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Ändringsförslag 16
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En av de viktigaste åtgärderna i den 
ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa är en minskning av de 
administrativa kostnaderna och främja 
entreprenörskap genom att bl.a. se till att 
offentliga myndigheter betalar fakturor för 
varor och tjänster inom en månad, även till 
små och medelstora företag, för att främja 
företagens betalningsflöden.

(7) En av de viktigaste åtgärderna i den 
ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa är en minskning av de 
administrativa kostnaderna och främja 
entreprenörskap genom att bl.a. se till att 
offentliga myndigheter betalar fakturor för 
varor och tjänster till offentliga 
förvaltningar inom 90 dagar och till 
privata företag inom 30 dagar om inget 
annat överenskommes mellan parterna i 
enlighet med avtalsfriheten, även till små 
och medelstora företag, för att främja 
företagens betalningsflöden.

Or. it

Motivering

I förslaget till direktiv görs ingen skillnad mellan offentliga förvaltningar och företag, utan 
betalningstiderna är desamma, trots att de interna redovisningssystemen skiljer sig mycket åt 
och förvaltningarna har strängare budgetkrav medan företagen är mer flexibla. Därför bör 
betalningstiderna återspegla att det rör sig om två olika system.

Ändringsförslag 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En av de viktigaste åtgärderna i den 
ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa är en minskning av de 
administrativa kostnaderna och främja 
entreprenörskap genom att bl.a. se till att 

(7) En av de viktigaste åtgärderna i den 
ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa är en minskning av de 
administrativa kostnaderna och främja 
entreprenörskap genom att bl.a. se till att 
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offentliga myndigheter betalar fakturor för 
varor och tjänster inom en månad, även till 
små och medelstora företag, för att främja 
företagens betalningsflöden.

fakturor för varor och tjänster som 
grundregel betalas inom en månad, även 
till små och medelstora företag, för att 
främja företagens betalningsflöden.

Or. de

Motivering

Offentliga och privata uppdragsgivare ska som grundregel åläggas att betala inom en 
tidsfrist på 30 dagar. Men undantag som de som nämns i direktivet måste vara möjliga. Inom 
byggbranschen kan till exempel tjänsterna och således också bokföringsmaterialet vara så 
komplexa att kontrollen kan kräva längre tid än nämnda frist. Bestämmelsen om 
delbetalningar kan ha en kompenserande verkan på detta område.

Ändringsförslag 18
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I vissa medlemsstater avviker de 
avtalsenliga betalningsfristerna betydligt 
från genomsnittet i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Skillnaden mellan medlemsstaterna i 
fråga om regler och praxis när det gäller 
betalningar utgör ett hinder för en väl 
fungerande inre marknad.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör reglera samtliga 
handelstransaktioner oberoende av om de 
ingås mellan privata eller offentliga företag 
eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, med beaktande av att de 
sistnämnda verkställer ett stort antal 
betalningar till företag. Direktivet bör 
följaktligen också reglera alla 
handelstransaktioner mellan 
huvudentreprenörer och deras leverantörer 
eller underleverantörer.

(10) Detta direktiv bör reglera samtliga 
handelstransaktioner oberoende av om de 
ingås mellan privata eller offentliga företag 
eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, med beaktande av att de 
sistnämnda verkställer ett stort antal 
betalningar till företag. Direktivet bör 
följaktligen också reglera alla 
handelstransaktioner mellan 
huvudentreprenörer och deras leverantörer 
eller underleverantörer liksom 
kollektivavtal om handelstransaktioner, 
också kontinuerliga och periodiska, 
mellan företag och organisationer som 
företräder företag och offentliga 
myndigheter.

Or. it

Motivering

Den nya texten ska omfatta handelstransaktioner som upprättas genom kollektivavtal mellan 
apotek eller deras organisationer och de offentliga myndigheterna. Detta inbegriper sådana 
situationer som i Italien, där de lokala hälsovårdsmyndigheternas betalningar regleras i en 
nationell läkemedelskonvention upprättad mellan de offentliga och privata apotekens 
nationella förbund och deras offentliga motpart.

Ändringsförslag 21
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör reglera samtliga 
handelstransaktioner oberoende av om de 

(10) Detta direktiv bör reglera samtliga 
handelstransaktioner oberoende av om de 
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ingås mellan privata eller offentliga företag 
eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, med beaktande av att de 
sistnämnda verkställer ett stort antal 
betalningar till företag. Direktivet bör 
följaktligen också reglera alla 
handelstransaktioner mellan 
huvudentreprenörer och deras leverantörer 
eller underleverantörer.

ingås mellan privata eller offentliga företag 
eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, med beaktande av att de 
sistnämnda verkställer ett stort antal 
betalningar till företag. Direktivet bör 
följaktligen också reglera alla 
handelstransaktioner mellan 
huvudentreprenörer och deras leverantörer 
eller underleverantörer liksom 
kollektivavtal om handelstransaktioner, 
också kontinuerliga och periodiska, 
mellan företag och organisationer som 
företräder företag och offentliga 
myndigheter.

Or. it

Motivering

Den nya texten ska omfatta handelstransaktioner som upprättas genom kollektivavtal mellan 
apotek eller deras organisationer och de offentliga myndigheterna. Detta inbegriper sådana 
situationer som i Italien, där de lokala hälsovårdsmyndigheternas betalningar regleras i en 
nationell läkemedelskonvention upprättad mellan de offentliga och privata apotekens 
nationella förbund och deras offentliga motpart.

Ändringsförslag 22
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör reglera samtliga 
handelstransaktioner oberoende av om de 
ingås mellan privata eller offentliga företag 
eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, med beaktande av att de 
sistnämnda verkställer ett stort antal 
betalningar till företag. Direktivet bör 
följaktligen också reglera alla 
handelstransaktioner mellan 
huvudentreprenörer och deras leverantörer 
eller underleverantörer.

(10) Detta direktiv bör reglera samtliga 
handelstransaktioner oberoende av om de 
ingås mellan privata eller offentliga företag 
eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, med beaktande av att de 
sistnämnda verkställer ett stort antal 
betalningar till företag. Direktivet bör 
följaktligen också reglera alla 
handelstransaktioner mellan 
huvudentreprenörer och deras leverantörer 
eller underleverantörer liksom 
kollektivavtal om handelstransaktioner, 
också kontinuerliga och periodiska, 
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mellan företag och organisationer som 
företräder företag och offentliga 
myndigheter.

Or. it

Ändringsförslag 23
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Sen betalning är ett avtalsbrott som 
har blivit ekonomiskt intressant för 
gäldenärer i de flesta medlemsstater 
genom att dröjsmålsräntan är låg eller 
obefintlig och/eller 
indrivningsförfarandena långsamma. Det 
krävs en avgörande förändring som bland 
annat innebär att undantaget från rätten 
att ta ut ränta är ett oskäligt avtalsvillkor 
och att borgenärerna får ersättning för de 
kostnader som uppstått, för att vända 
denna utveckling och för att säkerställa att 
konsekvenserna av sena betalningar 
fungerar som ett incitament för att betala i 
tid.

(12) Sen betalning är ett avtalsbrott som 
har använts på ett oskäligt sätt av 
gäldenärer. Det krävs att borgenärerna får 
ersättning för de kostnader som uppstått, 
för att säkerställa att konsekvenserna av 
sena betalningar fungerar som ett 
incitament för att betala i tid. Särskild 
tonvikt bör läggas vid små och medelstora 
företag, och därför är det avgörande att 
inte föreslå åtgärder som skapar krångel 
och byråkrati.

Or. en

Motivering

Sena betalningar är ett avtalsbrott och det är viktigt att framhäva det oskäliga i detta, särskilt 
när det drabbar små och medelstora företag med mindre likviditet än större operatörer. Det 
är dock mycket viktigt att inte föreslå åtgärder som skapar krångel eller byråkrati.

Ändringsförslag 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Sen betalning är ett avtalsbrott som 
har blivit ekonomiskt intressant för 
gäldenärer i de flesta medlemsstater genom 
att dröjsmålsräntan är låg eller obefintlig 
och/eller indrivningsförfarandena 
långsamma. Det krävs en avgörande 
förändring som bland annat innebär att 
undantaget från rätten att ta ut ränta är 
ett oskäligt avtalsvillkor och att 
borgenärerna får ersättning för de 
kostnader som uppstått, för att vända 
denna utveckling och för att säkerställa att 
konsekvenserna av sena betalningar 
fungerar som ett incitament för att betala i 
tid.

(12) Sen betalning är ett avtalsbrott som 
har blivit ekonomiskt intressant för 
gäldenärer i de flesta medlemsstater genom 
att dröjsmålsräntan är låg eller obefintlig 
och/eller indrivningsförfarandena 
långsamma. Det krävs en avgörande 
förändring för att skapa en kultur av 
betalning utan dröjsmål, för att vända 
denna utveckling och för att säkerställa att 
konsekvenserna av sena betalningar 
fungerar som ett incitament för att betala i 
tid. Förändringen bör bland annat bestå i 
att borgenärerna får ersättning för 
kostnaderna för att kräva in den 
utestående skulden. Likaså bör lägre 
dröjsmålsränta eller lägre ersättning för 
indrivning av skulder än de som fastställs 
i lag samtidigt betraktas som oskäliga 
avtalsvillkor och oskälig handelspraxis.

Or. es

Motivering

Det är inte lämpligt att ersätta ”bestämmelser” med ”villkor” eftersom ”bestämmelse” i 
handels- och civilrätten motsvarar ”en särskild klausul i ett avtal”, medan betydelsen av 
”villkor” är mer begränsad. Det skulle därför vara lämpligt att behålla termen 
”bestämmelse” i stället för ”villkor”, eftersom det dessutom är den term som används i det 
nu gällande direktivet 2000/35/EG. För att förbättra skyddet av borgenärerna fastställs en 
dröjsmålsränta motsvarande referensräntan, som är minst 7 procentenheter högre.

Ändringsförslag 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör principiellt 
skapa positiva incitament för 
skyndsamma betalningar från 
uppdragsgivarnas sida. Tänkbara 
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instrument är bestämmelser om åtgärder 
som prisavdrag på fakturabeloppet vid 
betalning inom en viss tidsfrist eller vid 
kontant betalning (kassarabatt), 
förskottsbetalningar, delbetalningar, 
förlikning och insättande av en 
ombudsman.

Or. de

Motivering

Uppdragsgivarna ska genom positiva incitament av princip förmås att betala skyndsamt, och 
därför bör medlemsstaterna införa bestämmelser om åtgärder som kassarabatter, förskotts-
och delbetalningar, förlikning eller insättande av en ombudsman. 

Ändringsförslag 26
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att skapa enhetlighet i 
gemenskapslagstiftningen bör definitionen 
av upphandlande myndigheter i 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster gälla 
i detta direktiv.

(13) För att skapa enhetlighet i 
gemenskapslagstiftningen bör definitionen 
av upphandlande myndigheter i 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster och i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster 
(försörjningsdirektivet)1 gälla i detta 
direktiv. Men offentliga företag så som de 
definieras i direktiv 2004/17/EG ska inte 
omfattas av definitionen ”offentliga 
myndigheter”.
___________________
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. de
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Motivering

Att ta med offentliga företag så som de definieras i direktiv 2004/17/EG skulle leda till att 
konkurrensen snedvrids inom den aktuella sektorn. Detta ändringsförslag är kopplat till 
ändringsförslaget till artikel 2.2.

Ändringsförslag 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att skapa enhetlighet i 
gemenskapslagstiftningen bör definitionen 
av upphandlande myndigheter i 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster gälla 
i detta direktiv. 

(13) För att skapa enhetlighet i 
gemenskapslagstiftningen bör definitionen 
av upphandlande myndigheter i 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster gälla 
i detta direktiv, liksom definitionen av 
”upphandlande enheter” i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster. 

Or. it

Motivering

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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Ändringsförslag 28
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Offentliga och privata 
uppdragsgivare i dominerande ställning 
driver i avtal med små och medelstora 
företag ofta igenom betalningstider på 
mer än 60 kalenderdagar. Företagen har 
ofta inget annat val än att acceptera detta 
ofördelaktiga villkor eftersom de är 
beroende av sina uppdragsgivare. 
Missbruk av dominerande ställning måste 
stävjas vid handelstransaktioner såväl 
mellan företag som mellan företag och 
offentliga myndigheter. I detta syfte bör 
den avtalade betalningstiden generellt 
begränsas till högst 60 dagar. 

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag bör läsas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 3 där en 
generell begränsning av den avtalade betalningstiden på högst 60 dagar föreskrivs. Se 
motivering till artikel 3. 

Ändringsförslag 29
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Borgenärerna måste få skälig 
ersättning för sina indrivningskostnader till 
följd av sena betalningar så att 
konsekvenserna av sena betalningar 
fungerar avskräckande. 
Indrivningskostnaderna bör också omfatta 
indrivning av administrativa kostnader och 

(15) Borgenärerna måste få skälig 
ersättning för sina indrivningskostnader till 
följd av sena betalningar så att 
konsekvenserna av sena betalningar 
fungerar avskräckande. 
Indrivningskostnaderna bör också omfatta 
indrivning av administrativa kostnader och 
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ersättning för interna kostnader till följd av 
sena betalningar, för vilka detta direktiv 
bör fastställa möjligheten av ett tillägg till 
dröjsmålsräntan med ett fast 
minimibelopp. Ersättning för 
indrivningskostnader bör inte påverka 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
enligt vilka en nationell domstol får bevilja 
borgenären skadestånd för annan skada när 
det gäller gäldenärens betalningsförsening.

ersättning för interna kostnader till följd av 
sena betalningar. Ersättning för 
indrivningskostnader bör inte påverka 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
enligt vilka en nationell domstol får bevilja 
borgenären skadestånd för annan skada när 
det gäller gäldenärens betalningsförsening.

Or. en

Motivering

För att inte skapa besvär för privata företag eller offentliga myndigheter bör borgenärerna få 
ersättning från gäldenären. Eftersom det redan finns en lagstadgad ränta bör inget 
ytterligare schablonbelopp föreskrivas för gäldenären.

Ändringsförslag 30
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Förutom rätt till betalning av ett fast 
belopp för indrivningskostnader bör 
borgenären också ha rätt till ersättning 
för övriga indrivningskostnader som 
orsakats av gäldenärens sena betalning. 
Till dessa kostnader ska särskilt kostnader 
räknas som borgenären har för att anlita 
en advokat eller en indrivningsbyrå. 
Likaså bör borgenären också kunna 
hävda sådana kostnader som har uppstått 
genom utnyttjande av en kontokredit.

Or. de

Motivering

Det måste klarläggas vilka av borgenärens kostnader som räknas till de övriga 
indrivningskostnader som orsakas av gäldenärens sena betalning. Denna uppräkning är inte 
definitiv.
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Ändringsförslag 31
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Undersökningar har visat att 
offentliga myndigheter ofta kräver
betydligt längre betalningstid i avtalen än 
30 dagar för handelstransaktioner. Därför 
bör betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för offentliga kontrakt som 
tilldelas av offentliga myndigheter.

(16) Erfarenheten visar att det ofta 
förekommer betydligt längre betalningstid 
i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar. Längre betalningsplaner, 
bland annat när det gäller 
avbetalningsplaner, bör dock fortsatt vara 
en möjlighet där detta är objektivt 
berättigat mot bakgrund av avtalets 
särskilda karaktär eller inslag.

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. Affärsförbindelser 
mellan företag och offentliga myndigheter liknar på många sätt affärsförbindelser mellan 
företag. För att undvika ofördelaktiga betalningsperioder, särskilt för små och medelstora 
företag, ska räntan betalas senast efter 30 dagar om annat inte avtalats. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Undersökningar har visat att 
offentliga myndigheter ofta kräver
betydligt längre betalningstid i avtalen än 
30 dagar för handelstransaktioner. Därför 
bör betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för offentliga kontrakt som 

(16) Erfarenheten visar att det ofta 
förekommer betydligt längre betalningstid 
i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden vid handelstransaktioner
generellt begränsas till högst 30 dagar. I 
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tilldelas av offentliga myndigheter. fall där längre betalningsperioder är 
berättigade enligt principen om 
nödvändighet eller särskilda 
bestämmelser i nationell lagstiftning och 
där ett uttryckligt avtal har ingåtts mellan 
gäldenären och borgenären skulle 
betalningsperioden kunna förlängas till 
högst 60 dagar.

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. Affärsförbindelser 
mellan företag och offentliga myndigheter liknar på många sätt affärsförbindelser mellan 
företag. För att undvika ofördelaktiga betalningsperioder, särskilt för små och medelstora 
företag, ska räntan i alla händelser betalas senast 60 dagar efter mottagande av fakturan. 

Ändringsförslag 33
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 
betalningstid i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för offentliga kontrakt som 
tilldelas av offentliga myndigheter.

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 
betalningstid i avtalen än 
30 kalenderdagar för handelstransaktioner. 
Men offentliga myndigheter fungerar som 
förebilder och kan tack vare sin beviljade 
budget alltid fullgöra sina 
betalningsåtaganden. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 kalenderdagar för offentliga 
kontrakt som tilldelas av offentliga 
myndigheter. Undantag från denna 
princip bör endast kunna göras om det är 
vederbörligen motiverat på grundval av ett 
objektivt behov av att fördela betalningen 
över en längre tid. Men under inga 
omständigheter får betalningstiden utgöra 
mer än 60 kalenderdagar. 
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Or. de

Motivering

Ändringsförslaget bör läsas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 5.4 som lagts fram 
av Jürgen Creutzmann. Se motivering till artikel 5. För tydlighetens skull bör ordet ”dag” 
ersättas med ordet ”kalenderdag” i hela direktivets text.

Ändringsförslag 34
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 
betalningstid i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för offentliga kontrakt som 
tilldelas av offentliga myndigheter.

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 
betalningstid i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för offentliga kontrakt som 
tilldelas av offentliga myndigheter.

Delbetalning bör tillåtas där detta är 
objektivt berättigat mot bakgrund av 
avtalets särskilda karaktär eller inslag, 
såsom i fallet med stora byggprojekt, men 
bör inte tillåtas att användas av offentliga 
myndigheter som ett sätt att undergräva 
de principer eller regler som fastställs i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 35
Lara Comi

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 
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betalningstid i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för offentliga kontrakt 
som tilldelas av offentliga myndigheter.

betalningstid i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner.

Or. it

Ändringsförslag 36
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 
betalningstid i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för offentliga kontrakt som 
tilldelas av offentliga myndigheter.

(16) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta kräver betydligt längre 
betalningstid i avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden begränsas till högst 
30 dagar för offentliga kontrakt som 
tilldelas av offentliga myndigheter.

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av att införa ett kryphål för offentliga myndigheter. Rådande praxis i 
vissa medlemsstater (t.ex. Förenade kungariket och Nederländerna) visar att det är möjligt 
för offentliga myndigheter på alla nivåer att betala inom 30 dagar. I skäl 17 i kommissionens 
förslag förklaras i detalj varför offentliga myndigheter faktiskt har mindre 
finansieringsproblem än företag. De bör föregå med gott exempel för marknaden som helhet. 

Ändringsförslag 37
Lara Comi

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 

(17) Undersökningar har visat att offentliga 
myndigheter ofta betalar fakturor mycket 
långt efter betalningstidens utgång. Det 
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visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen 
ha mindre anledning att betala i tid. 
Dessutom kan många offentliga 
myndigheter få finansiering på bättre 
villkor än privata företag. Därför leder de 
offentliga myndigheternas sena 
betalningar inte bara till omotiverade 
kostnader för privata företag utan också 
till ineffektivitet i allmänhet. Följaktligen 
bör högre ersättning införas i 
avskräckande syfte för offentliga 
myndigheter som betalar för sent.

finns olika skäl till detta. Å ena sidan kan 
offentliga myndigheter tänkas ha säkrare, 
mer förutsebara och mer kontinuerliga 
intäkter än privata företag och få 
finansiering på bättre villkor än privata
företag, å andra sidan har de inte lika 
flexibla interna strukturer som i den 
privata sektorn.

Or. it

Ändringsförslag 38
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga, oavsett om gäldenären 
är en offentlig myndighet eller ett privat 
företag. Undersökningar har visat att 
offentliga myndigheter ofta betalar fakturor 
mycket långt efter betalningstidens utgång, 
trots att dessa myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Dessutom kan många offentliga 
myndigheter få finansiering på bättre 
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Offentliga myndigheter kan följaktligen 
ha mindre anledning att betala i tid. 
Dessutom kan många offentliga 
myndigheter få finansiering på bättre 
villkor än privata företag. Därför leder de 
offentliga myndigheternas sena betalningar 
inte bara till omotiverade kostnader för 
privata företag utan också till ineffektivitet 
i allmänhet. Följaktligen bör högre 
ersättning införas i avskräckande syfte för 
offentliga myndigheter som betalar för 
sent.

villkor än privata företag. Därför leder de 
offentliga myndigheternas sena betalningar 
inte bara till omotiverade kostnader för 
privata företag utan också till ineffektivitet 
i allmänhet. En avsevärd andel av 
handelstransaktionerna – särskilt 
transaktioner som omfattar små och 
medelstora företag – genomförs dock 
mellan företagen. Åtgärder för att 
avskräcka från sena betalningar av både 
offentliga myndigheter och privata 
företag bör därför införas för att förbättra 
situationen.

Or. pl

Motivering

Sena betalningar sker i både transaktioner med offentliga myndigheter och i transaktioner 
mellan företag. Det krävs åtgärder som omfattar båda typerna av transaktioner för att 
förbättra situationen. Åtgärderna för att avskräcka från sena betalningar bör följaktligen 
gälla för alla slags transaktioner.

Ändringsförslag 39
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
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finansiering på bättre villkor än privata 
företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet. Följaktligen bör högre 
ersättning införas i avskräckande syfte för 
offentliga myndigheter som betalar för 
sent.

finansiering på bättre villkor än privata 
företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet. 

Or. fr

Motivering

(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.

Ändringsförslag 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
finansiering på bättre villkor än privata 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
finansiering på bättre villkor än privata 
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företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet. Följaktligen bör högre 
ersättning införas i avskräckande syfte för 
offentliga myndigheter som betalar för 
sent.

företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet.

Or. es

Motivering

Påföljderna för offentliga myndigheter är oproportionerliga och diskriminerande. Detta ger 
upphov till snedvridna incitament i systemet, vilket öppnar dörren för eventuellt missbruk och 
korruption. De offentliga organen försöker i sin tur skapa externa strukturer som fungerar 
som offentliga företag i syfte att täcka de ytterligare kostnaderna för dessa påföljder. Via 
dessa offentliga företag kanaliserar de sedan förvärv av varor och tjänster. På så vis införs 
en ytterligare struktur, vilket kan vara omotiverat för den ekonomiska effektiviteten.

Ändringsförslag 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta 
betalar fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och 
mer kontinuerliga intäkter än privata 
företag. Samtidigt är de inte lika beroende 
som privata företag av att bygga upp 
stabila affärsförbindelser för att uppnå 
sina mål. Offentliga myndigheter kan 
följaktligen ha mindre anledning att 
betala i tid. Dessutom kan många 
offentliga myndigheter få finansiering på 
bättre villkor än privata företag. Därför 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga, oavsett om gäldenären 
är från offentlig eller privat sektor. Därför 
bör påföljder och andra åtgärder för att 
motverka sen betalning generellt gälla i 
lika mån för båda sektorerna.
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leder de offentliga myndigheternas sena 
betalningar inte bara till omotiverade 
kostnader för privata företag utan också 
till ineffektivitet i allmänhet. Följaktligen 
bör högre ersättning införas i 
avskräckande syfte för offentliga 
myndigheter som betalar för sent.

Or. en

Motivering

Både offentlig och privat sektor har sin respektive finansiella press under den aktuella 
ekonomiska krisen. Den offentliga sektorn ombeds till exempel att leverera offentliga tjänster 
som är alltmer hållbara och håller allt högre kvalitet men med mycket mindre pengar. De 
negativa konsekvenserna av sena betalningar är desamma oavsett om gäldenären är från 
offentlig eller privat sektor.

Ändringsförslag 42
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta 
betalar fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och 
mer kontinuerliga intäkter än privata 
företag. Samtidigt är de inte lika beroende 
som privata företag av att bygga upp 
stabila affärsförbindelser för att uppnå 
sina mål. Offentliga myndigheter kan 
följaktligen ha mindre anledning att 
betala i tid. Dessutom kan många 
offentliga myndigheter få finansiering på 
bättre villkor än privata företag. Därför 
leder de offentliga myndigheternas sena 
betalningar inte bara till omotiverade 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga, oavsett om gäldenären 
är från offentlig eller privat sektor. Därför 
bör påföljder och andra åtgärder för att 
motverka sen betalning generellt gälla i 
lika mån för båda sektorerna.
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kostnader för privata företag utan också
till ineffektivitet i allmänhet. Följaktligen 
bör högre ersättning införas i 
avskräckande syfte för offentliga 
myndigheter som betalar för sent.

Or. en

Motivering

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Ändringsförslag 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
finansiering på bättre villkor än privata 
företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara
till omotiverade kostnader för privata 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Vissa offentliga myndigheter kan 
följaktligen ha mindre anledning att betala 
i tid. Dessutom kan många offentliga 
myndigheter få finansiering på bättre 
villkor än privata företag. Men i många 
fall kräver betalningar från offentliga 
myndigheter som inte tillhör statens 
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företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet. Följaktligen bör högre 
ersättning införas i avskräckande syfte för 
offentliga myndigheter som betalar för 
sent.

centralförvaltning, i synnerhet från den 
lokala förvaltningen, att statliga medel 
överförs från centralförvaltningen. Därför 
kan de offentliga myndigheternas sena 
betalningar eventuellt leda till omotiverade 
kostnader för privata företag men också till 
ineffektivitet i allmänhet. Följaktligen bör 
högre ersättning införas i avskräckande 
syfte för offentliga myndigheter som 
betalar för sent. När en av 
centralförvaltningen icke genomförd 
överföring av statliga medel krävs för att 
betalning ska kunna ske på ett bestämt 
datum och om förseningen inte beror på 
försummelse hos en offentlig myndighet 
som inte tillhör centralförvaltningen, ska 
borgenären inte vara berättigad till den 
förutnämnda schablonersättningen.

Or. el

Motivering

Det är ett faktum att betalningar från offentliga myndigheter som inte tillhör 
centralförvaltningen (t.ex. kommuner, prefekturer m.m.) i många fall kräver att statliga medel 
överförs från centralförvaltningen. När överföringen således blir försenad, försenas också i 
sin tur de berörda offentliga myndigheternas planerade betalning, något som leder till att de 
drabbas av direkta kostnader utan att någon försummelse föreligger från deras sida.

Ändringsförslag 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter i vissa 
medlemsstater ofta betalar fakturor mycket 
långt efter betalningstidens utgång. 
Offentliga myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
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kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
finansiering på bättre villkor än privata 
företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet. Följaktligen bör högre 
ersättning införas i avskräckande syfte för 
offentliga myndigheter som betalar för 
sent.

kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
finansiering på bättre villkor än privata 
företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet.

Or. de

Motivering

De offentliga myndigheternas betalningsmoral är inte dålig i alla medlemsstater. Offentliga 
myndigheter bör inte behandlas på annat sätt än privata uppdragsgivare eftersom de vid 
handelstransaktioner är underkastade samma privaträttsliga bestämmelser. Det finns 
dessutom ingen uppenbar anledning att skapa en särskild privaträtt för offentliga 
myndigheter. 

Ändringsförslag 45
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter i vissa 
medlemsstater ofta betalar fakturor mycket 
långt efter betalningstidens utgång. 
Offentliga myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
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privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
finansiering på bättre villkor än privata 
företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet. Följaktligen bör högre 
ersättning införas i avskräckande syfte för 
offentliga myndigheter som betalar för 
sent.

privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen ha 
mindre anledning att betala i tid. Dessutom 
kan många offentliga myndigheter få 
finansiering på bättre villkor än privata 
företag. Därför leder de offentliga 
myndigheternas sena betalningar inte bara 
till omotiverade kostnader för privata 
företag utan också till ineffektivitet i 
allmänhet. Följaktligen bör högre 
ersättning införas i avskräckande syfte för 
offentliga myndigheter som betalar för 
sent.

Or. de

Motivering

Av kommissionens undersökningar framgår att de offentliga myndigheternas betalningsmoral 
inte är dålig i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång. Offentliga 
myndigheter kan ha mindre 
finansieringsproblem eftersom de kan 
tänkas ha säkrare, mer förutsebara och mer 
kontinuerliga intäkter än privata företag. 
Samtidigt är de inte lika beroende som 
privata företag av att bygga upp stabila 
affärsförbindelser för att uppnå sina mål. 
Offentliga myndigheter kan följaktligen 
ha mindre anledning att betala i tid. 
Dessutom kan många offentliga 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
betalningstidens utgång, detta trots att de
kan ha mindre finansieringsproblem och 
att de kan tänkas ha säkrare, mer 
förutsebara och mer kontinuerliga intäkter 
än privata företag. Men i motsats till 
privata företag arbetar offentliga 
myndigheter inte med vinstsyfte utan 
verkar för allmännyttiga målsättningar.
Följaktligen framstår det inte som 
önskvärt att i avskräckande syfte införa 
högre ersättning för offentliga 
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myndigheter få finansiering på bättre 
villkor än privata företag. Därför leder de 
offentliga myndigheternas sena 
betalningar inte bara till omotiverade 
kostnader för privata företag utan också 
till ineffektivitet i allmänhet. Följaktligen 
bör högre ersättning införas i 
avskräckande syfte för offentliga 
myndigheter som betalar för sent.

myndigheter än för privata företag.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) En särskilt oroande faktor i 
samband med sena betalningar är 
situationen för tjänster på hälsoområdet i 
ett stort antal medlemsstater. Problemen i 
hälso- och sjukvårdssektorn kan 
emellertid inte lösas omedelbart eftersom 
de svårigheter som hälsovårdsinstitutioner 
har härrör från ärvda skulder. 
Hälsovårdsinstitutioner bör därför ges 
ökad flexibilitet i uppfyllandet av sina 
åtaganden. Medlemsstaterna bör 
emellertid göra allt de kan för att se till att 
betalningar inom hälso- och 
sjukvårdssektorn görs inom de avtalade 
betalningsperioderna.

Or. pl

Motivering

I många medlemsstater har hälso- och sjukvårdsavdelningarna svårigheter med att betala i 
tid. I många fall är problemen med sena betalningar resultatet av tidigare misstag och 
strukturella problem. Medlemsstaterna bör försäkra sig om att direktivets bestämmelser även 
gäller för betalningar av hälsovårdsinstitutioner. Dessa inrättningar bör emellertid ges ökad 
flexibilitet i betalningarna.



AM\810451SV.doc 27/128 PE439.270v02-00

SV

Ändringsförslag 48
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) EU-institutionerna befinner sig i en 
liknande situation som medlemsstaternas 
offentliga myndigheter när det gäller 
deras finansiering, betalning av 
subventioner och bidrag samt 
affärsförbindelser. De betalningsperioder 
för offentliga myndigheter som fastställs i 
detta direktiv ska därmed också gälla EU-
institutionerna.

Or. cs

 Motivering

Det nya system som direktivet fastställer för medlemsstaternas offentliga myndigheter bör 
också tillämpas på EU-institutionerna. Detta system bör gälla för EU inte bara vid 
handelstransaktioner, utan även vid betalning av subventioner och bidrag inom ramen för 
programfinansiering, eftersom sen betalning på detta område inverkar mycket negativt på 
sekundära insolvensförfaranden i de enskilda medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 49
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I detta direktiv införs också som en 
allmän regel att betalningsperioderna i 
avtal mellan företag inte bör vara längre 
än 30 dagar. I vissa fall kan det dock 
finnas objektiva skäl för att företag 
behöver längre perioder, till exempel när 
försäljningen koncentreras till en period 
under året, medan inköp behöver göras 
under hela året. I dessa fall kan 
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betalningsperioden förlängas till 
maximalt 60 dagar.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 50
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Detta direktiv bör förbjuda missbruk 
av avtalsfriheten till borgenärens nackdel. 
I de fall syftet med ett avtal i huvudsak är 
att förse gäldenären med ytterligare 
likviditet på bekostnad av borgenären, till 
exempel när borgenären saknar möjlighet 
att ta ut dröjsmålsränta eller när 
dröjsmålsräntan är avsevärt lägre än den 
lagstadgade ränta som föreskrivs i detta 
direktiv, eller då huvudentreprenören 
ålägger sina leverantörer eller 
underleverantörer betalningsvillkor som 
inte kan motiveras på grundval av de 
villkor som huvudentreprenören själv 
beviljats, kan detta anses utgöra sådant 
missbruk. Direktivet bör inte påverka 
nationella bestämmelser som gäller det sätt 
på vilket avtal ingås eller som reglerar 
giltighet av avtalsvillkor som är oskäliga 
för gäldenären.

(18) Detta direktiv bör inte påverka 
nationella bestämmelser som gäller det sätt 
på vilket avtal ingås eller som reglerar 
giltighet av avtalsvillkor som är oskäliga 
för gäldenären.

Or. en
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Motivering

Europeisk avtalsrätt baseras på avtalsfrihet som en grundläggande princip i förhållandet 
mellan kommersiella aktörer och offentliga myndigheter. Trots de undantag som görs i några 
länder för vissa situationer i vissa typer av kontrakt är detta ändå den grundläggande 
principen.

Ändringsförslag 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I en ytterligare insats för att 
undvika missbruk av den fria avtalsrätten 
till nackdel för borgenärerna bör 
medlemsstaterna och officiellt erkända 
intresseorganisationer eller organ som
har ett legitimt intresse, med 
kommissionens stöd utarbeta och sprida 
uppförandekoder. Ett tvistlösningssystem 
med medling och skiljeförfaranden bör 
även inrättas. Systemet kan vara frivilligt 
eller fungera genom lämpliga 
indrivningsförfaranden som förhandlas 
fram på nationell nivå eller på EU-nivå, 
och är utformade för att garantera att 
direktivets rättigheter tillämpas på 
lämpligt sätt.

Or. es

Motivering

Uppförandekoder och effektiva indrivningssystem för att agera mot parter som inte uppfyller 
avtalen förefaller vara helt på sin plats. Om systemet är frivilligt eller om det saknas 
tvångsmedel för att garantera att parterna agerar på lämpligt sätt (förutom uteslutning) blir 
effektiviteten dock begränsad. Därför krävs ett starkt deltagande av intresseorganisationerna. 
Medling och skiljeförfaranden bör främjas så att tvisterna kan lösas till minsta möjliga 
kostnad och så snabbt som möjligt.

Ändringsförslag 52
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María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Man måste se till att 
indrivningsförfarandet avseende obestridda 
fordringar slutförs inom en kort tidsperiod.

(22) Man måste se till att 
indrivningsförfarandet avseende obestridda 
fordringar slutförs inom en kort tidsperiod,
med möjlighet att inge ansökan på 
elektronisk väg.

Or. es

Motivering

Initiativet att förenkla ingivande av ansökan via Internet är lovvärt, men det krävs garantier 
för att gäldenären alltid meddelas i enlighet med rätten till försvar.

Ändringsförslag 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Man måste se till att 
indrivningsförfarandet avseende obestridda 
fordringar slutförs inom en kort tidsperiod.

(22) Man måste se till att 
indrivningsförfarandet avseende obestridda 
fordringar slutförs inom en kort tidsperiod i 
enlighet med nationella rättsliga eller 
administrativa bestämmelser.

Or. es

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt för att ändringsförslaget ska blir förståeligt. Syftet är framför allt 
att värna om en princip för de offentliga förvaltningarna och tjänsterna, dvs. att offentliga 
tillgångar aldrig kan utmätas, en princip som finns inskriven i den spanska författningen.

Ändringsförslag 54
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Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) räntefordringar som understiger 
5 euro.

Or. cs

 Motivering
Direktivet och dess påföljder bör inte gälla mycket små skulder.

Ändringsförslag 55
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning,

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag, mellan företag och 
offentliga myndigheter eller mellan 
företag och enskilda som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning,

Or. nl

Motivering

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 
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. 
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Ändringsförslag 56
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning,

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning eller som 
genomförs för att uppnå målen för de 
offentliga myndigheternas verksamhet,

Or. ro

Motivering

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.

Ändringsförslag 57
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter som leder till 

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter, däribland 
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leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning,

transaktioner som regleras genom
kollektivavtal, som leder till leverans av 
varor eller tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning,

Or. it

Ändringsförslag 58
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning,

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter, däribland 
transaktioner som regleras genom 
kollektivavtal, som leder till leverans av 
varor eller tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning,

Or. it

Motivering

Den nya texten ska omfatta handelstransaktioner som upprättas genom kollektivavtal mellan 
apotek eller deras organisationer och de offentliga myndigheterna. Detta inbegriper sådana 
situationer som i Italien, där de lokala hälsovårdsmyndigheternas betalningar regleras i en 
nationell läkemedelskonvention upprättad mellan de offentliga och privata apotekens 
nationella förbund och deras offentliga motpart.

Ändringsförslag 59
Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 

(1) handelstransaktioner: transaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter, däribland 
transaktioner som regleras genom 
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tjänster mot ersättning, kollektivavtal, som leder till leverans av 
varor eller tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning,

Or. it

Motivering

Den nya texten ska omfatta handelstransaktioner som upprättas genom kollektivavtal mellan 
apotek eller deras organisationer och de offentliga myndigheterna. Detta inbegriper sådana 
situationer som i Italien, där de lokala hälsovårdsmyndigheternas betalningar regleras i en 
nationell läkemedelskonvention upprättad mellan de offentliga och privata apotekens 
nationella förbund och deras offentliga motpart.

Ändringsförslag 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG,

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt artikel 
2.1 a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster1, och artikel 
1.9 i direktiv 2004/18/EG,
______________
1 EUT L 134, 30.4.2004.

Or. es

Motivering

I direktivet bör definitionen av ”offentlig myndighet” begränsas till vad som anses utgöra en 
offentlig förvaltning. Definitionen bör inte utvidgas eftersom detta skulle göra direktivet 
onödigt komplicerat. Därför är det lämpligt att precisera definitionen enligt artikel 2.1 a i 
direktiv 2004/17/EG och artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG.

Ändringsförslag 61
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Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG,

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiv 2004/18/EG och 
varje EU-institution som nämns i 
artikel 13 i EU-fördraget,

Or. en

Motivering

Sena betalningar gäller också EU-institutioner, inte bara nationella myndigheter. 
EU-institutionerna kan inte undanta sig själva från bestämmelser som gäller för andra 
offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 62
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG,

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i artikel 1.9 i
direktiv 2004/18/EG, artikel 2.1 a i 
direktiv 2004/17/EG,

Or. de

Motivering

Offentliga företag och företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse är 
konkurrensutsatta och måste därför undantas från tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om offentliga myndigheter, som inte är underkastade marknadsmässiga principer. Det är 
enda sättet att undvika konkurrensnackdelar för dessa företag. 
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Ändringsförslag 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG,

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiv 2004/18/EG och 
artikel 2.1 a i direktiv 2004/17/EG,

Or. it

Motivering

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.

Ändringsförslag 64
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG,

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiv 2004/18/EG och 
direktiv 2004/17/EG,

Or. it
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Ändringsförslag 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG,

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet eller enhet enligt 
definitionen i direktiv 2004/18/EG och i 
artikel 2.1 a i direktiv 2004/17/EG,

Or. en

Motivering

Definitionen bör hänvisa direkt till direktiv 2004/17/EG som gäller några ”särskilda 
sektorer” såsom vatten, energi, transport och posttjänster även om offentliga företag, som 
behandlas i artikel 2.1 b, utesluts från ”upphandlande myndigheter”.

Ändringsförslag 66
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig myndighet: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG,

2) offentlig myndighet: varje upphandlande 
myndighet enligt definitionen i
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster¹, 
_________________
¹ EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

Or. cs

 Motivering

För tydlighetens skull bör definitionen hänvisa till det tillämpliga direktivet med dess 
fullständiga titel och ange datumet för dess offentliggörande i EUT. Samtidigt bör det antal 
offentliga myndigheter som omfattas av detta direktiv inte ökas.
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Ändringsförslag 67
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) ”enskild”:  fysisk person som 
handlar inom ramen för en privat 
självständig ekonomisk verksamhet,

Or. nl

Motivering

De betalningsskyldigheter som framgår av avtal vid handelstransaktioner ska gälla för alla, 
både offentliga myndigheter, företag och enskilda. Bara då kan vi få en rättvis spelplan inom 
EU när det gäller betalningsskyldighet. För fullständighetens skull bör därför en definition av 
enskilda tas med i förslaget.

Ändringsförslag 68
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) sen betalning: underlåtenhet att betala 
inom den betalningstid som anges i 
artikel 3.2 eller 5.2,

(4) sen betalning: underlåtenhet att betala 
inom den betalningstid som anges i 
artikel 5.2,

Or. pl

Motivering

Detta ändringsförslag härrör från förslaget om att stryka artikel 3 och förslaget om att 
behandla privata företag på samma sätt som offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 69
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Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) sen betalning: underlåtenhet att betala 
inom den betalningstid som anges i 
artikel 3.2 eller 5.2,

(4) sen betalning: underlåtenhet att betala 
inom den betalningstid som anges i 
avtalet eller, om en sådan inte fastställts, 
inom den betalningstid som anges i 
artikel 3.2 b eller 5.2 b,

Or. es

Motivering

Denna ändring är grundläggande eftersom det måste vara tillåtet att fastställa en kortare 
betalningstid i avtalet än den som fastställs i artikel 3.2 eller artikel 5.2. Om betalningstiden 
inte respekteras bör detta innebära att gäldenären gör sig skyldig till sen betalning.

Ändringsförslag 70
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller 
ränta som är förhandlad och avtalad mellan 
företagen,

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller 
ränta som är förhandlad och avtalad mellan 
företagen, som inte ska vara lägre än den 
räntesats som fastställs i detta direktiv,

Or. en

Ändringsförslag 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller (5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller 
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ränta som är förhandlad och avtalad mellan 
företagen,

ränta som är förhandlad och avtalad mellan 
parterna,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med synpunkten att det inte bör göras någon särbehandling 
mellan offentlig och privat sektor, utom när det gäller obligatoriska betalningsperioder. Det 
bidrar därför till att skapa en mer enhetlig uppsättning regler som kommer att säkra att alla 
gäldenärer behandlas rättvist och är föremål för proportionerliga åtgärder och påföljder.

Ändringsförslag 72
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller 
ränta som är förhandlad och avtalad mellan 
företagen,

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller 
ränta som är förhandlad och avtalad mellan
parterna,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med synpunkten att det inte bör göras någon särbehandling 
mellan offentlig och privat sektor, utom när det gäller obligatoriska betalningsperioder. Det 
bidrar därför till att skapa en mer enhetlig uppsättning regler som kommer att säkra att alla 
gäldenärer behandlas rättvist och är föremål för proportionerliga åtgärder och påföljder.

Ändringsförslag 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller 
ränta som är förhandlad och avtalad 
mellan företagen,

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta,
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Or. es

Ändringsförslag 74
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) kontrollerbar faktura: en 
överskådligt upprättad, fullständig 
faktura där posternas ordningsföljd 
iakttas och de beteckningar används som 
ingår i avtalet; avtalade verifikationer för 
att styrka tjänstens art och omfång ska 
bifogas,

Or. de

Motivering

För att betalningsskyldigheten ska inträda måste en faktura uppfylla kravet på verifierbarhet 
så att den går att kontrollera med avseende på fullständighet, ordnad uppställning och 
slutgiltighet. En slutgiltig faktura som inte uppfyller dessa kriterier kan av princip inte utlösa 
någon betalningsskyldighet.

Ändringsförslag 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) lagstadgad ränta: enkel dröjsmålsränta 
enligt en räntesats som motsvarar summan 
av referensräntan med ett tillägg av minst 
sju procentenheter,

(6) lagstadgad ränta: enkel dröjsmålsränta 
enligt en räntesats som motsvarar summan 
av referensräntan med ett tillägg av minst 
nio procentenheter,

Or. de
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Motivering

Då den föreslagna fasta ersättningen tas bort blir det nödvändigt att höja den lagstadgade 
räntan för att se till att borgenären får skälig ersättning för de refinansieringskostnader som 
uppstått på grund av dröjsmålet.

Ändringsförslag 76
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) lagstadgad ränta: enkel dröjsmålsränta 
enligt en räntesats som motsvarar summan 
av referensräntan med ett tillägg av minst
sju procentenheter,

(6) lagstadgad ränta: enkel dröjsmålsränta 
enligt en räntesats som motsvarar summan 
av referensräntan med ett tillägg av minst 
nio procentenheter,

Or. en

Motivering

En mer enhetlig uppsättning regler som gäller för alla sektorer och som inbegriper en viss 
höjning av den lagstadgade räntan i stället för en schablonersättning vid sen betalning skulle 
säkra att alla gäldenärer behandlas rättvist och är föremål för proportionerliga men 
avskräckande påföljder. Detta ändringsförslag förutsätter att artikel 5.5 i kommissionens 
förslag stryks.

Ändringsförslag 77
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) lagstadgad ränta: enkel dröjsmålsränta 
enligt en räntesats som motsvarar summan 
av referensräntan med ett tillägg av minst 
sju procentenheter,

(6) lagstadgad ränta: enkel dröjsmålsränta 
enligt en räntesats som motsvarar summan 
av referensräntan med ett tillägg av minst 
nio procentenheter,

Or. en
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Motivering

En mer enhetlig uppsättning regler som gäller för alla sektorer och som inbegriper en viss 
höjning av den lagstadgade räntan i stället för en schablonersättning vid sen betalning skulle 
säkra att alla gäldenärer behandlas rättvist och är föremål för proportionerliga men 
avskräckande påföljder. Detta ändringsförslag förutsätter att artikel 5.5 i kommissionens 
förslag stryks.

Ändringsförslag 78
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) kontrollerbar faktura: en 
överskådligt upprättad, slutgiltig faktura 
där posternas ordningsföljd iakttas och de 
beteckningar används som ingår i avtalet; 
för att styrka tjänstens art och omfång ska 
erforderliga mängdangivelser, underlag 
och andra verifikationer bifogas,

Or. de

Motivering

En faktura måste uppfylla kravet på verifierbarhet för att betalningsskyldigheten ska inträda 
och för att betalningstiden överhuvudtaget ska börja löpa. Hit hör bland annat uppställningen 
av de poster som ska debiteras, att det framgår vad de utförda posterna avser och 
motsvarande verifikationer. Fakturans innehåll måste avspegla de uppgörelser som 
avtalsparterna har enats om för att den ska vara fullständig och korrekt.

Ändringsförslag 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) kontrollerbar faktura: en 
överskådligt upprättad, slutgiltig faktura 
där posternas ordningsföljd iakttas och de 
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beteckningar används som ingår i avtalet; 
för att styrka tjänstens art och omfång ska 
erforderliga mängdangivelser, underlag 
och andra verifikationer bifogas,

Or. de

Motivering

För att betalningsskyldigheten ska inträda måste en slutgiltig faktura uppfylla kravet på 
verifierbarhet så att den går att kontrollera med avseende på fullständighet, ordnad 
uppställning och slutgiltighet. En slutgiltig faktura som inte uppfyller dessa kriterier kan av 
princip inte utlösa någon betalningsskyldighet.

Ändringsförslag 80
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) små och medelstora företag: företag 
som omfattas av definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag, 

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Ränta vid sen betalning

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag, utan påminnelse är
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berättigad till dröjsmålsränta om
a) borgenären har fullgjort sina 
avtalsenliga och lagenliga skyldigheter,
b) borgenären inte har mottagit det 
förfallna beloppet i tid, dock inte om 
gäldenären inte är ansvarig för 
dröjsmålet.
2. Om villkoren i punkt 1 uppfylls ska 
medlemsstaterna säkerställa
a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den 
betalningstid som fastställs i avtalet,
b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom 
en av följande tidsfrister
i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning.
ii) Om gäldenären mottar fakturan eller 
en likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar 
efter dagen för mottagande av varorna
eller tjänsten. 
iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar 
fakturan eller en likvärdig begäran om 
betalning tidigare eller den dag då 
mottagandet eller kontrollen sker, 
30 dagar efter den dagen.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan
a) för det berörda årets första sex 
månader är den räntesats som gällde den 
1 januari det året,
b) för det berörda årets sista sex månader 
är den räntesats som gällde den 1 juli det 
året.

Or. en
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Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. Av detta skäl bör artikel 
3 och artikel 5 slås ihop. Affärsförbindelser mellan företag och offentliga myndigheter liknar 
på många sätt affärsförbindelser mellan företag. För att undvika ofördelaktiga 
betalningsperioder, särskilt för små och medelstora företag, bör räntan i alla händelser 
betalas senast 60 dagar efter mottagande av fakturan. 

Ändringsförslag 82
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Ränta vid sen betalning

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag, utan påminnelse är
berättigad till dröjsmålsränta om
a) borgenären har fullgjort sina 
avtalsenliga och lagenliga skyldigheter,
b) borgenären inte har mottagit det 
förfallna beloppet i tid, dock inte om 
gäldenären inte är ansvarig för 
dröjsmålet.
2. Om villkoren i punkt 1 uppfylls ska 
medlemsstaterna säkerställa
a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den 
betalningstid som fastställs i avtalet,
b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom 
en av följande tidsfrister
i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning.
ii) Om gäldenären mottar fakturan eller 
en likvärdig begäran om betalning innan 
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varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar 
efter dagen för mottagande av varorna 
eller tjänsten. 
iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar 
fakturan eller en likvärdig begäran om 
betalning tidigare eller den dag då 
mottagandet eller kontrollen sker, 
30 dagar efter den dagen.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan
a) för det berörda årets första sex 
månader är den räntesats som gällde den 
1 januari det året,

Or. fr

Motivering

(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 
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).

Ändringsförslag 83
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken



PE439.270v02-00 48/128 AM\810451SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ränta vid sen betalning Ränta vid sen betalning i 
handelstransaktioner mellan företag

Or. en

Motivering

Artikel 3 gäller bara handelstransaktioner mellan företag. För tydlighetens skull bör detta 
därför uttryckas klart i rubriken samt i punkt 1, vilket redan är fallet i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 84
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ränta vid sen betalning Ränta vid sen betalning i
handelstransaktioner mellan företag

Or. de

Motivering

Begränsningen av den avtalade betalningstiden till högst 60 dagar skapar ett enhetligt 
ramvillkor för företag och offentliga myndigheter. Inom dessa 60 dagar bevaras 
avtalsfriheten för företag. Denna bestämmelse är framför allt till hjälp för små och 
medelstora företag som ofta måste acceptera att stora kunder har orimligt långa 
betalningstider. Dessutom måste fakturan göra det möjligt att kontrollera att varorna eller 
tjänsterna stämmer överens med avtalet. Se definition i skäl 10 (nytt).

Ändringsförslag 85
Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ränta vid sen betalning Ränta för sen betalning mellan företag
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Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör det i rubriken anges att artikel 3 bara gäller sen betalning mellan 
företag.

Ändringsförslag 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag, utan påminnelse är
berättigad till dröjsmålsränta om

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan privata företag eller vid 
transaktioner som leder till leverans av 
varor eller tillhandahållande av tjänster 
mot ersättning till offentliga myndigheter, 
utan påminnelse är berättigad att erhålla en 
dröjsmålsränta som är likvärdig med 
lagstadgad ränta om

Or. fr

Motivering

Eftersom reglerna ska vara lika för privata och offentliga organisationer bör detta preciseras 
i artikeln så att sammanhang uppnås med att artikel 5 utgår. Man bör också medge en 
harmoniserad avvikelse på 60 dagar för sjukvårdsinrättningar, med hänsyn till hur 
hälsovårdssystemen är organiserade och till de olika överenskommelser som gäller i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 87
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag, utan påminnelse är

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner 
mellan företag eller mellan företag och 
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berättigad till dröjsmålsränta om enskilda, sedan han 30 dagar efter att 
gäldenären mottagit fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning har sänt 
en påminnelse med mottagningsbevis till 
samme gäldenär, är berättigad till 
dröjsmålsränta om

Or. nl

Motivering

Genom att påminna gäldenären först 30 dagar efter mottagandet av fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning ger man honom möjlighet att bestrida kravet. På så sätt 
skulle antalet inkassouppdrag inom EU kunna minskas. Eventuella rättsliga åtgärder för 
betalningar som trots detta inte erläggs blir då en rent administrativ angelägenhet. I och med 
domstolsbeslutet kan borgenären direkt utkräva sin fordran. 

Ändringsförslag 88
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag, utan påminnelse är
berättigad till dröjsmålsränta om

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag och mellan företag och 
offentliga myndigheter, utan påminnelse är
berättigad till dröjsmålsränta om

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag fråntar offentliga sektorn dess aktuella rättighet till lagstadgad ränta 
och indrivningskostnader vid sen betalning och ger den privata sektorn det föga värdefulla 
budskapet att sen betalning kommer att tolereras under vissa omständigheter. Detta 
ändringsförslag ser till att båda sektorerna behandlas rättvist och att de omfattas av 
proportionerliga påföljder.

Ändringsförslag 89
Heide Rühle

Förslag till direktiv
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Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag, utan påminnelse är
berättigad till dröjsmålsränta om

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner, utan 
påminnelse är berättigad till dröjsmålsränta 
om

Or. de

Motivering

Vid handelstransaktioner måste samma regler gälla för de berörda parterna, oavsett om de är 
offentliga eller privata, eftersom de är underkastade samma privaträttsliga bestämmelser vid 
handelstransaktionerna.

Ändringsförslag 90
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den 
betalningstid som fastställs i avtalet,

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 

efter förfallodagen med en procentsats 

som gradvis ökar upp till maximalt 5 %

för skulder på upp till en miljon euro och 

sedan gradvis minskar till maximalt 2 %

för skulder på över en miljon euro samt 

maximalt 1 % för de återstående 

betalningar gäldenären ska göra,

Or. it

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 91
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet,

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet, vilken inte får 
överstiga 60 dagar från mottagandet av de 
varor eller tjänster som avtalet gäller,

Or. en

Ändringsförslag 92
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet,

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet, vilken inte får 
överstiga 60 dagar från mottagandet av de 
varor eller tjänster som avtalet gäller,

Or. en

Motivering

60 dagar bör vara den längsta möjliga betalningsfristen.

Ändringsförslag 93
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Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet,

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet, vilken inte får 
överstiga 60 dagar från mottagandet av de 
varor eller tjänster som avtalet gäller,

Or. it

Ändringsförslag 94
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet,

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet, som inte får 
överstiga 30 dagar från mottagandet av 
varorna eller tjänsterna, om annat inte 
särskilt avtalas mellan gäldenären och 
borgenären och är objektivt berättigat mot 
bakgrund av exceptionella 
omständigheter, i vilket fall 
betalningsperioden kan förlängas till 
högst 60 dagar,

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 95
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

i) 60 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

ii) Om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten. 

ii) Om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan
varorna eller tjänsten mottagits, 60 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten. 

iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 60 dagar efter den dagen.

Or. nl

Motivering

De betalningsskyldigheter som framgår av avtal vid handelstransaktioner ska gälla för alla, 
både offentliga myndigheter, företag och enskilda. Bara då kan vi få en rättvis spelplan inom 
EU när det gäller betalningsskyldigheter. Den tidpunkt då betalningsförsening inträder, och 
då följaktligen ränta och tillhörande schablonersättning på 5 procent aktiveras, bör helst 
infalla efter 60 dagar. Gäldenären har då, sedan han efter 30 dagar har fått den första 
påminnelsen, ytterligare 30 dagar på sig att reglera sin skuld.



AM\810451SV.doc 55/128 PE439.270v02-00

SV

Ändringsförslag 96
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

i) upp till 60 kalenderdagar efter 
förfallodagen och den dag då gäldenären 
mottog den kontrollerbara fakturan eller 
en likvärdig begäran om betalning.

ii) Om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten. 

ii) Om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning innan varorna eller 
tjänsten mottagits, upp till 
60 kalenderdagar efter dagen för 
mottagande av varorna eller tjänsten. 

iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning tidigare eller den dag 
då mottagandet eller kontrollen sker, upp 
till 60 kalenderdagar efter den dagen.

Or. de

Motivering

En faktura måste uppfylla kravet på verifierbarhet för att betalningsskyldigheten ska inträda 
och för att betalningstiden överhuvudtaget ska börja löpa. Hit hör bland annat uppställningen 
av de poster som ska debiteras, att det framgår vad de utförda posterna avser och 
motsvarande verifikationer. Fakturans innehåll måste avspegla de uppgörelser som 
avtalsparterna har enats om för att den ska vara fullständig och korrekt.

Ändringsförslag 97



PE439.270v02-00 56/128 AM\810451SV.doc

SV

Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

i) 30 kalenderdagar efter den dag då 
gäldenären mottog den kontrollerbara
fakturan eller en likvärdig begäran om 
betalning.

ii) Om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten. 

ii) Om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning innan varorna eller 
tjänsten mottagits, 30 kalenderdagar efter 
dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten. 

iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning tidigare eller den dag 
då mottagandet eller kontrollen sker, 
30 kalenderdagar efter den dagen.

Or. de

Motivering

Begränsningen av den avtalade betalningstiden till högst 60 dagar skapar ett enhetligt 
ramvillkor för företag och offentliga myndigheter. Inom dessa 60 dagar bevaras 
avtalsfriheten för företag. Denna bestämmelse är framför allt till hjälp för små och 
medelstora företag som ofta måste acceptera att stora kunder har orimligt långa
betalningstider. Dessutom måste fakturan göra det möjligt att kontrollera att varorna eller 
tjänsterna stämmer överens med avtalet. Se definition i skäl 10 (nytt).

Ändringsförslag 98
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Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om villkoren i punkt 1 uppfylls ska 
medlemsstaterna säkerställa

2. Om villkoren i punkt 1 uppfylls ska 
medlemsstaterna säkerställa

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den 
betalningstid som fastställs i avtalet,

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet,

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

b) att, om förfallodagen eller 
betalningstiden inte fastställs i avtalet, 
dröjsmålsränta automatiskt betalas inom en 
av följande tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

ii) Om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar 
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten. 

ii) Om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar 
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten. 

iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) Om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet ska 
konstateras, föreskrivs i lag eller i avtalet 
och om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning tidigare 
eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

För sjukvårdsinrättningar ska dock den 
betalningstid som framgår av leden i, ii 
och iii vara 60 dagar.
2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det förfarande för godkännande och
kontroll som avses i punkt 2 b iii inte 
pågår under längre tid än 30 dagar om 
inte anbudsunderlaget och/eller avtalet 
innehåller någon annan vederbörligen 
motiverad bestämmelse.
2b. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den betalningstid som anges i avtalet inte 
är längre än de tider som framgår av 
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punkt 2 b, om inte gäldenären och 
borgenären särskilt har avtalat detta och 
överskridandet är rimligt med hänsyn till 
de speciella omständigheterna, t.ex. 
behovet av att planlägga betalningen över 
en längre tidsperiod.

Or. fr

Motivering

Eftersom reglerna ska vara lika för privata och offentliga organisationer bör detta preciseras 
i artikeln så att sammanhang uppnås med att artikel 5 utgår. Man bör också medge en 
harmoniserad avvikelse på 60 dagar för sjukvårdsinrättningar, med hänsyn till hur 
hälsovårdssystemen är organiserade och till de olika överenskommelser som gäller i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 99
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får fastställa kortare 
tidsfrister på mellan 30 och 60 dagar.

Or. en

Motivering

Det är bättre att möjliggöra minimal harmonisering i stället för fullständig harmonisering.

Ändringsförslag 100
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att den
tillämpliga referensräntan

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
avtalade betalningstiden under inga 
omständigheter överstiger 
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60 kalenderdagar.

a) för det berörda årets första sex 
månader är den räntesats som gällde den 
1 januari det året,
b) för det berörda årets sista sex månader 
är den räntesats som gällde den 1 juli det 
året.

Or. de

Motivering

Begränsningen av den avtalade betalningstiden till högst 60 dagar skapar ett enhetligt 
ramvillkor för företag och offentliga myndigheter. Inom dessa 60 dagar bevaras 
avtalsfriheten för företag. Denna bestämmelse är framför allt till hjälp för små och 
medelstora företag som ofta måste acceptera att stora kunder har orimligt långa 
betalningstider. Dessutom måste fakturan göra det möjligt att kontrollera att varorna eller 
tjänsterna stämmer överens med avtalet. Se definition i skäl 10 (nytt).

Ändringsförslag 101
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska garantera att 
borgenärer som är små eller medelstora 
företag har rätt till en schablonersättning 
på 5 % av skuldsumman när 
dröjsmålsränta ska utgå. Denna 
ersättning ska utgå utöver 
dröjsmålsräntan.

Or. it

Ändringsförslag 102
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären har rätt till 
schablonersättning med 5 % av det 
förfallna beloppet när dröjsmålsränta ska 
utgå. Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

Or. nl

Motivering

De betalningsskyldigheter som framgår av avtal vid handelstransaktioner ska gälla för alla, 
både offentliga myndigheter, företag och enskilda. Schablonersättningen ska också gälla för 
handelstransaktioner mellan företag och mellan företag och enskilda. Bara då kan vi få en 
rättvis spelplan inom EU när det gäller betalningsskyldigheter.

Ändringsförslag 103
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ersättning för indrivningskostnader Ytterligare ersättning

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till den nya artikel 4a punkt 1.

Ändringsförslag 104
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
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vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären:

vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp, som revideras vartannat år, av 
gäldenären:

Or. it

Ändringsförslag 105
Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 är berättigad att med 
automatisk verkställighet, det vill säga 
utan att behöva uppmana den enskilde 
gäldenären, få följande minimibelopp av 
gäldenären:

Or. it

Motivering

Enligt artikel 6 i förslaget till direktiv ”ska ett villkor om att dröjsmålsränta inte får tas ut 
alltid anses som grovt oskäligt”. Om någonting annat än vad som stadgas i den föreslagna 
bestämmelsen i artikel 3 avtalas, försvagas de avtalsenliga garantierna till skydd för 
borgenären. Det är viktigt att se till att beloppet ska utgå med automatisk verkställighet, för 
att undvika att kunden kommer med motbeskyllningar. De angivna ersättningsbeloppen för 
indrivningskostnader ska anses vara minimibelopp.

Ändringsförslag 106
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 



PE439.270v02-00 62/128 AM\810451SV.doc

SV

borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären:

borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artikel 5 och såvida inte annat anges i 
avtalet, är berättigad att få följande belopp 
av gäldenären:

Or. fr

Motivering

För att skapa överensstämmelse med ändringsförslagen till artiklarna 3 och 5.

Ändringsförslag 107
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artikel 5 och såvida inte annat anges i 
avtalet, är berättigad att få följande belopp 
av gäldenären:

Or. pl

Motivering

Detta ändringsförslag härrör från förslaget om att stryka artikel 3 och tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 5 på offentliga myndigheter och privata företag.

Amendment 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
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artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären:

artiklarna 3 och 5, är berättigad att få minst 
följande belopp av gäldenären:

Or. es

Motivering

Genom att stryka delen ”och såvida inte annat anges i avtalet” blir inte gäldenärerna 
skyldiga att gå med på villkor om att de avstår från att driva in detta slag av ersättningar.

Ändringsförslag 109
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a, b och c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 10 000 euro.

b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro.

b) Ett fast belopp på 100 euro för en skuld 
på mer än 10 000 euro.

c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.

Or. pl

Motivering

Bestämmelsen om att ersättning motsvarande 1 procent ska betalas vid sen betalning av en 
skuld på 10 000 euro eller mer är onödigt sträng, särskilt vid stora transaktioner. Det system 
som kommissionen föreslår bör dessutom förenklas. Därför har de föreslagna 
ersättningsarrangemangen ersatts med två fasta belopp.

Ändringsförslag 110
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro, plus högst 3 %
extra av den sammanlagda skulden för att 
täcka eventuella kostnader som kan 
uppstå för gäldenären vid indrivningen av 
skulden.

Or. es

Motivering

Syftet är att öka den extra procentsatsen så att en gäldenär som vill driva in en skuld inte 
tvekar att ådra sig högre extra kostnader. Man måste tänka på att det kan kosta mer än 
50 euro att bara skicka indrivningsbeskedet på ett säkert sätt, t.ex. genom två 
faxmeddelanden. Om man till detta lägger kostnader för telefon, resor etc. som en gäldenär 
kan bli tvungen att betala för att driva in en skuld, kan kostnaden till och med bli betydligt 
högre.

Ändringsförslag 111
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett fast belopp på 70 euro för en 
skuld på mer än 1 000 euro men mindre 
än 10 000 euro.

b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro plus högst 3 % extra av den 
sammanlagda skulden för att täcka 
eventuella kostnader som kan uppstå för 
gäldenären vid indrivningen av skulden.

Or. es

Motivering

Syftet är att öka den extra procentsatsen så att en gäldenär som vill driva in en skuld inte 
tvekar att ådra sig högre extra kostnader. Förutom det som nämnts tidigare anlitar företagen 
normalt juridisk rådgivning för skulder på över 1 000 euro. En advokat tar ut minst 60 euro 
för rådgivning och ett juridiskt utlåtande.
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Ändringsförslag 112
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.

c) En summa motsvarande 3 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.

Or. es

Motivering

Syftet är att öka den extra procentsatsen så att en gäldenär som vill driva in en skuld inte 
tvekar att ådra sig högre extra kostnader. Förutom det som nämnts tidigare brukar företagen 
låta advokater sköta indrivningen när en skuld överstiger 10 000 euro, vilket dessutom är 
lämpligt. Advokaternas arvoden för utredning och indrivning vid tvistlösning utanför domstol 
av en skuld brukar uppgå till minst 300 euro.

Ändringsförslag 113
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ersättning som uppgår till 1 % av det 
förfallna beloppet för varje dag av 
ytterligare dröjsmål efter 60 dagar från 
det datum då ränta skulle betalas.

Or. en

Ändringsförslag 114
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas vid handelstransaktioner i 
enlighet med artiklarna 3 och 5 och 
såvida inte annat anges i avtalet, är 
berättigad att få följande belopp av 
gäldenären:

utgår

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.
b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro.
c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 115
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären: 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären: 

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.

a) Ett fast belopp på 10 euro för en skuld 
på mindre än 50 euro.

b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro.

b) Ett fast belopp på 20 euro för en skuld 
på 50 euro eller mer men mindre än 
200 euro.
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ba) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på 200 euro eller mer men mindre än 
800 euro.
bb) Ett fast belopp på 80 euro för en skuld 
på 800 euro eller mer men mindre än 
8 000 euro.

c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än
10 000 euro.

c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på 8 000 euro
eller mer.

Or. cs

Motivering

Den nya skalan för ersättningsbetalningar kommer att vara mycket bättre lämpad för att 
spegla aktuella kostnader och kommer därför att bättre fylla sitt syfte.

Amendment 116
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande
belopp av gäldenären:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få ett fast
belopp på 40 euro av gäldenären.

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.
b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro.
c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.

Or. de



PE439.270v02-00 68/128 AM\810451SV.doc

SV

Motivering

Det bör fastställas ett enhetligt fast belopp som ersättning för indrivningskostnader eftersom 
det underlättar betalningen av administrationskostnader. Den progressiva modellen i 
förslaget avspeglar inte de faktiska kostnaderna, som är lika stora för små som stora 
skuldbelopp. I det fasta beloppet på 40 euro ingår alla administrationskostnader. 
Ersättningen för ytterligare kostnader därutöver, som t.ex. rättegångskostnader, som måste 
styrkas separat, regleras i punkt 3. 

Ändringsförslag 117
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få 20 euro
av gäldenären.

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.
b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro.
c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.

Or. de

Motivering

En differentiering av fasta indrivningskostnader är inte relevant eftersom borgenärens rena 
indrivningskostnader i allmänhet är oberoende av fordringsbeloppet. Beloppet på 20 euro 
motiveras också av kommissionens rapport, jämför konsekvensanalysen av den 8 april 2009: 
SEK(2009)0315, s. 38, där man utgår från indrivningskostnader på i genomsnitt 20 euro.
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Ändringsförslag 118
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande 
belopp av gäldenären:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få 1,5 % av 
skuldbeloppet av gäldenären.

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.
b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro.
c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.

Or. it

Ändringsförslag 119
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, har rätt att från gäldenären 
erhålla ersättning som motsvarar en 
räntesats på 1 % av det förfallna beloppet 
utöver räntesatsen för sen betalning.

Or. en
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Motivering

Detta förefaller vara en mer rättvis lösning än en lösning med schablonersättning. Den tar 
hänsyn till att det bör bli större ersättning ju längre dröjsmålet med betalningen är, samtidigt 
som den inte skapar några konstlade gränser mellan vissa datum. Enligt föredragandens 
förslag måste en gäldenär som betalar på den 44:e dagen efter att dröjsmålsräntan ska 
betalas betala en ersättning på 2 procent av det förfallna beloppet medan en gäldenär som 
betalar på den 45:e dagen måste betala en ersättning på 4 procent. Detta förefaller något 
godtyckligt.

Ändringsförslag 120
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ersättningsbelopp som avses i 
punkt 1 ska inte överstiga 1 000 euro.

Or. cs

Motivering

Å ena sidan bör ersättningen för indrivningskostnader gälla högre skuldbelopp. Å andra 
sidan bör ett fast tak för ersättning för kostnader föreskrivas.

Ändringsförslag 121
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. När det gäller flera fordringar mot 
samma gäldenär ska medlemsstaterna se 
till att ersättningen för de 
indrivningskostnader som avses i punkt 1 
bara betalas på det sammanlagda 
skuldebeloppet och inte på de enskilda 
fordringarna.

Or. cs
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Motivering

Det skulle inte vara rättvist och inte heller i enlighet med rådande praxis att ersätta samma 
leverantörers och köpares indrivningskostnader för enskilda fordringar, men det bör leda till 
en ersättning för de kostnader som berörs i punkt 1 som motsvarar summan av alla dessa 
fordringar på grund av sen betalning. Detta är särskilt relevant inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, när sjukhus inte kan betala en leverantör av olika läkemedel för enskilda 
leveranser på grund av sen betalning från sjukförsäkringsbolag.

Ändringsförslag 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artiklarna 3 och 5 och såvida inte annat 
anges i avtalet, är berättigad att få följande
belopp av gäldenären:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas 
vid handelstransaktioner i enlighet med 
artikel 5 och såvida inte annat anges i 
avtalet, är berättigad att få ett fast belopp 
på 40 euro av gäldenären.

a) Ett fast belopp på 40 euro för en skuld 
på mindre än 1 000 euro.
b) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 
på mer än 1 000 euro men mindre än 
10 000 euro.
c) En summa motsvarande 1 % av det 
belopp för vilket för vilket dröjsmålsränta 
ska betalas, om skulden är på mer än 
10 000 euro.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
belopp som avses i punkt 1 betalas utan 
att det krävs en påminnelse och som 
ersättning för borgenärens 
indrivningskostnader.

Or. de

Motivering

För en ersättning av indrivningskostnader med ett fast belopp på 40 euro. Höga kostnader 
uppstår nämligen inte vid indrivningen, och borgenären har dessutom enligt artikel 4.3 rätt 
till motsvarande skadeståndskrav för ytterligare indrivningskostnader som täcker dessa 
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utlägg. Utbetalningen av ersättning får inte utnyttjas som avskräckningsmedel, därtill räcker 
dröjsmålsräntan. Vid en sammanslagning av artikel 3 och artikel 5 utgår den första i texten. 

Ändringsförslag 123
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
 Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
belopp som avses i punkt 1 betalas utan 
att det krävs en påminnelse och som 
ersättning för borgenärens 
indrivningskostnader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 124
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
belopp som avses i punkt 1 betalas utan 
att det krävs en påminnelse och som 
ersättning för borgenärens 
indrivningskostnader.

2. Utom i de fall då gäldenären inte är 
ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären 
ha rätt att utöver de belopp som anges i 
punkt 1 få skälig ersättning från 
gäldenären för alla återstående 
indrivningskostnader som borgenären 
ådragit sig till följd av gäldenärens sena 
betalning. Medlemsstaterna ska fastställa 
ett minimibelopp för en rimlig ersättning 
som inte får vara lägre än 5 % av 
skuldbeloppet. Detta ska vara utöver en 
reklamation som borgenären kan göra för 
den skada som den försenade betalningen 
kan ha gett upphov till.

Or. es
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Motivering

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Ändringsförslag 125
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de belopp 
som avses i punkt 1 betalas utan att det 
krävs en påminnelse och som ersättning för 
borgenärens indrivningskostnader.

2. Medlemsstaterna ska se till att det
belopp som avses i punkt 1 betalas utan att 
det krävs en påminnelse och som ersättning 
för borgenärens indrivningskostnader.

Or. it

Ändringsförslag 126
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den ersättning som avses i punkt 1 ca
ska gälla fram till slutet av den 12:e 
månaden av pågående dröjsmål.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Det ersättningsbelopp som avses i 
punkt 1 ska inte överstiga 50 000 euro.

Or. en

Amendment 128
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utom i de fall då gäldenären inte är 
ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären 
ha rätt att utöver de belopp som anges i 
punkt 1 få skälig ersättning från 
gäldenären för alla återstående 
indrivningskostnader som borgenären 
ådragit sig till följd av gäldenärens sena 
betalning.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 129
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utom i de fall då gäldenären inte är 
ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären 
ha rätt att utöver de belopp som anges i 
punkt 1 få skälig ersättning från 
gäldenären för alla återstående 

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
belopp som avses i punkterna 1 och 2 
betalas utan att det krävs en påminnelse 
och som ersättning för borgenärens 
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indrivningskostnader som borgenären 
ådragit sig till följd av gäldenärens sena 
betalning.

indrivningskostnader.

Or. es

Motivering

Om det krävs en påminnelse för att borgenären ska få skälig ersättning kommer gäldenärerna 
göra allt för att inte motta en sådan påminnelse i syfte att slippa betala ersättning. I dessa fall 
blir det nödvändigt att inleda ett rättsligt förfarande så att en domare avgör om påminnelsen 
har skickats på lämpligt sätt eller inte och om ersättning ska betalas ut. Om så är fallet har 
ersättningen inte längre ett avskräckande syfte när det gäller den uteblivna betalningen.

Ändringsförslag 130
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utom i de fall då gäldenären inte är 
ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären ha 
rätt att utöver de belopp som anges i 
punkt 1 få skälig ersättning från 
gäldenären för alla återstående 
indrivningskostnader som borgenären 
ådragit sig till följd av gäldenärens sena 
betalning.

3. Utom i de fall då gäldenären inte är 
ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären ha 
rätt att få skälig ersättning från gäldenären 
för alla återstående indrivningskostnader 
som borgenären ådragit sig till följd av 
gäldenärens sena betalning.

Or. en

Ändringsförslag 131
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utom i de fall då gäldenären inte är 
ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären ha 
rätt att utöver de belopp som anges i 
punkt 1 få skälig ersättning från gäldenären 

3. Utom i de fall då gäldenären inte är 
ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären ha 
rätt att utöver de belopp som anges i 
punkt 1 få skälig ersättning från gäldenären 
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för alla återstående indrivningskostnader 
som borgenären ådragit sig till följd av 
gäldenärens sena betalning.

för alla återstående indrivningskostnader 
som borgenären ådragit sig till följd av 
gäldenärens sena betalning. De återstående 
kostnaderna ska framför allt omfatta även 
de kostnader som borgenären på grund av 
den sena betalningen har haft för att 
anlita en advokat eller en indrivningsbyrå 
samt kostnader som uppstått genom 
utnyttjande av en kontokredit.

Or. de

Motivering

Det måste klargöras vilka kostnadsposter som räknas till de återstående kostnader som 
orsakas av gäldenärens sena betalning.

Ändringsförslag 132
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Schablonersättning

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad att från gäldenären 
erhålla något av följande belopp:
a) Schablonersättning som motsvarar 1 %
av det förfallna beloppet från det datum 
då ränta ska betalas.
b) Schablonersättning som motsvarar 2 %
av det förfallna beloppet efter 45 dagar 
från det datum då ränta ska betalas.
c) Schablonersättning som motsvarar 3 %
av det förfallna beloppet efter 60 dagar 
från det datum då ränta ska betalas.
2. Den schablonersättning som avses i 
punkt 1 ska tillkomma utöver 
dröjsmålsränta och ersättning för 
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indrivningskostnader. 
3. Det sammanlagda 
schablonersättningsbelopp som avses i 
punkt 1 ska inte överstiga 3 000 euro.

Or. cs

Motivering

Det föreslås ett gradvist system med schablonersättning för sen betalning beroende på hur 
sen betalningen är. En övre gräns för denna schablonersättning fastställs så att man skyddar 
små och medelstora företag. Antagandet av detta ändringsförslag förutsätter antagandet av 
ändringsförslag 11 i föredragandens betänkande, som syftar till att stryka artikel 5.5 i 
förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Schablonersättning

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska utgå, 
har rätt att av gäldenären erhålla 
betalning med ett av följande belopp:
a) En ersättning motsvarande 3 % av det 
förfallna beloppet efter 60 dagar räknat 
från den dag från vilken dröjsmålsränta 
ska utgå.
b) En ersättning motsvarande 5 % av det 
förfallna beloppet efter 90 dagar räknat 
från den dag från vilken dröjsmålsränta 
ska utgå.
2. Ersättningen enligt punkt 1 ska läggas 
till dröjsmålsräntan och 
indrivningskostnaderna. 
3. Ersättningsbeloppet enligt punkt 1 får 
inte överstiga 50 000 euro.
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Or. fr

Motivering

Vid mellan 30 och 60 dagars försening framstår det inte som nödvändigt att kräva en 
schablonersättning utöver lagstadgad ränta och indrivningskostnader.

Ändringsförslag 134
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
1. Medlemsstaterna ska se till att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, har rätt att automatiskt, utan att 
domstolsbeslut krävs och utan att 
borgenären behöver framställa ett krav, 
från gäldenären erhålla något av följande 
belopp:
a) Ersättning som motsvarar 5 % av det 
förfallna beloppet från det datum då ränta 
ska betalas.
b) Ersättning som motsvarar 6 % av det 
förfallna beloppet efter 45 dagar från det 
datum då ränta ska betalas.
c) Ersättning som motsvarar 7 % av det 
förfallna beloppet efter 60 dagar från det 
datum då ränta ska betalas.
2. Den ersättning som avses i punkt 1 ska 
tillkomma utöver dröjsmålsränta och 
ersättning för indrivningskostnader.
3. Det ersättningsbelopp som avses i 
punkt 1 ska inte överstiga 50 000 euro.

Or. en
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Motivering

Små och medelstora företag är ofta den svagare parten i handelstransaktioner vid sen 
betalning. Därför tvekar de att från gäldenären begära den ränta som uppkommer, av rädsla 
för att gå miste om framtida kontrakt och kunder.

Ändringsförslag 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Offentliga myndigheters betalningar

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning till offentliga myndigheter utan 
påminnelse har rätt till dröjsmålsränta 
som uppgår till den lagstadgade räntan, 
om följande villkor uppfylls:
a) Borgenären har fullgjort sina 
avtalsenliga och lagenliga skyldigheter.
b) Borgenären har inte mottagit det 
förfallna beloppet i tid, under 
förutsättning att gäldenären är ansvarig 
för dröjsmålet.
2. Om villkoren i punkt 1 uppfylls ska
medlemsstaterna säkerställa följande:
a) Dröjsmålsränta ska betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den 
betalningstid som fastställs i avtalet.
b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:
i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning,
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ii) om gäldenären mottar fakturan eller 
en likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar 
efter dagen för mottagande av varorna 
eller tjänsten,
iii) om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar 
fakturan eller en likvärdig begäran om 
betalning tidigare eller den dag då 
mottagandet eller kontrollen sker, 30 
dagar efter den dagen.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
i avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i 
punkt 2 b, med undantag för om 
gäldenären och borgenären särskilt har 
kommit överens om det och det är 
vederbörligen motiverat på grundval av 
särskilda omständigheter, t.ex. ett 
objektivt behov av att fördela betalningen 
över en längre tid.
5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.
6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mot ersättning till offentliga 
myndigheter
a) för det berörda årets första sex 
månader är den räntesats som gällde den 
1 januari det året,
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b) för det berörda årets sista sex månader 
är den räntesats som gällde den 1 juli det 
året.

Or. fr

Motivering

Eftersom reglerna ska vara lika för privata och offentliga institutioner framstår det inte som 
motiverat att ha en specifik artikel för offentliga myndigheters betalningar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga myndigheters betalningar Ränta vid sen betalning

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. Av detta skäl bör 
artikel 3 och artikel 5 slås ihop. Affärsförbindelser mellan företag och offentliga myndigheter 
liknar på många sätt affärsförbindelser mellan företag. För att undvika ofördelaktiga 
betalningsperioder, särskilt för små och medelstora företag, ska räntan i alla händelser 
betalas senast efter 60 dagar efter mottagande av fakturan. 

Ändringsförslag 137
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga myndigheters betalningar Dröjsmålsränta vid handelstransaktioner

Or. fr
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Motivering

(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).

Ändringsförslag 138
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter eller till tredje 
part för dessas räkning utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

Or. it

Ändringsförslag 139
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
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till offentliga myndigheter utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

till offentliga myndigheter eller med syfte 
att uppnå offentliga myndigheters mål
utan påminnelse har rätt till dröjsmålsränta 
som uppgår till den lagstadgade räntan, om 
följande villkor uppfylls:

Or. ro

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses mot bakgrund av artikel 2.1. Många av de tjänster som köps in 
av offentliga myndigheter tillhandahålls inte till själva myndigheterna utan till tredje parter 
som tillhör olika samhällsgrupper, för vilkas räkning de offentliga myndigheterna ingår avtal 
för tillhandahållande av varor eller tjänster. Avtalen om dessa varor eller tjänster för att 
möta behoven hos en given grupp utgör en del av målsättningarna för de offentliga 
myndigheternas verksamhet, även om dessa myndigheter inte är de slutliga mottagarna av 
varorna eller tjänsterna i fråga.

Ändringsförslag 140
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter utan 
påminnelse har rätt till dröjsmålsränta som 
uppgår till den lagstadgade räntan, om 
följande villkor uppfylls:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
utan påminnelse har rätt till dröjsmålsränta 
som uppgår till den lagstadgade räntan, om 
följande villkor uppfylls:

Or. de

Motivering

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 
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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.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning till offentliga myndigheter utan 
påminnelse har rätt till dröjsmålsränta som 
uppgår till den lagstadgade räntan, om 
följande villkor uppfylls:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner utan 
påminnelse har rätt till dröjsmålsränta som 
uppgår till den lagstadgade räntan, om 
följande villkor uppfylls:

Or. de

Motivering

Samma betalningsvillkor bör gälla för alla slags handelstransaktioner för att undvika 
konkurrensnackdelar för offentliga och för privata företag. Därför bör artikel 3 och artikel 5 
slås samman. Affärsförbindelser mellan företag och offentliga myndigheter liknar i många 
avseenden affärsförbindelser mellan företag. För att undvika ofördelaktiga 
betalningsperioder särskilt för små och medelstora företag ska ränta under alla 
omständigheter betalas senast 60 dagar efter det att fakturan mottagits. 

Ändringsförslag 142
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter utan 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter, sedan han 30 
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påminnelse har rätt till dröjsmålsränta som 
uppgår till den lagstadgade räntan, om 
följande villkor uppfylls:

dagar efter att den offentliga myndigheten 
mottagit fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning har sänt en 
påminnelse med mottagningsbevis till 
myndigheten, har rätt till dröjsmålsränta 
som uppgår till den lagstadgade räntan, om 
följande villkor uppfylls:

Or. nl

Motivering

Genom att påminna gäldenären först 30 dagar efter mottagandet av fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning ger man honom möjlighet att bestrida kravet. På så sätt 
skulle antalet inkassouppdrag inom EU kunna minskas. Eventuella rättsliga åtgärder för 
betalningar som trots detta inte erläggs blir då en rent administrativ angelägenhet. I och med 
domstolsbeslutet kan borgenären direkt utkräva sin fordran.

Ändringsförslag 143
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner 
mellan företag eller vid 
handelstransaktioner som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning till offentliga 
myndigheter utan påminnelse har rätt till 
dröjsmålsränta som uppgår till den 
lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

Or. fr

Motivering

(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 
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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).

Ändringsförslag 144
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter eller till tredje 
part för dessas räkning utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

Or. it

Motivering

Den nya texten ska omfatta handelstransaktioner som upprättas genom kollektivavtal mellan 
apotek eller deras organisationer och de offentliga myndigheterna. Detta inbegriper sådana 
situationer som i Italien, där de lokala hälsovårdsmyndigheternas betalningar regleras i en 
nationell läkemedelskonvention upprättad mellan de offentliga och privata apotekens 
nationella förbund och deras offentliga motpart.

Ändringsförslag 145
Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären vid handelstransaktioner som 



AM\810451SV.doc 87/128 PE439.270v02-00

SV

leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot ersättning 
till offentliga myndigheter eller till tredje 
part för dessas räkning utan påminnelse 
har rätt till dröjsmålsränta som uppgår till 
den lagstadgade räntan, om följande villkor 
uppfylls:

Or. it

Motivering
Den nya texten ska omfatta situationer där varor eller tjänster inte tillhandahålls direkt av de 
offentliga myndigheterna utan av tredje parter för deras räkning. Ett exempel är apotek som 
delar ut läkemedel till patienter på statens vägnar, men inte får betalt för detta förrän senare.

Ändringsförslag 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning,

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog den kontrollerbara fakturan eller 
en likvärdig begäran om betalning,

ii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar 
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten,

ii) om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning innan varorna eller 
tjänsten mottagits, 30 dagar efter dagen för 
mottagande av varorna eller tjänsten,

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning tidigare eller den dag 
då mottagandet eller kontrollen sker, 
30 dagar efter den dagen.
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Or. de

Motivering

Fakturans verifierbarhet är en nödvändig förutsättning för att en betalningsskyldighet ska 
inträda. För att betalningsskyldigheten ska inträda måste en slutgiltig faktura uppfylla kravet 
på verifierbarhet så att den går att kontrollera med avseende på fullständighet, ordnad 
uppställning och slutgiltighet. En slutgiltig faktura som inte uppfyller dessa kriterier kan av 
princip inte utlösa någon betalningsskyldighet.

Ändringsförslag 147
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning,

i) upp till 60 kalenderdagar efter 
förfallodagen och den dag då gäldenären 
mottog den kontrollerbara fakturan eller 
en likvärdig begäran om betalning,

ii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten,

ii) om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning innan varorna eller 
tjänsten mottagits, upp till 
60 kalenderdagar efter dagen för 
mottagande av varorna eller tjänsten,

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar den 
kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning tidigare eller den dag 
då mottagandet eller kontrollen sker, upp 
till 60 kalenderdagar efter den dagen.

Or. de
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Motivering

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.

Ändringsförslag 148
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning,

i) 90 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning,

ii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten,

ii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 90 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten,

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 90 dagar efter den dagen.

Or. it
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Ändringsförslag 149
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska dröjsmålsränta 
automatiskt betalas inom en av följande 
tidsfrister:

i) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

i) 60 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning.

ii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten,

ii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 60 dagar
efter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsten,

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 30 dagar efter den dagen.

iii) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 
eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 60 dagar efter den dagen.

Or. nl

Motivering

De betalningsskyldigheter som framgår av avtal vid handelstransaktioner ska gälla för alla, 
både offentliga myndigheter, företag och enskilda. Bara då kan vi få en rättvis spelplan inom 
EU när det gäller betalningsskyldigheter. Den tidpunkt då betalningsförsening inträder, och 
då följaktligen ränta och tillhörande schablonersättning på 5 procent aktiveras, bör helst 
infalla efter 60 dagar. Gäldenären har då, sedan han efter 30 dagar har fått den första 
påminnelsen, ytterligare 30 dagar på sig att reglera sin skuld.

Ändringsförslag 150
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) om dagen för mottagande av 
fakturan eller en likvärdig begäran om 
betalning inte har fastställts, 30 dagar 
efter dagen för mottagande av varorna 
eller tjänsterna.

Or. en

Motivering

Om kontraktet inte innehåller någon betalningstid medför artikel 5 punkt 2b en automatisk 
rätt till ränta 30 dagar efter dagen för mottagande av fakturan. Emellertid kan borgenären 
sällan bevisa att gäldenären har mottagit fakturan. Denna bestämmelse skulle gälla det fall 
där mottagandet av fakturan eller likvärdig begäran om betalning är ovisst.

Ändringsförslag 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För offentliga sjukvårdsinrättningar 
och för offentliga hälsovårds- och 
socialinrättningar ska de betalningstider 
som framgår av artikel 5.2 b i, ii och iii 
vara 60 dagar.

Or. fr

Motivering

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, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Ändringsförslag 152
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Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

utgår

Or. en

Motivering

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Ändringsförslag 153
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar.

Or. de

Motivering

Offentliga myndigheter fungerar som förebilder och har till skillnad från privata företag en 
tryggad tillgång till finansiella medel. Därför bör offentliga myndigheter som uppdragsgivare 
endast undantagsvis få lov att avtala betalningstider på mer än 30 dagar. En fast ersättning 
på 5 procent skapar ett tydligt incitament till punktlig betalning. Men denna måste ha en övre 
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begränsning för att undvika oproportionerliga kostnader för den offentliga sektorn och 
incitament till korruption. 

Ändringsförslag 154
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 60 dagar.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 155
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 60 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.
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Or. it

Ändringsförslag 156
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 90 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

Or. it

Ändringsförslag 157
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte en annan 
vederbörligen motiverad bestämmelse 
finns i avtalet vid handelstransaktioner 
mellan företag, eller i anbudsunderlaget 
och avtalet vid handelstransaktioner som 
leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning till offentliga myndigheter.

Or. fr

Motivering

(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 
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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).

Ändringsförslag 158
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar, såvida inte annat anges i 
anbudshandlingarna och avtalet.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 
än 30 dagar från dagen för mottagande av 
varorna eller tjänsterna.

Or. en

Motivering

Undantaget från 30-dagarsperioden för kontroll öppnar för en mängd olika tolkningar och 
bör därför strykas. Eftersom det ofta inte råder lika villkor för offentliga upphandlare och 
privata leverantörer, ger detta offentliga myndigheter en möjlighet att införa olika perioder 
för kontrollförfarandet. I det föreslagna ändringsförslaget anges också startdatumet för 
30-dagarsperioden: dagen för mottagande av varorna eller tjänsterna.

Ändringsförslag 159
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
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med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av ett objektivt behov av att 
fördela betalningen över en längre tid. 
Under inga omständigheter får den 
avtalade betalningstiden överstiga 
60 kalenderdagar.

Or. de

Motivering

Offentliga myndigheter fungerar som förebilder och har till skillnad från privata företag en 
tryggad tillgång till finansiella medel. Därför bör offentliga myndigheter som uppdragsgivare 
endast undantagsvis få lov att avtala betalningstider på mer än 30 dagar. En fast ersättning 
på 5 procent skapar ett tydligt incitament till punktlig betalning. Men denna måste ha en övre 
begränsning för att undvika oproportionerliga kostnader för den offentliga sektorn och 
incitament till korruption. 

Ändringsförslag 160
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens 
om det och det är vederbörligen motiverat 
på grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om det på grund av
force majeure uppstår ett objektivt behov 
av att fördela betalningen över en längre 
tid.

Or. es

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, t.ex. 
ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Vid genomförandet av offentliga 
upphandlingar, med undantag för dem 
för vilka undantag ska göras enligt 
avdelning II, kapitel II, avsnitt 3 i 
direktiv 2004/18/EG, ska medlemsstaterna
säkerställa att det i avtalet inte fastställs en 
längre betalningstid än den som anges i 
punkt 2 b, med undantag för om 
gäldenären och borgenären särskilt har 
kommit överens om det och det är 
vederbörligen motiverat på grundval av 
särskilda omständigheter, t.ex. ett objektivt 
behov av att fördela betalningen över en 
längre tid.

Or. fr

Motivering

För att kunna definiera begreppet ”offentliga myndigheter” hänvisas i förslaget till direktiv 
till begreppet ”upphandlande myndigheter” enligt direktiv 2004/18/EG. Det blir då 
nödvändigt att skapa sammanhang med hela direktiv 2004/18/EG och att överta det 
tillämpningsområde som berör detta direktiv. Om man gör detta kan man också ta hänsyn till 
undantagen i 2004/18/EG och på så sätt hantera de problem med snedvridning av 
konkurrensen som skulle kunna bli följden om förslaget till direktiv tillämpas på dessa 
undantagna organisationer. 

Ändringsförslag 162
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Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa 
följande:

a) Att det i avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om det är vederbörligen 
och objektivt berättigat enligt principen 
om nödvändighet eller särskilda 
bestämmelser i nationell lagstiftning och 
om gäldenären och borgenären särskilt har 
kommit överens om det.

Medlemsstaterna kan om nödvändigt göra 
undantag från de krav som anges i led a
vid betalning genom avbetalning eller 
delbetalning som särskilt har avtalats 
mellan gäldenären och borgenären.
b) Att dagen för mottagande av fakturan 
inte omfattas av något avtalsvillkor 
mellan gäldenär och borgenär.

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. För att undvika 
ofördelaktiga betalningsperioder, särskilt för små och medelstora företag, ska räntan i alla 
händelser betalas senast 30 dagar efter mottagande av fakturan. Andra krav kan gälla för 
betalning genom avbetalning eller delbetalning. Bestämmelserna om betalningsperioder ska 
inte kringgås genom avtalsvillkor eller senarelagd fakturering.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

a) det i avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om det är vederbörligen 
motiverat enligt principen om 
nödvändighet eller särskilda 
bestämmelser i nationell lagstiftning och 
om gäldenären och borgenären särskilt har 
kommit överens om det, och denna tid i 
alla händelser aldrig överstiger 60 dagar.

b) Medlemsstaterna kan, om nödvändigt, 
göra undantag från de krav som anges i 
led a vid betalning genom avbetalning 
eller delbetalning som särskilt har avtalats 
mellan gäldenären och borgenären.
c) Medlemsstaterna ska se till att dagen 
för mottagande av fakturan inte omfattas 
av något avtalsvillkor mellan gäldenär 
och borgenär.

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. För att undvika 
ofördelaktiga betalningsperioder, särskilt för små och medelstora företag, ska räntan i alla 
händelser betalas senast 60 dagar efter mottagande av fakturan. Andra krav kan gälla för 
betalning genom avbetalning (Ratenzahlungen) eller delbetalning (Abschlagszahlungen). 
Bestämmelserna om betalningsperioder ska inte kringgås genom avtalsvillkor eller 
senarelagd fakturering.
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Ändringsförslag 164
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens 
om det och det är vederbörligen motiverat 
på grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b.

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av att införa ett kryphål för offentliga myndigheter. Rådande praxis i 
vissa medlemsstater (t.ex. Förenade kungariket och Nederländerna) visar att det är möjligt 
för offentliga myndigheter på alla nivåer att betala inom 30 dagar. I skäl 17 i kommissionens 
förslag förklaras i detalj varför offentliga myndigheter faktiskt har mindre 
finansieringsproblem än företag. De bör föregå med gott exempel för marknaden som helhet.

Ändringsförslag 165
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens 
om det och det är vederbörligen motiverat 
på grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b.
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betalningen över en längre tid.

Or. en

Motivering

Kommissionens text möjliggör undantag från tidsperioden på 30 dagar, vilket öppnar för ett 
antal olika tolkningar och skapar en möjlighet att föreskriva längre betalningsperioder i 
avtalsvillkoren än vad som framställs i detta direktiv, till exempel som ett sätt att övervinna 
budgetära begränsningar. Detta bör undvikas för att säkra att betalningsfristerna iakttas av 
offentliga myndigheter. 

Ändringsförslag 166
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det.

Or. cs

Motivering

Även offentliga myndigheter bör ha avtalsfrihet att formalisera förbindelserna med sina 
leverantörer enligt sina särskilda behov.

Ändringsförslag 167
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, t.ex. 
ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, t.ex. 
ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid. 
Betalningstiden får under inga 
omständigheter överskrida 60 dagar.

Or. de

Motivering

Företag liksom offentliga myndigheter bör inte kunna avvika från en betalningstid på 
30 dagar annat än under extraordinära och vederbörligen motiverade omständigheter. Det är 
viktigt att fastställa en maximal frist för att begränsa detta undantag och undvika missbruk.

Ändringsförslag 168
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens 
om det och det är vederbörligen motiverat 
på grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b.

Or. de
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Motivering

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.

Ändringsförslag 169
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens 
om det och det är vederbörligen motiverat 
på grundval av särskilda omständigheter, 
t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b.

Or. en

Ändringsförslag 170
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
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det och det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, t.ex. 
ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid.

det och det är objektivt motiverat på 
grundval av avtalets särskilda karaktär 
eller inslag.

Med undantag för fall med delbetalningar 
ska betalningsperioden aldrig vara längre 
än 60 dagar.
Gäldenärer bör inte heller ha möjlighet 
att använda delbetalningar som ett sätt att 
undergräva de regler och principer som 
fastställs i detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 171
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får fastställa kortare 
tidsfrister på mellan 30 och 60 dagar.

Or. en

Motivering

Det är bättre att möjliggöra minimal harmonisering i stället för fullständig harmonisering.

Ändringsförslag 172
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Där tjänster av allmänt intresse också 
erbjuds av den privata sektorn ska 
medlemsstaterna se till att 
bestämmelserna i denna artikel gäller för 
båda sektorerna. 
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tar hänsyn till de olika sätt på vilka offentliga tjänster organiseras i 
medlemsstaterna, särskilt hälso- och sjukvård och social omsorg. Till exempel finns det redan 
ett antal privata sjukhus som ger omsorg och i vissa medlemsstater blir detta allt vanligare. 
Det är därför viktigt att säkra lika behandling och undvika att leverantörer inom offentlig 
sektor utsätts för oskäliga och sämre villkor.

Ändringsförslag 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.

utgår

Or. es

Motivering

Det är onormalt att ta ut dröjsmålsränta av en borgenär i det här fallet, eftersom det är 
mottagarna som drabbas, inte ett offentligt organ. Det lämpliga är att det är borgenären som 
ersätts för dröjsmålsräntan.

Ändringsförslag 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 

utgår
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ska läggas till dröjsmålsräntan.

Or. fr

Motivering

Ändamålet med schablonersättningen är inte tydligt, eftersom denna ska utgå utöver 
två andra påföljder (ersättning för inkassokostnader och dröjsmålsränta), som var för sig 
utgör motsatsen till en exakt målsättning. Dessutom framgår inte skälet till att beloppet 
5 procent har valts. Kommissionens konsekvensstudie är oklar på denna punkt. Under sådana 
förhållanden skulle införandet av denna ersättning kunna medföra att borgenären berikas 
omotiverat, vilket knappast torde vara syftet med detta förslag till direktiv. 

Ändringsförslag 175
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.

utgår

Or. fr

Motivering

(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.

Ändringsförslag 176
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.

utgår

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 177
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.

utgår

Or. cs

Motivering

Med tanke på jämlikheten mellan parterna i avtalsförbindelser är det inte möjligt att 
underkasta offentliga myndigheter en sådan hög ensidig påföljd.
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Ändringsförslag 178
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna beloppet. 
Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
gentemot en offentlig myndighet är 
berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna beloppet. 
Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

Or. de

Motivering

Offentliga myndigheter fungerar som förebilder och har till skillnad från privata företag en 
tryggad tillgång till finansiella medel. Därför bör offentliga myndigheter som uppdragsgivare 
endast undantagsvis få lov att avtala betalningstider på mer än 30 dagar. En fast ersättning 
på 5 procent skapar ett tydligt incitament till punktlig betalning. Men denna måste ha en övre 
begränsning för att undvika oproportionerliga kostnader för den offentliga sektorn och 
incitament till korruption. 

Ändringsförslag 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en
schablonersättning motsvarande 5 % av det 
förfallna beloppet. Denna ersättning ska 
läggas till dröjsmålsräntan.

5. När en av centralförvaltningen icke 
genomförd överföring av statliga medel 
krävs för att betalning ska kunna ske på 
ett bestämt datum och om den sena 
betalningen inte beror på försummelse 
hos en offentlig myndighet som inte 
tillhör centralförvaltningen, ska 
borgenären inte vara berättigad till 
schablonersättning motsvarande någon del
av det förfallna beloppet.
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Or. el

Motivering

Μια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.

Ändringsförslag 180
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna beloppet. 
Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 2 % av det förfallna beloppet.

Or. de

Motivering

När det gäller sanktioner för sen betalning förespråkar förslagsställaren lika behandling av 
företag och offentliga myndigheter och föreslår en fast ersättning på 2 procent i enlighet med 
gängse kassarabatt.

Ändringsförslag 181
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna beloppet. 
Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 3 % av det förfallna beloppet. 
Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

Or. it

Ändringsförslag 182
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
offentliga organ, när dröjsmålsränta ska 
betalas, åläggs att inom fem arbetsdagar
ingå ett avtal om en finansiell produkt 
eller tjänst för att betala hela skulden 
omedelbart. Om det offentliga organet 
inte fullgör avtalet för att betala skulden 
till leverantören av tjänsterna kan 
påföljder påföras i enlighet med gällande 
lagstiftning och kriterier i de enskilda 
medlemsstaterna.

Or. es

Motivering

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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Ändringsförslag 183
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna beloppet. 
Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna beloppet. 
Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan. Om en borgenär som är 
berättigad till schablonersättning har 
anlitat andra företag som 
underleverantörer ska ersättningen 
fördelas proportionerligt också till dem.

Or. it

Ändringsförslag 184
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.

utgår

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. Emellertid, för att inte 
skapa krångel för små och medelstora företag bör inga krav på schablonersättningar 
föreskrivas för privata företag eller offentliga myndigheter. Det finns redan bestämmelser om 
lagstadgad ränta som säkrar att mindre belopp som ska betalas behandlas annorlunda än 
längre betalningsdröjsmål. Det är mycket viktigt att inte skapa mer byråkrati.
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Ändringsförslag 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas, är berättigad till en 
schablonersättning motsvarande 5 % av 
det förfallna beloppet. Denna ersättning 
ska läggas till dröjsmålsräntan.

utgår

Or. de

Motivering

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. 

Ändringsförslag 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna 
beloppet. Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till ersättningsbetalningar 
som uppgår till

a) ersättning som motsvarar 2 % av det 
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förfallna beloppet från det datum då ränta 
ska betalas,
b) ersättning som motsvarar 5 % av det 
förfallna beloppet efter 30 dagar från det 
datum då ränta ska betalas.

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. För 
ersättningsbetalningar bör mindre belopp behandlas annorlunda än längre 
betalningsdröjsmål.

Ändringsförslag 187
Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 % av det förfallna 
beloppet. Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska betalas, 
är berättigad att från gäldenären erhålla 
något av följande belopp:

a) Ersättning som motsvarar 2 % av det 
förfallna beloppet från det datum då ränta 
ska betalas.
b) Ersättning som motsvarar 4 % av det 
förfallna beloppet efter 45 dagar från det 
datum då ränta ska betalas.
c) Ersättning som motsvarar 5 % av det 
förfallna beloppet efter 60 dagar från det 
datum då ränta ska betalas.
5a. Den ersättning som avses i punkt 5 
ska tillkomma utöver dröjsmålsränta och 
ersättning för indrivningskostnader.

Or. en
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Motivering

Sanktionen för betalningsdröjsmål från offentliga administrationers sida bör vara gradvis och 
progressiv, beroende på dröjsmålets längd, för att upprätthålla ett incitament att återbetala 
beloppet tidigt när betalningen redan är sen. 

Ändringsförslag 188
Malgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Or. pl

Motivering

En övre gräns måste fastställas för den ersättning som utgår för sen betalning till en part.

Ändringsförslag 189
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Beloppet för den ersättning som avses i 
punkt 5 får inte överstiga 50 000 euro.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
mot ersättning till offentliga myndigheter

6. Den fasta ersättning som nämns i punkt 5 
får inte överskrida 2 000 euro. 

a) för det berörda årets första sex månader 
är den räntesats som gällde den 1 januari 
det året,

b) för det berörda årets sista sex månader är 
den räntesats som gällde den 1 juli det året.
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Or. de

Motivering

Offentliga myndigheter fungerar som förebilder och har till skillnad från privata företag en 
tryggad tillgång till finansiella medel. Därför bör offentliga myndigheter som uppdragsgivare 
endast undantagsvis få lov att avtala betalningstider på mer än 30 dagar. En fast ersättning 
på 5 procent skapar ett tydligt incitament till punktlig betalning. Men denna måste ha en övre 
begränsning för att undvika oproportionerliga kostnader för den offentliga sektorn och 
incitament till korruption. 

Ändringsförslag 190
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
mot ersättning till offentliga myndigheter

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner mellan företag och 
vid handelstransaktioner som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning till offentliga 
myndigheter

Or. fr

Motivering

(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).

Ändringsförslag 191



PE439.270v02-00 116/128 AM\810451SV.doc

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
mot ersättning till offentliga myndigheter

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
mot ersättning

Or. en

Motivering

Samma betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner för att 
undvika konkurrensnackdelar för offentliga eller för privata företag. Av detta skäl bör artikel 
3 och artikel 5 slås ihop. Affärsförbindelser mellan företag och offentliga myndigheter liknar 
på många sätt affärsförbindelser mellan företag.

Ändringsförslag 192
Heide Rühle 

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster mot ersättning till offentliga 
myndigheter

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
mot ersättning

Or. en

Motivering

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
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slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Ändringsförslag 193
Gianni Pittella

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna kan föreskriva att 
borgenären har rätt att kräva att de 
offentliga förvaltningarna inom en viss tid 
efter det att framställningen har gjorts ska 
intyga att den skuld som avses i punkt 1 är 
bestämd till sitt belopp, har förfallit till 
betalning och är säker, så att den kan 
överlåtas till banker eller finansiella 
mellanhänder som erkänns av gällande 
lagstiftning utan regress. Denna 
överlåtelse träder i kraft gentemot 
gäldenären i och med att intyget utfärdas.
Utfärdandet av intyg innebär att 
dröjsmålsränta inte längre ska utgå och 
att ingen schablonersättning enligt 
punkt 5 ska betalas.

Or. it

Motivering

Jag anser att företagen, parallellt med att strikta betalningsvillkor införs för offentliga 
förvaltningar, ska ha rätt att överlåta de fordringar de har på offentliga förvaltningar till 
banker och finansiella mellanhänder. Därigenom får företagen den likviditet de behöver för 
att bedriva sin verksamhet samtidigt som de offentliga förvaltningarna skyddas från 
indrivningsåtgärder och betalning av schablonbeloppet på 5 procent.

Ändringsförslag 194
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)
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Or. de

Motivering

Offentliga myndigheter fungerar som förebilder och har till skillnad från privata företag en 
tryggad tillgång till finansiella medel. Därför bör offentliga myndigheter som uppdragsgivare 
endast undantagsvis få lov att avtala betalningstider på mer än 30 dagar. En fast ersättning 
på 5 procent skapar ett tydligt incitament till punktlig betalning. Men denna måste ha en övre 
begränsning för att undvika oproportionerliga kostnader för den offentliga sektorn och 
incitament till korruption.

Ändringsförslag 195
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I handelstransaktioner som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mot ersättning till offentliga 
myndigheter kan medlemsstater genom 
undantag från punkt 4a fastställa ett 
”bonus-malus”-system varigenom 
gäldenären och borgenären antingen kan 
komma överens om delbetalningar eller 
borgenären har rätt till en 
schablonersättning på 2 % av det 
förfallna beloppet. Den betalningstid som 
fastställs i avtalet ska i alla händelser inte 
vara längre än 60 dagar.

Or. en

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären har rätt att vägra leverans av 
varor eller tjänster om villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda och en offentlig myndighet 
överskrider betalningstiden med mer än tre 
månader.
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Ändringsförslag 196
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Schablonersättning vid sen betalning i

handelstransaktioner
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
borgenären, vid handelstransaktioner 
mellan företag eller handelstransaktioner 
som leder till leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mot 
ersättning till offentliga myndigheter och 
där dröjsmålsränta ska utgå, har rätt att 
av gäldenären erhålla schablonersättning 
med följande belopp:
a) 2 % av det förfallna beloppet räknat 
från den dag från vilken dröjsmålsränta 
ska utgå.
b) 3 % av det förfallna beloppet efter 
30 dagar räknat från den dag från vilken 
dröjsmålsränta ska utgå.
c) 4 % av det förfallna beloppet efter 45 
dagar räknat från den dag från vilken 
dröjsmålsränta ska utgå.
d) 5 % av det förfallna beloppet efter 60 
dagar räknat från den dag från vilken 
dröjsmålsränta ska utgå.
2. Schablonersättningen enligt punkt 1 
ska läggas till dröjsmålsräntan och 
indrivningskostnaderna.

Or. fr

Motivering

Införandet av en schablonersättning med 5 procent av det förfallna beloppet som offentliga 
myndigheter ska erlägga från och med den dag då dröjsmålsränta ska utgå är 
oproportionerlig – och därmed svår att tillämpa – och diskriminerande. Den påföljd som 
denna schablonersättning representerar bör vara graderad allt efter det antal dagar som 
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dröjsmålet varar och gälla för både företag och myndigheter. För att bestämmelsen ska bli 
verkligt effektiv bör inte något maximibelopp stadgas.

Ändringsförslag 197
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Tillämplig referensränta 

Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till 
leverans av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mot ersättning
a) för det berörda årets första sex 
månader är den räntesats som gällde den 
1 januari det året,
b) för det berörda årets sista sex månader 
är den räntesats som gällde den 1 juli det 
året.

Or. de

Motivering

När det gäller betalning av dröjsmålsränta ska företag och offentliga myndigheter ha samma 
villkor. Därför bör samma referensränta gälla för handelstransaktioner mellan företag och 
för dem mellan företag och offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
avtalsvillkor om tidpunkt för betalning, 

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
avtalsvillkor som strider mot 
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räntesats för dröjsmålsränta eller 
indrivningskostnader antingen inte är 
verkställbart eller ger upphov till 
skadeståndskrav om det är grovt oskäligt 
mot borgenären. När det fastställs om ett 
villkor är grovt oskäligt mot borgenären 
ska alla omständigheter i fallet beaktas, 
inklusive gott handelsbruk och produktens 
eller tjänstens beskaffenhet. Det ska också 
tas hänsyn till om gäldenären har 
objektiva skäl att avvika från den 
lagstadgade räntan eller artikel 3.2 b, 4.1 
eller 5.2 b.

bestämmelserna i direktivet när det gäller 
tidpunkt för betalning, räntesats för 
dröjsmålsränta eller indrivningskostnader 
och som kan ge upphov till 
skadeståndskrav är grovt oskäligt för 
borgenären. Om det fastställs att ett villkor 
är grovt oskäligt ska kravet 
ogiltigförklaras och rättsliga 
bestämmelser ska tillämpas, om inte de 
nationella domstolarna fastställer andra 
rättvisa villkor. När det fastställs om ett 
villkor är grovt oskäligt mot borgenären 
ska alla omständigheter i fallet beaktas, 
inklusive gott handelsbruk och produktens 
eller tjänstens beskaffenhet. Följande 
villkor ska alltid anses vara grovt 
oskäliga:

Vid tillämpning av första stycket ska ett 
villkor om att dröjsmålsränta inte får tas 
ut alltid anses som grovt oskäligt.

a) Villkor om att dröjsmålsränta inte får 
tas eller där dröjsmålsräntan fastställs till 
en sats som är lägre än den som fastställs 
i artikel 2.5.
b) Villkor med längre betalningstider än 
de som fastställs i artikel 3.2 b, utan att 
det föreligger ett objektivt behov.
c) Villkor med längre betalningstider än 
de som fastställs i artikel 3.2 b, utan att 
åberopa force majeure.
d) Villkor som utesluter ersättning för de 
indrivningskostnader som fastställs i 
artikel 4.
e) Villkor som utesluter tillämpning av 
artikel 5.5.
f) Villkor som utesluter borgenärens rätt 
att upphäva avtalet vid utebliven 
betalning.
g) Villkor i avtal om uthyrning av tjänster, 
som utesluter borgenärens rätt att vid 
utebliven betalning återfå material som är 
i borgenärens ägo och som använts för 
tillhandahållandet av tjänsten i fråga.

Or. es
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Motivering

Det är viktigt att klargöra en rad villkor som anses vara grovt oskäliga, samt följderna av att 
ett avtalsvillkor betraktas som grovt oskäligt. Om detta ändringsförslag infogas i texten 
kommer direktivets anda att förstärkas.

Ändringsförslag 199
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
avtalsvillkor om tidpunkt för betalning, 
räntesats för dröjsmålsränta eller 
indrivningskostnader antingen inte är 
verkställbart eller ger upphov till 
skadeståndskrav om det är grovt oskäligt 
mot borgenären. När det fastställs om ett 
villkor är grovt oskäligt mot borgenären 
ska alla omständigheter i fallet beaktas, 
inklusive gott handelsbruk och produktens 
eller tjänstens beskaffenhet. Det ska också 
tas hänsyn till om gäldenären har objektiva 
skäl att avvika från den lagstadgade räntan 
eller artikel 3.2 b, 4.1 eller 5.2 b.

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
avtalsvillkor om tidpunkt för betalning, 
räntesats för dröjsmålsränta eller 
indrivningskostnader antingen inte är 
verkställbart eller ger upphov till 
skadeståndskrav om det är grovt oskäligt 
mot borgenären. När det fastställs om ett 
villkor är grovt oskäligt mot borgenären 
ska alla omständigheter i fallet beaktas, 
inklusive gott handelsbruk, produktens 
eller tjänstens beskaffenhet och företagens 
storlek. Det ska också tas hänsyn till om 
gäldenären har objektiva skäl att avvika 
från den lagstadgade räntan eller artikel 
3.2 b, 4.1 eller 5.2 b.

Vid tillämpning av första stycket ska ett 
villkor om att dröjsmålsränta inte får tas ut 
alltid anses som grovt oskäligt. 

Vid tillämpning av första stycket ska ett 
villkor om att dröjsmålsränta inte får tas ut 
alltid anses som grovt oskäligt. 

Or. it

Ändringsförslag 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska ett Vid tillämpning av första stycket ska ett 
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villkor om att dröjsmålsränta inte får tas 
ut alltid anses som grovt oskäligt.

villkor om eller handelspraxis som 
innebär att laglig dröjsmålsränta, där 
referensräntan ökar med minst 
7 procentenheter, eller ersättning för 
indrivningskostnader, eller båda, inte får 
tas ut alltid anses som oskäligt.

Or. es

Motivering

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. 

Ändringsförslag 201
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med första stycket ska en 
klausul som överskrider den period som 
anges i artikel 5.2 b alltid betraktas som 
grovt oskälig.

Or. en

Motivering
Inom ett antal sektorer görs en betydande del av inköpen genom offentliga upphandlingar. 
Det finns risk för att offentliga myndigheter missbrukar sin dominerande ställning. Små och 
medelstora företag och företag i allmänhet riskerar att undergräva de framtida 
affärsförbindelserna i fråga genom att inleda en rättsprocess. Därför bör det i direktivet 
anges stränga åtgärder för att stärka leverantörernas ställning.
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Ändringsförslag 202
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med första stycket ska en 
klausul som överskrider den period som 
anges i artikel 5.2 b alltid betraktas som 
grovt oskälig.

Or. en

Ändringsförslag 203
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Missbruk av dominerande ställning från 
offentliga myndigheters sida bör 
betraktas som grovt oskäligt.

Or. en

Ändringsförslag 204
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De medel som avses i punkt 2 ska 
omfatta bestämmelser med vars hjälp 
intresseorganisationer kan vidta rättsliga 
åtgärder i enlighet med den berörda 
nationella lagstiftningen vid domstolar 
eller vid behöriga administrativa 
myndigheter på grundval av att villkor  är 
grovt oskäliga , så att de kan vidta lämpliga 

3. De medel som avses i punkt 2 ska 
omfatta bestämmelser med vars hjälp 
företag kan vidta rättsliga åtgärder i 
enlighet med den berörda nationella 
lagstiftningen vid domstolar eller vid 
behöriga administrativa myndigheter på 
grundval av att villkor är grovt oskäliga, så 
att de kan vidta lämpliga och effektiva 
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och effektiva åtgärder för att förhindra 
fortsatt tillämpning av sådana villkor.

åtgärder för att förhindra fortsatt 
tillämpning av sådana villkor, utan att det 
påverkar bestämmelserna i punkt 1 andra 
stycket.

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är endast att inte överbelasta domstolarna. Det bör inte vara 
nödvändigt att inleda ett rättsligt förfarande för att de villkor som anges i förteckningen i 
punkt 1 ska anses vara oskäliga. Andra villkor som någon av de avtalsslutande parterna 
skulle kunna anse som oskäliga är en annan fråga. I sådana fall bör saken utredas genom ett 
rättsligt förfarande.

Ändringsförslag 205
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De medel som avses i punkt 2 ska 
omfatta bestämmelser med vars hjälp 
intresseorganisationer kan vidta rättsliga 
åtgärder i enlighet med den berörda 
nationella lagstiftningen vid domstolar 
eller vid behöriga administrativa 
myndigheter på grundval av att villkor är 
grovt oskäliga så att de kan vidta lämpliga 
och effektiva åtgärder för att förhindra 
fortsatt tillämpning av sådana villkor

3. De medel som avses i punkt 2 ska 
omfatta bestämmelser med vars hjälp en 
intresseorganisation som officiellt 
företräder små och medelstora företag kan 
vidta rättsliga åtgärder i enlighet med den
berörda nationella lagstiftningen vid 
domstolar eller vid behöriga administrativa 
myndigheter på grundval av att villkor är 
grovt oskäliga så att de kan vidta lämpliga 
och effektiva åtgärder för att förhindra 
fortsatt tillämpning av sådana villkor.

Or. nl

Motivering

I det gamla direktivet var denna rättighet uteslutande förbehållen organisationer som 
officiellt representerar små och medelstora företag. Detta förbehåll bör bibehållas för att 
förebygga oklarheter beträffande små och medelstora företag. 

Ändringsförslag 206



PE439.270v02-00 126/128 AM\810451SV.doc

SV

Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska garantera full insyn 
avseende de rättigheter och skyldigheter 
som följer av detta direktiv, framför allt 
genom att offentliggöra den lagstadgade 
räntan.

Medlemsstaterna ska garantera full insyn 
avseende de rättigheter och skyldigheter 
som följer av detta direktiv, framför allt 
genom att offentliggöra den lagstadgade 
räntan och den offentliga förvaltningens 
betalningshistorik, till skydd för 
eventuella underleverantörer.

Or. it

Ändringsförslag 207
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att man 
uppmuntrar informationsspridning om 
borgenärers och gäldenärers rättigheter 
vid handelstransaktioner samt att en 
förteckning över goda betalare 
offentliggörs med syfte att främja god 
affärssed.

Or. fr

Motivering

Åtgärderna för att bekämpa sena betalningar får inte begränsas till rent repressiva aspekter. 
Det är viktigt att borgenärer också är väl informerade och medvetna om sina rättigheter. 
Offentliggörandet av en lista över ”goda betalare” som håller betalningstiderna kan vara ett 
incitament för att förbättra betalningstiderna (bidrar till gäldenärernas goda rykte).

Ändringsförslag 208
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Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Kommissionen ska i Europeiska unionens 
offentliga tidning och på Internet 
offentliggöra uppgifter om de 
obligatoriska räntesatser som gäller i alla 
medlemsstater vid sen betalning i 
handelstransaktioner.

Or. pl

Motivering

Detta kommer att skapa ökad klarhet och lättare tillgång för domstolar och borgenärer till 
uppgifter om de obligatoriska räntesatser som gäller i varje medlemsstat. Detta är särskilt 
viktigt i samband med gränsöverskridande transaktioner.

Ändringsförslag 209
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt nationella lagar och andra 
författningar ska samma villkor gälla för 
alla borgenärer som är etablerade i 
gemenskapen.

2. Enligt nationella lagar och andra 
författningar ska samma villkor gälla för 
alla borgenärer som är etablerade i 
unionen, på grundval av deras storlek.

Or. it

Ändringsförslag 210
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 1–7 och 
9 senast den [den sista dagen i den tolfte 
månaden efter det att detta direktiv har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning]. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 1–7 och 
9 senast den [den sista dagen i den tolfte 
månaden efter det att detta direktiv har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning]. För att anpassa sig till 
artikel 5 har medlemsstaterna möjlighet 
att skjuta upp ikraftträdandet av denna 
artikel när det gäller betalningar i vissa 
sektorer i högst 36 månader. Dessa 
sektorer ska anges av respektive 
medlemsstat och underställas 
kommissionen för godkännande.
De ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dessa bestämmelser och detta direktiv.

Or. it


