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Ændringsforslag 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Selv om EU-institutionerne ikke er 
direkte bundet af dette direktiv, bør det 
sikres, at disse institutioner i 
overensstemmelse med god praksis 
anvender betalingsbestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

EU-institutionerne bør gå foran med et godt eksempel ved konsekvent at foretage rettidig 
betaling.

Ændringsforslag 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE439.144v01-00 4/33 AM\805132DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

17. Forsinket betaling er særlig beklageligt, 
hvis den forekommer på trods af, at 
skyldneren er solvent, uanset om 
skyldneren er fra den offentlige eller 
private sektor. Derfor bør sanktioner og 
andre foranstaltninger med henblik på at 
forebygge forsinket betaling som 
hovedregel gælde for begge sektorer.
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Or. en

Begrundelse

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Ændringsforslag 12
Tiziano Motti, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Privatretlige virksomheder, der leverer offentlige tjenesteydelser, f.eks. de virksomheder, der 
opererer inden for energi- og telekommunikationssektoren, er i dag ofte børsnoterede. Det er 
således uberettiget at sidestille dem med offentlige myndigheder og dermed at lade dem være 
omfattet af de regler, der er taget højde for med hensyn til forsinket betaling fra offentlige 
myndigheders side, eftersom de juridisk set opererer i kontekster og i henhold til 
bestemmelser, der allerede er fastlagt i civilloven.
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Ændringsforslag 13
Reinhard Bütikofer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester¹ og direktiv 2004/18/EF, 
uafhængigt af ordrens genstand eller 
værdi
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

Or. de
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Begrundelse

For at forebygge misforståelsen om, at ordregivende myndigheder i direktiv 2004/17/EF ikke 
længere er omfattet, bør også direktiv 2004/17/EF nævnes. Da direktiv 2004/18/EF og 
2004/17/EF kun gælder for bestemte ordregenstande og først fra og med en bestemt 
grænseværdi, bør det præciseres, at disse begrænsninger ikke gælder for direktiv 2000/35/EF.

Ændringsforslag 15
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "Sektorvirksomheder": virksomheder 
inden for vand- og energiforsyning samt 
transport i henhold til direktiv 
2004/17/EF, uafhængigt af ordrens værdi

Or. de

Begrundelse

"Sektorvirksomheder" er på grund af deres særlige markedsposition særligt stærke på 
markedet. De er de eneste udbydere inden for infrastruktur til vand- og energiforsyning samt 
transport, og de er ikke omfattet af effektiv konkurrence. Derfor kan sektorvirksomheder i vidt 
omfang fastsætte deres "indkøbsbetingelser" og betalingsfristerne ensidigt. Denne 
magtposition må ikke udnyttes. Derfor bør sektorvirksomheder behandles som f.eks. 
ordregivende sektormyndigheder.

Ændringsforslag 16
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med ændringen af artikel 3 og 5 med henblik på at skabe et mere ensartet, 
rimeligt og proportionalt regelsæt for både den offentlige og private sektor kan en lille 
stigning i den obligatoriske lovbestemte rentesats være en måde at få begge sektorer til at 
sørge for bedre betalingspraksis.

Ændringsforslag 17
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a."SMV'er": små og mellemstore 
virksomheder som omhandlet i 
Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 
om definitionen af mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder1.
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Begrundelse

Denne tilføjelse er foreslået under hensyntagen til forslagets medtagelse i "Small Business 
Act" (SBA) med det formål at udnytte SMV'ernes vækst- og innovationspotentiale bedst 
muligt. Det er hensigtsmæssigt at understrege SMV'ernes betydning, eftersom de spiller en 
afgørende rolle, når det gælder om at nå målsætningerne om at fremme vækst og jobskabelse 
i den europæiske økonomi.

Ændringsforslag 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 19
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag fratager den offentlige sektor dens nuværende ret til en lovbestemt 
rente og inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling og sender et uheldigt 
budskab til den private sektor om, at forsinket betaling er i orden under visse 
omstændigheder. Dette ændringsforslag sikrer, at begge sektorer behandles retfærdigt og er
underlagt proportionale sanktioner.
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Ændringsforslag 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Morarenter betales fra dagen efter sidste 
rettidige betalingsdag og medfører 
anvendelsen af en progressiv sats, der
maksimalt kan nå op på 5 %.

Or. it

Begrundelse

En progressiv morarentesats ved forsinket betaling kan være en afskrækkende foranstaltning, 
der får skyldneren til at betale det skyldige beløb uden yderligere forsinkelser.

Ændringsforslag 21
Reinhard Bütikofer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

ii) fra 30 dage efter den dato, hvor varerne 
eller tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
det er usikkert, på hvilken dato fakturaen 
eller den tilsvarende betalingsanmodning 
er modtaget, eller

ii) fra 60 dage efter den dato, hvor varerne 
eller tjenesteydelserne er modtaget, hvis 
det er usikkert, på hvilken dato fakturaen 
eller den tilsvarende betalingsanmodning 
er modtaget, eller

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

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

tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

Or. en

Begrundelse

For at undgå økonomiske vanskeligheder for nogle offentlige myndigheder bør der tillades 
mere fleksible tidsfrister og minimal harmonisering frem for fuldstændig harmonisering.

Ændringsforslag 22
Reinhard Bütikofer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

For at undgå økonomiske vanskeligheder for nogle offentlige myndigheder bør der tillades 
mere fleksible tidsfrister og minimal harmonisering frem for fuldstændig harmonisering.

Ændringsforslag 23
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at såfremt 
kreditor er en SMV, har kreditor, når der 
skal betales morarenter, ret til at modtage 
en standardkompensation på 5 % af det 
skyldige beløb. Denne kompensation 
kommer oven i morarenterne.

Or. it
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Begrundelse

Formålet med forslaget er at bevare den fulde kontraktfrihed mellem private og samtidig tage 
højde for en alternativ måde at kompensere kontraktuligevægten på, idet der også i 
transaktioner fra B til B tages højde for en standardkompensation på 5 %. Denne 
foranstaltning finder kun sted, når skyldner er en SMV, og den har til formål at bekæmpe 
forsinket betaling, også i transaktioner mellem private.

Ændringsforslag 24
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:
a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR
b) ved gæld på over 1 000 EUR, men under 
10 000 EUR, et fast beløb på 70 EUR
c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, og medmindre andet er fastsat i 
aftalen, er berettiget til fra skyldneren at 
modtage et af følgende beløb:
a) ved gæld på mindre end 1 000 EUR, et 
fast beløb på 40 EUR
b) ved gæld på over 1 000 EUR, men under 
10 000 EUR, et fast beløb på 70 EUR
c) ved gæld på 10 000 eller derover, et 
beløb svarende til 1 % af det beløb, for 
hvilket der skal betales morarenter

Disse beløb skal revideres hvert andet år.

Or. it

Begrundelse

Det anses for nødvendigt at ajourføre kompensationsbeløbene, selv om de foreslåede beløb 
anses for at være for små i forhold til de reelle omkostninger, hvilket betyder, at det ikke 
bliver lettere at gøre retskrav. Ved fastlæggelsen af omkostningerne bør man tage højde for 
en stigning hvert andet år.
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Ændringsforslag 25
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En ubegrænset kompensationssats på 1 %, der skal betales for forsinkede betalinger på 
10.000 EUR eller derover, kan indebære betydelige og disproportionale omkostninger i 
forbindelse med transaktioner på større beløb og afspejler måske ikke de faktiske 
omkostninger. Et fast rentegebyr vil løse dette problem, uden at dette berører kreditors 
mulighed for at opnå en rimelig kompensation for alle resterende inddrivelsesomkostninger i 
henhold til artikel 4.3.

Ændringsforslag 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige myndigheders betaling Morarenter i tilfælde af forsinket betaling

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder.
Derfor bør artikel 3 og artikel 5 slås sammen. Handelsmæssige relationer mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder svarer på mange måder til handelsmæssige 
relationer mellem virksomheder. For at undgå ugunstige betalingsfrister for især små og 
mellemstore virksomheder skal der under alle omstændigheder betales renter senest 60 dage 
efter modtagelse af fakturaen.
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Ændringsforslag 27
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige myndigheders betaling Offentlige myndigheders og 
sektorvirksomheders betaling

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må 
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.

Ændringsforslag 28
Reinhard Bütikofer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige myndigheders betaling Skyldners betaling

Or. en

Begrundelse

For at undgå forskelsbehandling mellem offentlige og private virksomheder, f.eks. inden for 
sundhedssektoren, bør private virksomheder behandles på samme måde som offentlige 
virksomheder.
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Ændringsforslag 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 30
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må 
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.

Ændringsforslag 31
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Hvis der ikke er aftalt en tidligere
rettidig betalingsdag eller en kortere
betalingsfrist, skal der automatisk betales 
morarenter senest efter udløb af en af 
følgende tidsfrister:

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må 
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.

Ændringsforslag 32
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ii) fra 30 dage efter at varerne eller 
tjenesteydelserne er modtaget, hvis 

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

skyldneren modtager fakturaen eller den 
tilsvarende betalingsanmodning tidligere 
end varerne eller tjenesteydelserne, eller

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

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

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.

Ændringsforslag 33
Reinhard Bütikofer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

iii) fra 30 dage efter datoen for 
godkendelse eller kontrol, hvis 
lovgivningen eller aftalen indeholder krav 
om en godkendelses- eller 
kontrolprocedure, hvorved varernes eller 

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

tjenesteydelsernes overensstemmelse med 
aftalen skal konstateres, og skyldneren 
modtager fakturaen eller den tilsvarende 
betalingsanmodning inden eller på den 
dato, hvor denne godkendelse eller kontrol 
finder sted.

Or. en

Begrundelse

For at undgå økonomiske vanskeligheder for nogle offentlige myndigheder bør der tillades 
mere fleksible tidsfrister og minimal harmonisering frem for fuldstændig harmonisering.

Ændringsforslag 34
Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 35
Reinhard Bütikofer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

For at undgå økonomiske vanskeligheder for nogle offentlige myndigheder bør der tillades 
mere fleksible tidsfrister og minimal harmonisering frem for fuldstændig harmonisering.

Ændringsforslag 36
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for de forskellige måder, som offentlige tjenesteydelser er 
organiseret på i medlemsstaterne og især inden for sundhed. En række privathospitaler er 
allerede involveret i sundhedsydelser, og i nogle medlemsstater er dette i stigende grad 
tilfældet. Det er derfor vigtigt at sikre ligebehandling og at forebygge, at offentlige 
leverandører af sundhedsydelser stilles urimeligt ringere.

Ændringsforslag 37
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at en procedure
for godkendelse eller kontrol, som er 
omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii)
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aftalen.
a) gennemføres omgående
b) ikke overskrider 15 kalenderdage.

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må 
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.

Ændringsforslag 38
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at varigheden af 
proceduren for godkendelse eller kontrol, 
som er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. iii), 
ikke overskrider 60 dage.

Or. it

Begrundelse

I artikel 5, stk. 3, foreslås det at fastlægge en ufravigelig betalingsfrist for fakturaer, som i 
forhold til de 30 dage, der var taget højde for i det oprindelige forslag, forlænges til den 
maksimale grænse på 60 dage. 
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Ændringsforslag 39
Reinhard Bütikofer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at undgå økonomiske vanskeligheder for nogle offentlige myndigheder bør der tillades 
mere fleksible tidsfrister og minimal harmonisering frem for fuldstændig harmonisering.

Ændringsforslag 40
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må 
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.



PE439.144v01-00 22/33 AM\805132DA.doc

DA

Ændringsforslag 41
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

I artikel 5, stk. 4, foreslås det at fastlægge en ufravigelig betalingsfrist for fakturaer, som i 
forhold til de 30 dage, der var taget højde for i det oprindelige forslag, forlænges til den 
maksimale grænse på 60 dage. 

Ændringsforslag 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at:

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 43
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at 
overordnede budgetmyndigheder ikke 
forsinker tilskud, der er direkte forbundet 
med betalinger til kreditorer, uden en 
rimelig, fuldt ud berettiget grund.

Or. en
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Begrundelse

I nogle tilfælde, især i forbindelse med større kontrakter, er betalinger fra de lavere niveauer 
af administrationen afhængige af de forfaldne tilskud. I perioder med økonomisk krise og 
likviditetsproblemer øges problemerne med forsinkede tilskud. Derfor ville det være absurd at 
straffe lokale regeringsmyndigheder for forsinkede betalinger, der skyldes forsinkede tilskud.

Ændringsforslag 44
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at denne 
artikels bestemmelser i de tilfælde, hvor 
offentlige tjenesteydelser leveres af både 
den offentlige og den private sektor, 
gælder for begge.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for de forskellige måder, som offentlige tjenesteydelser er 
organiseret på i medlemsstaterne og især inden for sundhed. En række privathospitaler er 
allerede involveret i sundhedsydelser, og i nogle medlemsstater er dette i stigende grad 
tilfældet. Det er derfor vigtigt at sikre ligebehandling og at forebygge, at offentlige 
leverandører af sundhedsydelser stilles urimeligt ringere.

Ændringsforslag 45
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for de forskellige måder, som offentlige tjenesteydelser er 
organiseret på i medlemsstaterne og især inden for sundhed. En række privathospitaler er 
allerede involveret i sundhedsydelser, og i nogle medlemsstater er dette i stigende grad 
tilfældet. Det er derfor vigtigt at sikre ligebehandling og at forebygge, at offentlige 
leverandører af sundhedsydelser stilles urimeligt ringere.

Ændringsforslag 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter, er berettiget til 
følgende kompensationsbetalinger:

a) kompensation svarende til 2 % af det 
skyldige beløb fra den dato, hvor der skal 
betales renter
b) kompensation svarende til 5 % af det 
skyldige beløb fra 30 dage efter den dato, 
hvor der skal betales renter.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme betalingsbestemmelser for alle former for handelstransaktioner med 
henblik på at undgå konkurrencemæssige ulemper for offentlige eller private virksomheder.
Ved kompensationsbetalinger bør mindre overskridelser behandles anderledes end længere 
betalingsforsinkelser.
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Ændringsforslag 47
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må 
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.

Ændringsforslag 48
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt den kreditor, der har ret til 
standardkompensation, har andre 
virksomheder som underleverandører, 
skal standardkompensationen også 
fordeles proportionelt på sidstnævnte.

Or. it

Begrundelse

Det foreslås hermed at begrænse anvendelsesområdet af dette stykke, som er særligt 
omkostningskrævende for de offentlige myndigheder, til handelstransaktioner mellem de 
offentlige myndigheder og SMV'er. Systemet med standardkompensation er et afskrækkende 
instrument, som skal få de offentlige myndigheder og/eller de virksomheder, der er 
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entreprenører/ordregivere, til at overholde betalingsfristerne.

Ændringsforslag 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Medlemsstaterne sikrer, at den gældende 
referencesats for handelstransaktioner:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 50
Reinhard Bütikofer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at undgå forskelsbehandling mellem offentlige og private virksomheder, f.eks. inden for 
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sundhedssektoren, bør private virksomheder behandles på samme måde som offentlige 
virksomheder.

Ændringsforslag 51
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag anvendes begrebet "kalenderdage" og "dage". Misforståelser bør 
undgås. Det bør præciseres, at offentlige myndigheder og sektorvirksomheder godt må 
forkorte den almindelige betalingsfrist på 30 kalenderdage gennem en aftale, men at de ikke 
må forlænge den.

Ændringsforslag 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klart urimelige kontraktbestemmelser Klart urimelige kontraktbestemmelser og
klart urimelig handelspraksis

Or. en

Begrundelse

For at undgå misbrug eller urimelige bestemmelser i forbindelse med kontrakter og 
forretningsforbindelser bør denne artikels anvendelsesområde udvides til at omfatte 
handelspraksis, da dette også er et betydeligt og alvorligt problem for SMV'er, f.eks. når 
større virksomheder ensidigt ændrer betalingsfrister med tilbagevirkende kraft.



AM\805132DA.doc 29/33 PE439.144v01-00

DA

Ændringsforslag 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

To ensure this legislation fully protects SME's from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract's payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as 'banks', i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debitors liquidity, to the detriment of 
creditor's. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.
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Ændringsforslag 54
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Det foreslås, at man ved fastlæggelsen af, om en kontraktbestemmelse er urimelig, også tager 
højde for den pågældende virksomheds størrelse foruden god handelspraksis og produktets 
eller tjenesteydelsens art.

Ændringsforslag 55
Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til stk. 1 anses en 
bestemmelse, som overskrider det tidsrum, 
der er indeholdt i artikel 5, stk. 2, litra b), 
altid for at være klart urimelig, idet der 
også tages højde for kriteriet i artikel 5, 
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stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 56
Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver bestemmelse, der giver kreditor en 
ekstra økonomisk byrde som 
forudsætning for at gøre retskrav om 
kompensation gældende på grund af 
forsinket betaling, anses for at være klart 
urimelig.

Or. en

Ændringsforslag 57
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 58
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer fuld 
gennemsigtighed om de rettigheder og 
forpligtelser, der følger af dette direktiv, 
bl.a. ved at offentliggøre den gældende 
lovbestemte rentesats og status for de 
offentlige myndigheders betalingsforløb, 
med en særlig garanti for en eventuel 
underleverandørkæde.

Or. it

Begrundelse

Det foreslås at medtage en bestemmelse om, at man ved gennemførelsen skal tage højde for 
sporbarhed og gennemsigtighed i de betalinger, som de offentlige myndigheder foretager.
Denne foranstaltning er navnlig hensigtsmæssig for at sikre, at fordelen ved de forbedrede 
betalingsfrister reelt også er til gavn for eventuelle underleverandørkæder efter 
hovedkontrahenterne.

Ændringsforslag 59
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Begrundelse

Også i dette tilfælde er formålet at muliggøre en ensartet behandling, som dog er forskellig 
alt efter virksomhedens størrelse.


