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PR_COD_Recastingam

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket 
betaling i handelstransaktioner (omarbejdning)
(KOM(2009)0126 – C7–0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0126),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0044/2009),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet ”Følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer” (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af            fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7–
0000/2010),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer,

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
og som ændret i det nedenstående;

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.



PE438.475v01-00 6/17 PR\803760DA.doc

DA

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Undersøgelser viser, at offentlige 
myndigheder ved handelstransaktioner
ofte kræver betalingsfrister, som er 
betydeligt længere end 30 dage. Derfor bør 
betalingsfristen i kontrakter om indkøb, der 
tildeles af offentlige myndigheder, som 
hovedregel begrænses til højst 30 dage. 
Længere betalingsfrister, herunder i 
tilfælde af ratebetalinger, bør dog fortsat 
være mulige, hvis dette er objektivt 
begrundet i lyset af kontraktens særlige 
karakter eller elementer i den, såsom i 
tilfælde af store byggeprojekter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør læses sammen med ordførerens artikel 7a (ny). Se begrundelsen til 
artikel 7a (ny).

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forsinket betaling er særlig 
beklageligt, hvis den forekommer på trods 
af, at skyldneren er solvent. Undersøgelser 
viser, at offentlige myndigheder ofte 
betaler fakturaer længe efter udløbet af den 
gældende betalingsfrist. Offentlige 
myndigheders finansielle begrænsninger 

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

kan være mindre, fordi de kan være 
begunstiget af mere sikre, forudsigelige og 
vedvarende indtægter end private 
virksomheder. Samtidig er de i forhold til 
private virksomheder mindre afhængige af 
opbygningen af stabile handelsmæssige 
relationer for at nå deres mål. Derfor kan 
offentlige myndigheders incitament til at 
betale rettidigt være mindre. Hertil 
kommer, at mange offentlige myndigheder 
kan opnå finansiering på mere attraktive 
vilkår end private virksomheder. Derfor 
påfører offentlige myndigheders forsinkede 
betaling ikke blot de private virksomheder 
urimelige omkostninger, men medfører 
også generel ineffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør læses sammen med artikel 4a (ny), som fastsætter lige sanktioner 
over for virksomheder og offentlige myndigheder. Se begrundelsen til artikel 4a (ny).

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag bør læses sammen med artikel 2, stk. 2. Ordføreren mener, at 
direktivet skal gælde for Den Europæiske Unions institutioner.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Dette direktiv opstiller specifikke 
kriterier for at vurdere mulige urimelige 
kontraktvilkår under henvisning til de 
særlige træk ved transaktioner mellem 
virksomheder, eller mellem virksomheder 
og offentlige myndigheder, som i 
væsentlig grad afviger fra de 
transaktioner, der involverer forbrugere.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at de specifikke kriterier for at vurdere mulige urimelige 
kontraktvilkår, som fastsat i dette direktiv, er blevet udviklet under henvisning til de særlige 
træk ved transaktioner mellem virksomheder, eller mellem virksomheder og offentlige 
myndigheder, som i væsentlig grad afviger fra de transaktioner, der involverer forbrugere. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at lette overholdelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv bør 
medlemsstaterne tilskynde til mægling 
eller andre former for alternativ 
konfliktløsning.

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren ønsker at fremme brugen af mægling og andre former for alternativ 
konfliktløsning.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed eller ethvert 
organ som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester1, direktiv 2004/18/EF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/81/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller 
ordregiveres indgåelse af visse bygge- og 
anlægs-, vareindkøbs- og 
tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og 
sikkerhedsområdet2, såvel som enhver af 
Den Europæiske Unions institutioner, 
organer, kontorer og agenturer
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren finder det vigtigt, at direktivets ordning for offentlige myndigheder omfatter 
forsyningsvirksomheders transaktioner, som falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 
2004/17/EF, og transaktioner som defineret i direktiv 2009/81/EF. Direktivets ordning for 
offentlige myndigheder bør også gælde for EU-institutionerne.
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Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) ved gæld på 10 000 EUR eller derover, 
et fast beløb på 100 EUR.

Or. en

Begrundelse

En ubegrænset 1-%'s-godtgørelsessats for forsinket betaling af 10 000 EUR eller derover kan 
medføre betydelige og uforholdsmæssig store omkostninger for større værditransaktioner og 
afspejler måske ikke de faktiske omkostninger. Ordføreren er af den opfattelse, at der bør 
være et fast øvre loft for godtgørelse af omkostninger ved inddrivelse. 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Fast kompensationsbeløb

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget 
til at modtage et af følgende beløb af 
debitor:
a) et kompensationsbeløb svarende til 2 % 
af det skyldige beløb fra den dato, hvor 
der skal betales morarenter
b) et kompensationsbeløb svarende til 4 % 
af det skyldige beløb efter 45 dage fra den 
dato, hvor der skal betales morarenter
c) et kompensationsbeløb svarende til 5 % 
af det skyldige beløb efter 60 dage fra den 
dato, hvor der skal betales morarenter.
2. Det i stk. 1 nævnte kompensationsbeløb 
er i tillæg til morarenter og kompensation 



PR\803760DA.doc 11/17 PE438.475v01-00

DA

for inddrivelsesomkostninger. 
3. Størrelsen af det i stk. 1 nævnte 
kompensationsbeløb må ikke overstige 
50 000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren støtter ligebehandling af virksomheder og offentlige myndigheder med hensyn til 
sanktioner ved forsinket betaling. Hun foreslår et progressivt system med et loft på 50 000 
EUR.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 2 – litra b – endelig ordlyd (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) For offentlige myndigheder, der 
arbejder i sundhedssektoren, er de i nr. 
i)-iii) nævnte tidsfrister dog 60 dage.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår en harmoniseret betalingsfrist på 60 dage for offentlige myndigheder, der 
opererer inden for sundhedssektoren. Denne undtagelse tager højde for den specifikke 
organisering af sundhedsvæsenet og de forskellige ordninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE438.475v01-00 12/17 PR\803760DA.doc

DA

betalingen over en længere periode.

Medmindre der er tale om 
ratebetalingsordninger, må 
betalingsfristen aldrig overstige 60 dage.

Or. en

Begrundelse

Offentlige myndigheder bør kun gives mulighed for at fravige den harmoniserede 
betalingsfrist på 30 dage i de tilfælde, der er meget velbegrundede. Fravigelse fra 
betalingsfristen på 30 dage skal fortsat være en undtagelse, og det bør sikres, at 
bestemmelsen ikke bruges som et smuthul. Ordføreren støtter endvidere, at 60 dage fastsættes 
som den maksimale betalingsfrist. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør læses sammen med ordførerens artikel 4 a (ny). 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed Oplysning og bevidstgørelse

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag bør læses sammen med ændringerne i artikel 7. 

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal, hvis det er 
relevant, anvende fagpresse, kampagner 
og alle andre passende midler til at øge 
bevidstheden om retsmidlerne mod 
forsinket betaling blandt virksomhederne.

Or. en

Begrundelse

De empiriske beviser, som Kommissionen har fremlagt i sin konsekvensanalyse, viser, at 
virksomheder ofte ikke kender til retsmidlerne mod forsinket betaling. Ordføreren mener, at 
gennemførelsen af direktivet bør ledsages af oplysningskampagner rettet mod virksomheder 
og navnlig små og mellemstore virksomheder gennem oplysning om deres rettigheder.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kan tilskynde til 
etablering af kodekser til hurtig 
udbetaling, der fastsætter klart definerede 
betalingsfrister og en ordentlig procedure 
til håndtering af betalinger, der råder tvist 
om, eller andre initiativer for at tackle det 
afgørende spørgsmål om forsinket 
betaling og bidrage til at udvikle en kultur 
af hurtig betaling, der understøtter 
målene i dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren påpegede i sit arbejdsdokument, at forsinket betaling kun kan bekæmpes med 
vidtspændende supplerende foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør omfatte registrering 
af gode betalere og udbredelse af bedste praksis med henblik på at fremme rettidig betaling, 
herunder instrumenter såsom kodekser til hurtig udbetaling. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Forfaldsplaner

Dette direktiv berører ikke parternes 
mulighed for at indgå aftale i henhold til 
de relevante bestemmelser i national lov 
om forfaldsplaner, der tillader, at de 
skyldige beløb betales i rater over en 
længere periode. I de tilfælde hvor et af 
afdragene ikke er betalt på den aftalte 
dato, skal renter, erstatning og andre 
sanktioner, der er fastsat i dette direktiv, 
udelukkende beregnes på grundlag af de 
forfaldne beløb.

Or. en

Begrundelse

Ratebetalingsordninger kan bidrage til at sikre likviditet til virksomheder og små og 
mellemstore virksomheder i særdeleshed. I denne forbindelse anser ordføreren det for 
hensigtsmæssigt at præcisere: (1) at det fortsat står parterne i en kommerciel transaktion helt 
frit at indgå aftale i henhold til de relevante bestemmelser i national lov om ordninger af 
denne art, og (2) at renter, erstatning og andre sanktioner i tilfælde af for sen betaling af en 
rate udelukkende beregnes på grundlag af de forfaldne beløb.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag er et vigtigt bidrag til at løse problemet med 
forsinket betaling, da det forbedrer det indre markeds funktion under særlig hensyntagen til 
situationen for små og mellemstore virksomheder. 

Ordføreren støtter de centrale elementer i Kommissionens forslag, men foreslår også en række 
indholdsmæssige ændringer, navnlig med hensyn til sanktioner, definitionen af offentlige 
myndigheder og harmoniserede betalingsfrister for offentlige myndigheder.

I betragtning af at forsinket betaling er et fænomen med mange og indbyrdes forbundne 
årsager, kan det kun bekæmpes med vidtspændende supplerende foranstaltninger. Ordføreren 
mener derfor, at en rent juridisk tilgang, der sigter mod at forbedre retsmidlerne ved forsinket 
betaling, er nødvendig, men utilstrækkelig. Kommissionens "hårde" tilgang med fokus på 
skrappe sanktioner og negative incitamenter skal udvides til at omfatte "bløde" 
foranstaltninger med fokus på at give positive incitamenter til at bekæmpe forsinket betaling. 
Desuden bør praktiske foranstaltninger, såsom brugen af elektroniske fakturaer, fremmes 
samtidig med gennemførelsen af direktivet.

Ordføreren understreger, at det kun er den kombinerede effekt af direktivet om forsinket 
betaling og andre foranstaltninger, der med tiden kan skabe en ny forretningskultur, hvor der 
er større tilbøjelighed til at betale til tiden, og hvor forsinket betaling betragtes som et 
uacceptabelt misbrug af kundens position og et aftalebrud og ikke som normal praksis. 

Ordføreren understreger, at selv om direktivet ikke vil løse alle problemer i forbindelse med 
finanskrisen, er det et vigtigt redskab i bekæmpelsen af nuværende og fremtidige 
udfordringer. 

Mere detaljeret er de vigtigste elementer i ordførerens holdning til Kommissionens forslag 
følgende: 

Kompensation for omkostninger ved inddrivelse 

Ordføreren mener, at en ubegrænset 1-%'s-godtgørelsessats for forsinket betaling af 10 000 
EUR eller derover kan medføre betydelige og uforholdsmæssig store omkostninger for større 
værditransaktioner og afspejler måske ikke de faktiske omkostninger. Der bør være et fast 
øvre loft på 100 EUR for godtgørelse af omkostninger ved inddrivelse. 

Ratebetalingsordninger

Ordføreren mener, at medlemsstaterne bør have mulighed for at bibeholde betalingsordninger, 
der tillader, at de skyldige beløb betales i rater over en længere periode. Sådanne 
forskudsrater er udbredt praksis i en række medlemsstater, herunder Tyskland og Italien, 
navnlig med hensyn til store arbejder og/eller tjenesteydelser, herunder bygge- og 
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anlægsprojekter. Det er faktisk helt almindeligt i byggesektoren med bestemmelser om, at 
betalinger kan foretages i rater, efterhånden som de tilsvarende kontraktlige forpligtelser 
opfyldes. 

Ordføreren understreger, at ratebetalingsordninger kan bidrage til at sikre likviditet til 
virksomheder og små og mellemstore virksomheder i særdeleshed. I denne forbindelse anser 
ordføreren det for hensigtsmæssigt at præcisere, at det på den ene side fortsat står parterne i en 
kommerciel transaktion helt frit at indgå aftale i henhold til de relevante bestemmelser i 
national lov om ordninger af denne art, og på den anden side at renter, erstatning og andre 
sanktioner i tilfælde af for sen betaling af en rate udelukkende beregnes på grundlag af de 
forfaldne beløb.

Harmoniserede betalingsfrister for offentlige myndigheder

Ordføreren mener, at fravigelse fra betalingsfristen på 30 dage fortsat skal være en undtagelse. 
Om end en hvis fleksibilitet er nødvendig, bør der kun fraviges under særlige 
omstændigheder. Ordlyden sidst i artikel 5, stk. 4, ("berettiget pga. særlige omstændigheder, 
som f.eks. et objektivt behov for at afvikle betalingen over en længere periode") er noget uklar 
og skaber forvirring, især med hensyn til dens anvendelse på ratebetalinger.

Ordføreren foreslår en mere præcis formulering af muligheden for at fravige 30-dages-reglen, 
som stadig giver mulighed for den nødvendige fleksibilitet til i begrundede tilfælde at tillade 
en længere betalingsfrist. Ordføreren støtter endvidere, at 60 dage fastsættes som den 
maksimale betalingsfrist.

Lige sanktioner over for virksomheder og offentlige myndigheder

Ordføreren støtter en mere afbalanceret behandling af virksomheder og offentlige 
myndigheder. Om end hun støtter en differentieret behandling af virksomheder og offentlige 
myndigheder med hensyn til betalingsperioder, mener hun, at lige regler om sanktioner skal 
finde anvendelse på virksomheder og offentlige myndigheder.

Ordføreren mener endvidere, at 5 % af det skyldige beløb fra den dag, hvor der skal betales 
morarenter, ikke er en passende sanktion. Desuden ville det ikke give et incitament til at 
tilbagebetale det skyldige beløb tidligere, når først betalingen allerede er forsinket. Debitor vil 
skulle betale det samme beløb (5 % af det skyldige beløb), uanset om betalingen sker, en dag 
eller et år efter at morarenterne forfalder.

Ordføreren foreslår et gradvist og progressivt system, hvor debitor vil skulle betale et 
kompensationsbeløb svarende til 2 % af det skyldige beløb fra og med den dato, hvor der skal 
betales morarenter, og et kompensationsbeløb svarende til 4 % af det skyldige beløb efter 45 
dage fra den dato, hvor der skal betales morarenter, med en stigning til 5 % af det skyldige 
beløb efter 60 dage fra den dato, hvor der skal betales morarenter. Ordføreren foreslår 
endvidere, at straffen aldrig bør være på mere end 50 000 EUR.

Optagelse af forsyningsselskaber (direktiv 2004/17/EF) i ordningen for offentlige 
myndigheder
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Ordføreren støtter, at forslagets ordning for offentlige myndigheder omfatter 
handelstransaktioner, som gennemføres af forsyningsvirksomheder som defineret i direktiv 
2004/17/EF. Hun mener, at forsyningsselskaber, i lighed med offentlige myndigheder, nyder 
særlige eller eksklusive rettigheder, som gør, at de kan forvente sig konstante (eller i det 
mindste forudsigelige) indtægter. Derfor bør forsyningsselskaber behandles på samme måde 
som offentlige myndigheder.

Positive incitamenter og ledsageforanstaltninger

Ordføreren foreslår ændringer, der sigter mod at udvide Kommissionens tilgang og at flytte 
fokus fra det rent juridiske til en tilgang, der baseres på incitamenter. For det første ønsker 
hun at opfordre medlemsstaterne til at anvende kodekser til hurtig udbetaling, registrering af 
gode betalere og andre lignende instrumenter for at tackle det afgørende spørgsmål om 
forsinket betaling og bidrage til at udvikle en kultur af hurtig betaling, der understøtter målene 
i dette direktiv. For det andet foreslår hun, at medlemsstaterne skal anvende fagpresse, 
kampagner og alle andre passende midler til at øge bevidstheden om retsmidlerne mod 
forsinket betaling blandt virksomhederne. For det tredje ønsker ordføreren at fremme brugen 
af mægling og andre former for alternativ konfliktløsning.

Udkast til udtalelse fra Retsudvalget 

Ordføreren noterer sig ændringsforslaget fra ordføreren for Retsudvalget om, at vilkår 
vedrørende betalingsfrister omfattes af artikel 6, hvilket falder ind under Retsudvalgets 
kompetence ifølge en aftale mellem Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og Retsudvalget. Hun ønsker at udtrykke sin støtte til denne ændring. 


