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PR_COD_Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena 
betalningar vid handelstransaktioner (omarbetning)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0126),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0044/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665), 

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den … från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för 
den inre marknaden och konsumentskydd i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag 1

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. I vissa 
fall, bland annat när det gäller 
delbetalningar, bör det emellertid vara 
möjligt att tillämpa längre 
betalningsplaner när det ur objektiv 
synvinkel är motiverat mot bakgrund av 
kontraktets särskilda karaktär eller 
egenskaper, till exempel när det gäller 
stora byggprojekt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör läsas tillsammans med artikel 7a (ny), som lagts fram av 
föredraganden. Se motiveringen till artikel 7a (ny).

Ändringsförslag 2

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 

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Undersökningar har 
visat att offentliga myndigheter ofta betalar 
fakturor mycket långt efter 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bör läsas tillsammans med artikel 4a (ny), som föreskriver samma 
påföljder för företag och offentliga myndigheter. Se motiveringen till artikel 4a (ny).

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Europeiska unionens institutioner 
befinner sig i ungefär samma situation 
som medlemsstaternas offentliga 
myndigheter i fråga om deras finansiering 
och affärsförbindelser. De längsta tillåtna 
betalningstider som enligt detta direktiv 
gäller för offentliga myndigheter gäller 
därför även Europeiska unionens 
institutioner.

Or. en



PE438.475v01-00 8/18 PR\803760SV.doc

SV

Motivering

Ändringsförslaget bör läsas tillsammans med artikel 2.2. Föredraganden anser att direktivet 
bör gälla Europeiska unionens institutioner.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I detta direktiv föreskrivs specifika 
kriterier för att utvärdera om 
avtalsvillkoren eventuellt är oskäliga med 
hänsyn till de särskilda egenskaper som 
kännetecknar transaktioner mellan olika 
företag eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, vilka avsevärt skiljer sig 
från de transaktioner som inbegriper 
konsumenter.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag tydliggörs att de kriterier som enligt detta direktiv ska användas för 
att utvärdera om avtalsvillkoren eventuellt är oskäliga med hänsyn till de särskilda 
egenskaper som kännetecknar transaktioner mellan olika företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter, vilka avsevärt skiljer sig från de transaktioner som inbegriper 
konsumenter.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att underlätta att 
bestämmelserna i detta direktiv efterlevs 
bör medlemsstaterna uppmuntra till 
användning av medling eller andra 
alternativa tvistlösningsmetoder.

Or. en
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Motivering

Föredraganden vill uppmuntra användningen av medling och andra alternativa 
tvistlösningsmetoder.

Ändringsförslag 6

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 
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,
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/81/EG av den 
13 juli 2009 om samordning av 
förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och 
tjänster av upphandlande myndigheter 
och enheter på försvars- och 
säkerhetsområdet2, samt 
Europeiska unionens alla institutioner, 
organ, kontor och byråer,
__________
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser det vara viktigt att direktivets bestämmelser för offentliga myndigheter 
även gäller transaktioner som genomförs av allmännyttiga företag som omfattas av 
direktiv 2004/17/EG och transaktioner enligt direktiv 2009/81/EG. Direktivets bestämmelser 
för offentliga myndigheter bör även gälla EU:s institutioner.
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Ändringsförslag 7

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

Or. en

Motivering

En obegränsad ersättningsgrad motsvarande 1 procent för sena betalningar på mer än 
10 000 euro skulle kunna innebära betydande och oproportionerligt höga kostnader för 
transaktioner som rör stora belopp, och skulle inte nödvändigtvis återspegla de faktiska 
kostnaderna. Föredraganden anser att ett fast övre takbelopp bör fastställas för ersättning av 
indrivningskostnader.

Ändringsförslag 8

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 få följande 
belopp av gäldenären:
a) ersättning motsvarande 2 % av det 
förfallna beloppet räknat från det datum 
från vilket dröjsmålsränta ska betalas,
b) ersättning motsvarande 4 % av det 
förfallna beloppet efter 45 dagar räknat 
från det datum från vilket dröjsmålsränta 
ska betalas,
c) ersättning motsvarande 5 % av det 
förfallna beloppet efter 60 dagar räknat 
från det datum från vilket dröjsmålsränta 
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ska betalas.
2. Den ersättning som avses i punkt 1 ska 
läggas till dröjsmålsräntan och 
ersättningen för indrivningskostnader. 
3. Beloppet på den ersättning som avses i 
punkt 1 ska inte överstiga 50 000 euro.

Or. en

Motivering

Föredraganden förespråkar att företag och offentliga myndigheter behandlas lika när det 
gäller påföljder för sena betalningar. Hon föreslår ett progressivt system med ett takbelopp 
på 50 000 euro.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För offentliga myndigheter inom 
hälso- och sjukvårdssektorn ska de 
tidsfrister som avses i led i) – iii) uppgå till 
60 dagar.

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att en harmoniserad betalningstid på 60 dagar tillämpas för 
offentliga myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Genom detta undantag tar man 
hänsyn till hälso- och sjukvårdssystemens särskilda organisation och de olika system som 
tillämpas i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 10

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 ur objektiv synvinkel är 
motiverat mot bakgrund av avtalets
särskilda karaktär eller egenskaper.

Betalningstiden får aldrig överstiga 
60 dagar, utom i de fall då bestämmelser 
om delbetalning tillämpas.

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter bör kunna beviljas undantag från den harmoniserade betalningstiden 
på 30 dagar, men endast i de fall då det är mycket välmotiverat. Undantag från 
betalningstiden på 30 dagar ska få göras endast i undantagsfall och man bör se till att 
bestämmelsen inte används som ett kryphål. Föredraganden förespråkar också att 
betalningstiden inte får överstiga 60 dagar.

Ändringsförslag 11

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

Ändringsförslaget bör läsas tillsammans med införandet av artikel 4a (ny).
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insyn Insyn och medvetandehöjande åtgärder

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bör läsas tillsammans med ändringarna i artikel 7.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vid behov använda 
sig av facktidskrifter, reklamkampanjer 
eller andra lämpliga metoder för att höja 
medvetenheten om påföljder i samband 
med att företagen betalar sent.

Or. en

Motivering

Den empiriska bevisning som kommissionen lägger fram i sin konsekvensanalys visar att 
företagen ibland inte är medvetna om påföljderna vid sena betalningar. Föredraganden anser 
att man parallellt med genomförandet av direktivet bör vidta medvetandehöjande åtgärder 
gentemot företag och i synnerhet små och medelstora företag, varvid de bör informeras om 
sina rättigheter.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan uppmuntra 
upprättandet av uppförandekoder för 
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snabba betalningar, med tydliga 
betalningsfrister och ett lämpligt 
förfarande för de betalningar som är 
föremål för tvist, eller andra åtgärder för 
att ta itu med den viktiga fråga som sena 
betalningar utgör och bidra till en kultur 
med snabba betalningar som främjar 
detta direktivs syfte.

Or. en

Motivering

Föredraganden påpekade i sitt arbetsdokument att sena betalningar endast kan bekämpas 
med en rad kompletterande åtgärder. Dessa åtgärder bör omfatta användningen av angivelse 
av goda betalare och spridning av bästa praxis för att främja iakttagandet av 
betalningsfrister, inbegripet instrument såsom uppförandekoder för snabba betalningar.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Betalningsplaner

Direktivet ska inte påverka parters 
möjligheter att, i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i tillämplig 
nationell lagstiftning, komma överens om 
betalningsplaner som anger de belopp 
som ska betalas genom avbetalningar 
under en viss tidsperiod. Då någon av 
avbetalningarna inte görs det 
överenskomna datumet ska i så fall ränta, 
ersättning och andra straffavgifter som 
föreskrivs i detta direktiv beräknas endast 
på grundval av de belopp som betalats för 
sent.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om delbetalningar kan bidra till att säkerställa likviditeten hos företag, särskilt 
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hos små och medelstora företag. Föredraganden vill i detta sammanhang klargöra följande: 
1) Parterna i en handelstransaktion ska vara i sin fulla rätt att, i enlighet med relevanta 
bestämmelser i tillämplig nationell lagstiftning, komma överens om betalningar av detta slag. 
2) Vid en sen avbetalning ska ränta, ersättning och andra straffavgifter beräknas endast på 
grundval av de belopp som betalats för sent.
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MOTIVERING

Inledande synpunkter

Föredraganden anser att kommissionens förslag på ett betydelsefullt sätt bidrar till att ta itu 
med problemet med sena betalningar, med tanke på att det förbättrar den inre marknadens 
funktion och tar hänsyn till i synnerhet de små och medelstora företagens situation. 

Föredraganden stöder de viktigaste delarna av kommissionens förslag, men föreslår också ett 
antal oavhängiga ändringar, särskilt vad gäller påföljder, definitionen av offentlig myndighet 
och harmoniserade betalningstider för offentliga myndigheter.

Med tanke på att sena betalningar kan ha många sammanhängande orsaker kan fenomenet 
endast bekämpas med hjälp av en rad kompletterande åtgärder. Föredraganden anser därför att 
det är nödvändigt att vidta formella åtgärder för att förbättra påföljderna vid sena betalningar, 
men att det inte är tillräckligt. Kommissionens ”hårda” taktik med inriktning på stränga och 
avskräckande påföljder måste kompletteras med ”mjuka” åtgärder med inriktning på positiva 
incitament för att bekämpa sena betalningar. Dessutom bör konkreta åtgärder, såsom 
användning av elektroniska fakturor, uppmuntras parallellt med att direktivet genomförs.

Föredraganden påpekar att direktivet om sena betalningar måste kombineras med andra 
åtgärder för att man så småningom ska kunna få till stånd en ny kommersiell kultur där man är 
mer benägen att iaktta tidsfrister och där sena betalningar anses vara ett oacceptabelt agerande 
där kunden missbrukar sin ställning och ett avtalsbrott snarare än ett normalt arbetssätt. 

Föredraganden framhåller att även om direktivet inte kommer att lösa alla problem i samband 
med den finansiella krisen, är det ändå ett viktigt verktyg för att ta itu med de nuvarande och 
kommande utmaningarna. 

I huvudsak har föredraganden följande synpunkter på kommissionens förslag: 

Ersättning för indrivningskostnader 

En obegränsad ersättningsgrad motsvarande 1 procent för sena betalningar på mer än 
10 000 euro skulle kunna innebära betydande och oproportionerligt höga kostnader för 
transaktioner som rör stora belopp och återspeglar inte nödvändigtvis de faktiska kostnaderna.  
Därför bör ett fast övre takbelopp på 100 euro fastställas för ersättning av 
indrivningskostnader. 
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Delbetalningar

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör kunna tillämpa betalningssätt som innebär 
möjlighet till avbetalningar under en viss period. Sådana förskottsbetalningar är vanlig praxis 
i ett antal medlemsstater, bland andra Tyskland och Italien, särskilt vad gäller upphandling av 
stora arbeten och/eller tjänster, i synnerhet byggnadsarbeten. I byggnadssektorn är det 
onekligen vanligt med avbetalningar efter att vissa delar av det kontrakterade åtagandena 
fullgjorts. 

Delbetalningar kan bidra till att säkerställa likviditeten hos företag, särskilt hos små och 
medelstora företag, men föredraganden vill här klargöra följande: Å ena sidan ska parterna i 
en handelstransaktion vara i sin fulla rätt att, i enlighet med relevanta bestämmelser i 
tillämplig nationell lagstiftning, komma överens om betalningar av detta slag. Å andra sidan 
ska ränta, ersättning och andra straffavgifter till följd av en sen avbetalning beräknas endast 
på grundval av de belopp som betalats för sent.

Harmoniserade betalningstider för offentliga myndigheter

Föredraganden anser att undantag från betalningstiden på 30 dagar ska vara tillåtna, men 
endast undantagsvis. En viss flexibilitet behövs, men undantagen bör verkligen tillämpas 
endast under särskilda omständigheter. Den sista delen av artikel 5.4 (”vederbörligen 
motiverat på grundval av särskilda omständigheter, t.ex. ett objektivt behov av att fördela 
betalningen över en längre tid”) är något tvetydig och skapar förvirring, särskilt vad gäller 
dess tillämpning i samband med delbetalningar.

Föredraganden föreslår en tydligare formulering som uttrycker möjligheten till undantag från 
de 30 dagar, men som fortfarande möjliggör den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till de 
fall där det är motiverat med en längre betalningstid. Dessutom förespråkar hon att 
betalningstiden inte ska få överstiga 60 dagar för offentliga myndigheter.

Samma påföljder för företag och offentliga myndigheter

Enligt föredraganden bör företag och offentliga myndigheter behandlas på ett mer balanserat 
sätt.  Samtidigt som hon stöder en differentierad behandling av företag och offentliga 
myndigheter när det gäller betalningstider anser hon att företag och offentliga myndigheter 
bör omfattas av samma bestämmelser när det gäller påföljder.  

Föredraganden anser också att 5 procent av det förfallna beloppet räknat från det datum från 
vilket dröjsmålsräntan ska betalas inte är någon proportionerlig påföljd. Det skulle dessutom 
inte utgöra något incitament att betala beloppet tidigare när betalningen redan är sen. 
Gäldenären skulle då betala samma belopp (5 procent av det förfallna beloppet) oavsett om 
betalningen görs en dag eller ett år efter det datum från vilket dröjsmålsräntan ska betalas.
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Föredraganden föreslår ett gradvist och progressivt system som innebär att gäldenären betalar 
2 procent av beloppet från det datum från vilket dröjsmålsränta ska betalas, 4 procent av 
beloppet från och med den 45:e dagen räknat från det datum från vilket dröjsmålsränta ska 
betalas, vilket sedan ska höjas till 5 procent efter 60 dagar räknat från det datum från vilket 
dröjsmålsränta ska betalas. Föredraganden föreslår också att straffavgiften aldrig får vara 
högre än 50 000 euro.

Inbegripande av allmännyttiga företag (direktiv 2004/17/EG) i bestämmelserna om offentliga 
myndigheter

Föredraganden anser att handelstransaktioner som görs av allmännyttiga företag enligt 
direktiv 2004/17/EG bör omfattas av förslagets bestämmelser för offentliga myndigheter. På 
ungefär samma sätt som offentliga myndigheter kan också allmännyttiga företag med 
särskilda eller exklusiva rättigheter förlita sig på jämna (eller åtminstone förutsägbara) 
inkomster. Därför bör allmännyttiga företag behandlas på samma sätt som offentliga 
myndigheter.

Positiva incitament och ytterligare åtgärder

Föredraganden har lagt fram ändringsförslag som syftar till att komplettera kommissionens 
taktik och se till att det i stället för dess nuvarande formalistiska inriktning blir mer 
incitamentbaserad. För det första vill föredraganden uppmuntra medlemsstaterna att använda 
sig av uppförandekodexar för snabba betalningar och andra liknande instrument för att ta itu 
med den viktiga fråga som sena betalningar utgör och bidra till en kultur med snabba 
betalningar som främjar detta direktivs syfte. För det andra föreslår hon att medlemsstaterna 
ska använda sig av facktidskrifter, reklamkampanjer eller andra lämpliga metoder för att höja 
medvetenheten om påföljder i samband med att företagens betalar sent. För det tredje vill 
föredraganden uppmuntra användningen av medling och andra alternativa 
tvistlösningsmetoder.

Yttrandet från utskottet för rättsliga frågor 

Föredraganden uppmärksammar det ändringsförslag som föredraganden från utskottet för 
rättsliga frågor lagt fram, om att villkor för betalningstiderna ska omfattas av artikel 6, som 
faller under JURI-utskottets behörighet, detta enligt en överenskommelse mellan 
IMCO-utskottet och JURI-utskottet. Föredraganden stöder detta ändringsförslag.


