimelig.

Or. en

Begrundelse

I en række sektorer sker en betydelig del af indkøbene ved offentlig licitation. Der er risiko 
for, at offentlige myndigheder misbruger deres dominerende stilling. SMV’er og virksomheder 
generelt risikerer at underminere de fremtidige forretningsforbindelser, det drejer sig om, ved 
at anlægge sag. Derfor skal direktivet indeholde strenge forholdsregler for at styrke 
leverandørers stilling.

Ændringsforslag 202
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til afsnit 1 anses en 
bestemmelse, som overskrider det tidsrum, 
der er indeholdt i artikel 5, stk. 2, litra b), 
altid for at være klart urimelig.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige myndigheders misbrug af deres 
dominerende stilling skal anses som klart 
urimelig praksis.

Or. en

Ændringsforslag 204
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 2 nævnte midler skal omfatte 
bestemmelser om, at repræsentative
organisationer  i henhold til den 
pågældende medlemsstats lovgivning kan 
indbringe en sag for domstolene eller for 
de kompetente administrative 
myndigheder, hvis bestemmelserne er klart 
urimelige, således at disse kan anvende 
egnede og effektive midler til at bringe 
anvendelsen af sådanne bestemmelser til 
ophør. 

3. De i stk. 2 nævnte midler skal omfatte 
bestemmelser om, at virksomheder i 
henhold til den pågældende medlemsstats 
lovgivning kan indbringe en sag for 
domstolene eller for de kompetente 
administrative myndigheder, hvis 
bestemmelserne er klart urimelige, således 
at disse kan anvende egnede og effektive 
midler til at bringe anvendelsen af sådanne 
bestemmelser til ophør, for så vidt det ikke 
strider mod stk. 1, afsnit 2.

Or. es

Begrundelse

Formålet med denne ændring er ganske enkelt at sikre, at retterne ikke pålægges en 
overdreven byrde. Det skal ikke være nødvendigt at gå i retten for at fastslå, om en af de i 
afsnit 1 i dette direktiv nævnte bestemmelser skal anses som urimelig. Det er en anden sag 
med andre typer bestemmelser, som en af parterne kan anse som urimelig: I sådanne tilfælde 
må sagen afgøres gennem retssager.
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Ændringsforslag 205
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 2 nævnte midler skal omfatte 
bestemmelser om, at 
repræsentative organisationer i henhold til 
den pågældende medlemsstats lovgivning 
kan indbringe en sag for domstolene eller 
for de kompetente administrative 
myndigheder, hvis bestemmelserne er klart 
urimelige, således at disse kan anvende 
egnede og effektive midler til at bringe 
anvendelsen af sådanne bestemmelser til 
ophør. 

3. De i stk. 2 nævnte midler skal omfatte 
bestemmelser om, at organisationer, der 
officielt repræsenterer små eller 
mellemstore virksomheder, i henhold til 
den pågældende medlemsstats lovgivning 
kan indbringe en sag for domstolene eller 
for de kompetente administrative 
myndigheder, hvis bestemmelserne er klart 
urimelige, således at disse kan anvende 
egnede og effektive midler til at bringe 
anvendelsen af sådanne bestemmelser til 
ophør.

Or. nl

Begrundelse

Det gamle direktiv gav kun organisationer, der officielt repræsenterer SMV’er, denne 
rettighed. For at undgå usikkerhed blandt SMV’er bør dette vedblive at være tilfældet.

Ændringsforslag 206
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer fuld 
gennemsigtighed om de rettigheder og 
forpligtelser, der følger af dette direktiv, 
bl.a. ved at offentliggøre den gældende 
lovbestemte rentesats.

Medlemsstaterne sikrer fuld 
gennemsigtighed om de rettigheder og 
forpligtelser, der følger af dette direktiv, 
bl.a. ved at offentliggøre den gældende 
lovbestemte rentesats og ved at overvåge 
den offentlige sektors opførsel med 
hensyn til betaling, især med henblik på 
at beskytte underentreprenører.

Or. it
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Ændringsforslag 207
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal gøre en indsats for 
udbredelsen af information om 
kreditorers og debitorers rettigheder i 
handelstransaktioner og offentliggørelsen 
af en liste over gode betalere for at støtte 
udbredelsen af god praksis.

Or. fr

Begrundelse

Midlerne til bekæmpelse af for sen betaling skal ikke kun være tvangsforanstaltninger. Det er 
vigtigt, at kreditorer også er velinformerede og bevidste om deres rettigheder. 
Offentliggørelsen af en liste over gode betalere, der overholder betalingsfrister, kunne virke 
ansporende til at forbedre tidsfristerne (eftersom debitorers ry står på spil).

Ændringsforslag 208
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Kommissionen offentliggør i EU-
Tidende og på internettet detaljer om 
aktuelle, lovbestemte rentesatser 
gældende i alle medlemsstater i tilfælde af 
for sen betaling i handelstransaktioner.

Or. pl

Begrundelse

Dette vil sikre større klarhed og nemmere adgang for domstole og kreditorer til detaljer om 
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lovbestemte rentesatser gældende i de forskellige medlemsstater. Dette er af særlig betydning 
i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. 

Ændringsforslag 209
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter de nationale love og administrative 
bestemmelser skal samme betingelser 
gælde for alle kreditorer, der er etableret i 
Fællesskabet.

2. Efter de nationale love og administrative 
bestemmelser skal samme betingelser 
gælde for alle kreditorer, der er etableret i 
Unionen, i forhold til deres størrelse.

Or. it

Ændringsforslag 210
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 1-7 og 9 inden 
[sidste dag i den 12. måned efter 
direktivets offentliggørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 1-7 og 9 inden 
[sidste dag i den 12. måned efter 
direktivets offentliggørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende]. For at opnå
overensstemmelse med artikel 5 skal alle 
medlemsstater have mulighed for at 
udsætte denne artikels ikrafttræden med 
ikke over 36 måneder for betalinger 
vedrørende specifikke sektorer. De 
pågældende sektorer skal bestemmes af de 
enkelte medlemsstater og meddeles 
Kommissionen, der skal godkende dem.
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
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sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. it


