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Ändringsförslag 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Även om unionens institutioner inte 
är direkt bundna av detta direktiv, bör 
man se till att institutionerna som god 
praxis tillämpar de 
betalningsbestämmelser som anges i 
direktivet. 

Or. en

Motivering

EU:s institutioner bör föregå med gott exempel genom att konsekvent betala i tid.

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Erfarenheterna har visat att det ofta 
medges betydligt längre betalningstid i 
avtalen än 30 dagar för 
handelstransaktioner. Därför bör 
betalningstiden generellt begränsas till 
högst 30 dagar för handelstransaktioner.
I fall där längre betalningstider är 
vederbörligen motiverade enligt 
nödvändighetsprincipen eller särskilda 
bestämmelser i nationell lagstiftning, och 
om gäldenären och borgenären särskilt 
har kommit överens om det, skulle 
betalningstiden kunna förlängas till högst 
60 dagar.
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Or. en

Motivering

Samma slags betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner i syfte 
att undvika konkurrensnackdelar för både offentliga och privata företag. Affärsförbindelser 
mellan företag och myndigheter liknar på många sätt affärsförbindelser mellan företag. För 
att undvika ofördelaktiga betalningstider särskilt för små och medelstora företag ska räntor 
under alla omständigheter kunna betalas senast 60 dagar efter det att fakturan mottagits.

Ändringsförslag 11
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Sena betalningar är särskilt 
klandervärda om gäldenären har 
betalningsförmåga. Detta gäller oavsett om 
gäldenären kommer från den offentliga 
eller privata sektorn. Straffavgifter och 
andra avskräckande åtgärder för att 
minska antalet sena betalningar bör 
därför i princip användas i samma 
omfattning inom båda sektorerna.

Or. en



AM\805132SV.doc 5/33 PE439.144v01-00

SV

Motivering

Både den offentliga och den privata sektorn är utsatta för egen finansiell press under den 
pågående ekonomiska krisen. Den offentliga sektorn förväntas leverera allt mer hållbara och 
högklassiga offentliga tjänster, men med mycket mindre resurser. De negativa följderna av 
sena betalningar är de samma, oavsett om gäldenären kommer från den offentliga eller 
privata sektorn. Genom en mer enhetlig uppsättning regler som gäller för bägge sektorerna 
och möjligen också omfattar en mindre ökning av den lagstadgade räntan skulle man se till 
att alla gäldenärer behandlas lika och omfattas av proportionella men ändå avskräckande 
straffavgifter. 

Ändringsförslag 12
Tiziano Motti, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2) ”offentlig myndighet”: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i artikel 2.1 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling inom vatten-, energi-, 
transport- och postsektorerna1 ,
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Motivering

Privata företag som tillhandahåller offentliga tjänster t.ex. inom energi- och 
telekommunikationssektorn är numera ofta börsnoterade. Det är därför inte motiverat att 
jämföra dem med myndigheter och därmed tillämpa samma bestämmelser på dem som gäller 
för offentliga myndigheters sena betalningar, eftersom de juridiskt sätt är tvungna att agera i 
sådana sammanhang och enligt sådana regler som redan omfattas av civillagen.
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Ändringsförslag 13
Reinhard Bütikofer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2) ”offentlig myndighet”: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG , och 
varje EU-institution som anges i 
artikel 13 i fördraget om Europeiska 
unionen,

Or. en

Motivering

Sena betalningar rör även EU:s institutioner och inte bara nationella myndigheter. EU:s 
institutioner kan inte utesluta sig själva från de bestämmelser som åläggs andra myndigheter.

Ändringsförslag 14
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2) ”offentlig myndighet”: varje 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster1 och i direktivet om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG, oavsett 
föremålet för upphandlingen eller dess 
värde. 
1EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. de
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Motivering

För att förhindra ett sådant missförstånd att upphandlande myndigheter enligt definitionen i 
direktiv 2004/17/EG inte längre skulle omfattas av bestämmelserna, bör detta direktiv också 
nämnas. Eftersom direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG endast omfattar vissa föremål för 
upphandling och endast gäller från och med ett visst värde, bör man klargöra att dessa 
begränsningar inte avser direktiv 2000/35/EG.

Ändringsförslag 15
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) ”Sektoriella företag”: företag som 
tillhandahåller vatten, energi eller 
transporter enligt definitionen i 
direktiv 2004/17/EG, oavsett 
upphandlingens värde.

Or. de

Motivering

På grund av sin särskilda marknadsställning är ”sektoriella företag” särskilt starka på 
marknaden. Dessa företag är de enda tjänsteleverantörerna på områdena vatten, energi och 
transporter och är således inte utsatta för någon effektiv konkurrens. Därför kan sektoriella 
företag i hög grad ensidigt bestämma sina ”köpvillkor” och betalningstider. Denna 
maktställning får inte missbrukas, och därför bör sektoriella företag behandlas på samma sätt 
som upphandlande myndigheter inom olika sektorer.

Ändringsförslag 16
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändringsförslaget hör ihop med förslagen om att ändra artiklarna 3 och 5 så att de avspeglar 
en mer enhetlig, skälig och proportionell uppsättning regler som gäller för både den 
offentliga och den privata sektorn. En mindre höjning av den obligatoriska lagstadgade 
räntan vore ett sätt att uppmuntra bägge sektorerna att följa bättre betalningsrutiner.

Ändringsförslag 17
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) ”Små och medelstora företag”: 
företag enligt definitionen i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361 av 
den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag1.
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att beakta ramen för förslaget i Small Business Act (SBA), som 
syftar till att bättre utnyttja små och medelstora företags möjligheter till tillväxt och 
innovation. De små och medelstora företagens betydelse bör betonas, eftersom de spelar en 
nyckelroll när det gäller att uppnå målen att främja tillväxt och skapa jobb i den europeiska 
ekonomin.
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Ändringsförslag 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Samma slags betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner i syfte 
att undvika konkurrensnackdelar för både offentliga och privata företag. Av denna anledning 
bör artikel 3 och artikel 5 slås samman. Affärsförbindelser mellan företag och myndigheter 
liknar på många sätt affärsförbindelser mellan företag. För att undvika ofördelaktiga 
betalningstider särskilt för små och medelstora företag ska räntor under alla omständigheter 
kunna betalas senast 60 dagar efter det att fakturan mottagits.

Ändringsförslag 19
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom kommissionens förslag fråntas den offentliga sektorn rätten att vid sena betalningar ta 
ut lagstadgad dröjsmålsränta och kräva ersättning för indrivningskostnader. Samtidigt ger 
det den privata sektorn en felaktig signal om att sena betalningar i vissa fall kan accepteras. 
Ändringsförslaget bidrar till att båda sektorerna behandlas likvärdigt och att de omfattas av 
proportionella straffavgifter.
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Ändringsförslag 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) att dröjsmålsränta betalas från dagen 
efter förfallodagen eller betalningsfristen
och omfattas av en progressiv räntesats på 
högst 5 procent.

Or. it

Motivering

En progressiv dröjsmålsränta vid sena betalningar kan verka avskräckande och få 
gäldenären att betala skulden utan ytterligare förseningar.

Ändringsförslag 21
Reinhard Bütikofer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

(iii) Om ett förfarande för godkännande 
eller kontroll, genom vilket varornas eller 
tjänstens överensstämmelse med avtalet 
ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 
avtalet och om gäldenären mottar fakturan 

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

eller en likvärdig begäran om betalning 
tidigare eller den dag då mottagandet eller 
kontrollen sker, 60 dagar efter den dagen.

Or. en

Motivering

För att undvika finansiella svårigheter för vissa myndigheter är det bättre att öka 
flexibiliteten för tidsfristerna och harmonisera minimalt i stället för fullständigt.

Ändringsförslag 22
Reinhard Bütikofer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att undvika finansiella svårigheter för vissa myndigheter är det bättre att öka 
flexibiliteten för tidsfristerna och harmonisera minimalt i stället för fullständigt.

Ändringsförslag 23
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
borgenären, när dröjsmålsränta ska 
betalas till små och medelstora företag, är 
berättigad till en schablonersättning 
motsvarande 5 procent av det förfallna 
beloppet. Denna ersättning ska läggas till 
dröjsmålsräntan.
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Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att fullt ut skydda den avtalsmässiga friheten mellan privata 
företag genom att samtidigt tillhandahålla ett alternativt sätt att kompensera för obalans i 
avtal och tillämpa en schablonersättning på 5 procent för transaktioner mellan företag. 
Denna åtgärd gäller endast då små och medelstora företag är gäldenärer, i syfte att 
förhindra sena betalningar även vid transaktioner mellan privata företag.

Ändringsförslag 24
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

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

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

Beloppen ska ses över vartannat år.

Or. it

Motivering

Ersättningarna bör uppdateras även om de belopp som föreslås inte omfattar de verkliga 
rättsliga kostnaderna och därför inte underlättar möjligheten till rättslig prövning. Vid 
fastställande av kostnaderna bör man hänvisa till en mekanism för att kunna öka beloppen 
vartannat år.
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Ändringsförslag 25
Vicky Ford

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 oproportionellt höga kostnader för 
transaktioner som rör stora belopp, och skulle inte nödvändigtvis spegla de faktiska 
kostnaderna. Genom en fast räntesats skulle man kunna ta itu med detta problem utan att 
behöva utesluta möjligheten för borgenären att få skälig ersättning för alla återstående 
indrivningskostnader i enlighet med artikel 4.3.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga myndigheters betalningar Ränta vid sen betalning

Or. en

Motivering

Samma slags betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner i syfte 
att undvika konkurrensnackdelar för både offentliga och privata företag. Av denna anledning 
bör artikel 3 och artikel 5 slås samman. Affärsförbindelser mellan företag och myndigheter 
liknar på många sätt affärsförbindelser mellan företag. För att undvika ofördelaktiga 
betalningstider särskilt för små och medelstora företag ska räntor under alla omständigheter 
kunna betalas senast 60 dagar efter det att fakturan mottagits.



AM\805132SV.doc 15/33 PE439.144v01-00

SV

Ändringsförslag 27
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga myndigheters betalningar Offentliga myndigheters och sektoriella 
företags betalningar

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 28
Reinhard Bütikofer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga myndigheters betalningar Gäldenärens betalningar

Or. en

Motivering

För att undvika diskriminering mellan offentliga och privata företag t.ex. inom hälsosektorn 
bör privata enheter behandlas lika som offentliga.
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Ändringsförslag 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Samma slags betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner i syfte 
att undvika konkurrensnackdelar för både offentliga och privata företag. Av denna anledning 
bör artikel 3 och artikel 5 slås samman. Affärsförbindelser mellan företag och myndigheter 
liknar på många sätt affärsförbindelser mellan företag. För att undvika ofördelaktiga 
betalningstider särskilt för små och medelstora företag ska räntor under alla omständigheter 
kunna betalas senast 60 dagar efter det att fakturan mottagits.

Ändringsförslag 30
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 31
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Om ingen tidigare förfallodag eller 
betalningstid fastställs i avtalet ska 
dröjsmålsränta automatiskt betalas senast
inom en av följande tidsfrister:

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 32
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b – leden i–iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning innan 
varorna eller tjänsten mottagits, 30 dagar

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

30 kalenderdagar efter dagen för 
mottagande av varorna eller tjänsten,

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

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

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 33
Reinhard Bütikofer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b – leden i–iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

Motivering

För att undvika finansiella svårigheter för vissa myndigheter är det bättre att öka 
flexibiliteten för tidsfristerna och harmonisera minimalt i stället för fullständigt.

Ändringsförslag 34
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) om det råder osäkerhet om dagen för 
mottagande av fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning, 30 dagar efter 
dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsterna,

Or. en

Ändringsförslag 35
Reinhard Bütikofer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att undvika finansiella svårigheter för vissa myndigheter är det bättre att öka 
flexibiliteten för tidsfristerna och harmonisera minimalt i stället för fullständigt.
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Ändringsförslag 36
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas att de offentliga tjänsterna är organiserade på olika 
sätt i medlemsstaterna, särskilt på hälsovårdsområdet. Vård bedrivs redan av ett antal 
privata sjukhus, och i några medlemsstater blir de allt vanligare. Det är därför viktigt att slå 
vakt om likabehandlingsprincipen och förhindra att tjänsteleverantörer inom den offentliga 
vården missgynnas på ett orättvist sätt.

Ändringsförslag 37
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett
förfarande för godkännande eller kontroll 
som avses i punkt 2 b iii

a) genomförs utan dröjsmål och 
b) inte pågår längre än 15 kalenderdagar.

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
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visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 38
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att fastställa en ovillkorlig betalningstid för offentliga 
myndigheter i artikel 5.3, så att den frist på 30 dagar som ursprungligen föreslås förlängs till 
högst 60 dagar.

Ändringsförslag 39
Reinhard Bütikofer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

 För att undvika finansiella svårigheter för vissa myndigheter är det bättre att öka 
flexibiliteten för tidsfristerna och harmonisera minimalt i stället för fullständigt.
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Ändringsförslag 40
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 41
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\805132SV.doc 23/33 PE439.144v01-00

SV

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att fastställa en ovillkorlig betalningstid för offentliga 
myndigheter i artikel 5.4, så att den frist på 30 dagar som ursprungligen föreslås förlängs till
högst 60 dagar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska säkerställa 
följande:

a) att det i avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 2 b, 
med undantag för om det är vederbörligen 
motiverat enligt nödvändighetsprincipen 
eller särskilda bestämmelser i nationell 
lagstiftning, och gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det, samt under förutsättning att 
betalningstiden inte överstiger 60 dagar,

b) att datumet för fakturan inte omfattas 
av ett avtal mellan gäldenären och 
borgenären.
Medlemsstaterna får, om nödvändigt, 
avvika från kraven i punkt a vid 
delbetalningar eller förskottsbetalningar 
som gäldenären och borgenären särskilt 
har kommit överens om. 

Or. en
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Motivering

Samma slags betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner i syfte 
att undvika konkurrensnackdelar för både offentliga och privata företag. För att undvika 
ofördelaktiga betalningstider särskilt för små och medelstora företag ska räntor under alla 
omständigheter kunna betalas senast 60 dagar efter det att fakturan mottagits. Delbetalningar 
(Ratenzahlungen) eller förskottsbetalningar (Abschlagszahlungen) kan omfattas av andra 
krav. Bestämmelser om betalningstider bör inte kringgås genom avtal om uppskjuten 
fakturering.

Ändringsförslag 43
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att högre 
budgetmyndigheter inte försenar 
subventioner som är direkt kopplade till 
betalningar till borgenärer utan lämpliga, 
välmotiverade skäl.

Or. en

Motivering

I vissa fall, särskilt i samband med större kontrakt, är de lägre förvaltningsnivåernas 
betalningar avhängiga av utestående subventioner. Under ekonomiska kriser och 
likviditetsproblem ökar problemen med sena subventioner. Därför skulle det vara absurt att 
bestraffa lokala myndigheter för sena betalningar som beror på att subventioner har 
försenats.

Ändringsförslag 44
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om offentliga tjänster utförs av både 
den offentliga och privata sektorn ska 
medlemsstaterna se till att 
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bestämmelserna i denna artikel gäller 
båda dessa sektorer.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas att de offentliga tjänsterna är organiserade på olika 
sätt i medlemsstaterna, särskilt på hälsovårdsområdet. Vård bedrivs redan av ett antal 
privata sjukhus, och i några medlemsstater blir de allt vanligare. Det är därför viktigt att slå 
vakt om likabehandlingsprincipen och förhindra att tjänsteleverantörer inom den offentliga 
vården missgynnas på ett orättvist sätt.

Ändringsförslag 45
Vicky Ford

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

Genom detta ändringsförslag beaktas att de offentliga tjänsterna är organiserade på olika 
sätt i medlemsstaterna, särskilt på hälsovårdsområdet. Vård bedrivs redan av ett antal 
privata sjukhus, och i några medlemsstater blir de allt vanligare. Det är därför viktigt att slå 
vakt om likabehandlingsprincipen och förhindra att tjänsteleverantörer inom den offentliga 
vården missgynnas på ett orättvist sätt.
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Ändringsförslag 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) ersättning motsvarande 2 % av det 
förfallna beloppet räknat från det datum 
från vilket dröjsmålsränta ska betalas,
b) ersättning motsvarande 5 % av det 
förfallna beloppet efter 30 dagar räknat 
från det datum från vilket dröjsmålsränta 
ska betalas.

Or. en

(Kommissionens ursprungliga ändring uppdelad i a) och b))

Motivering

Samma slags betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner i syfte 
att undvika konkurrensnackdelar för både offentliga och privata företag. Vid ersättningar bör 
mindre överskridanden behandlas på ett annat sätt än längre betalningsförseningar. 

Ändringsförslag 47
Angelika Niebler

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

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

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 48
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den borgenär som har rätt till 
schablonersättning har anlitat 
underentreprenörer ska 
schablonersättningen omfördelas 
proportionerligt även till 
underentreprenörerna.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att begränsa räckvidden för detta stycke, som är särskilt 
betungande för de offentliga myndigheterna, till handelstransaktioner mellan myndigheterna 
och små och medelstora företag. Schablonersättningen är ett avskräckande styrmedel som ska 
få myndigheterna och/eller de upphandlande företagen/köparna att agera som sig bör och 
respektera betalningstiderna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner

Or. en

Motivering

Samma slags betalningsbestämmelser bör gälla för alla typer av handelstransaktioner i syfte 
att undvika konkurrensnackdelar för både offentliga och privata företag. Av denna anledning 
bör artikel 3 och artikel 5 slås samman. Affärsförbindelser mellan företag och myndigheter 
liknar på många sätt affärsförbindelser mellan företag.

Ändringsförslag 50
Reinhard Bütikofer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

 För att undvika diskriminering mellan offentliga och privata företag t.ex. inom hälsosektorn 
bör privata enheter behandlas lika som offentliga.

Ändringsförslag 51
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

tillämpliga referensräntan vid 
handelstransaktioner som leder till leverans 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
mot ersättning till offentliga myndigheter 
eller till sektoriella företag

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag används begreppen kalenderdagar och dagar. Missförstånd borde 
undvikas, och därför bör man klargöra att offentliga myndigheter och sektoriella företag 
visserligen genom avtal får förkorta betalningstiden på 30 kalenderdagar, men inte utvidga 
den.

Ändringsförslag 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grovt oskäliga avtalsvillkor Grovt oskäliga avtalsvillkor och 
handelsbruk

Or. en

Motivering

För att förhindra missbruk eller oskäliga avtalsvillkor och affärsförbindelser bör denna 
artikel utvidgas till att innefatta handelsbruk, som även utgör ett avsevärt och allvarligt 
problem för små och medelstora företag, t.ex. i samband med att större företag unilateralt 
ändrar betalningstiderna retroaktivt. 

Ändringsförslag 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

avser tidpunkt för betalning, räntesats för 
dröjsmålsränta eller indrivningskostnader, 
eller villkor i informella avtal och 
retroaktiva ändringar av ett avtal antingen 
inte kan verkställas eller ger upphov till 
skadeståndskrav om de är grovt oskäliga
mot borgenären. När det fastställs om ett 
villkor är grovt oskäligt mot borgenären 
ska alla omständigheter i fallet beaktas, 
inklusive gott handelsbruk och 
produktens eller tjänstens beskaffenhet. 
Det ska också tas hänsyn till om 
gäldenären har objektiva skäl att avvika 
från den lagstadgade räntan eller 
artiklarna 4.1 eller 5.2 b.

Or. en

Motivering

För att garantera att denna lagstiftning fullt ut skyddar små och medelstora företag mot 
missbruk av eller oskäliga åtgärder i samband med betalningar är det ytterst viktigt att man 
inkluderar handelsbruk. När det gäller handelsbruk, medräknat retroaktiva ändringar av 
betalningsvillkoren i ett avtal, kommer de bestämmelser som kommissionen föreslagit inte i 
tillräcklig utsträckning att hindra borgenärer från att utnyttjas som ”banker”, dvs. att man 
genom unilaterala ändringar förlänger betalningstiden i syfte att öka gäldenärernas 
likviditet, till förfång för borgenärernas. Genom ändring av hänvisningarna till artiklarna 
görs ändringsförslagen samstämmiga med de ändringsförslag som slår samman 
artiklarna 3 och 5. 

Ändringsförslag 54
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
avtalsvillkor om tidpunkt för betalning, 
räntesats för dröjsmålsränta eller 
indrivningskostnader antingen inte är 
verkställbart eller ger upphov till 
skadeståndskrav om det är grovt oskäligt 
mot borgenären. När det fastställs om ett 
villkor är grovt oskäligt mot borgenären 

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

ska alla omständigheter i fallet beaktas, 
inklusive gott handelsbruk och produktens 
eller tjänstens beskaffenhet samt företagets 
storlek. Det ska också tas hänsyn till om 
gäldenären har objektiva skäl att avvika 
från den lagstadgade räntan eller 
artikel 3.2 b, 4.1 eller 5.2 b.

Or. it

Motivering

Då man fastställer om en avtalsklausul är grovt oskälig bör hänsyn inte enbart tas till gott 
handelsbruk och produktens eller tjänstens beskaffenhet, utan även till storleken på det 
berörda företaget.

Ändringsförslag 55
Anni Podimata

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska ett 
avtalsvillkor som överstiger den period 
som avses i artikel 5.2 b alltid anses vara
grovt oskäligt, även med beaktande av 
kriterierna i artikel 5.4.

Or. en

Ändringsförslag 56
Anni Podimata

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje avtalsvillkor som ålägger 
borgenären ytterligare finansiella bördor 
som förutsättning för att denne ska kunna 
kräva ersättning på grund av sena 
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betalningar, ska anses vara grovt oskäligt.

Or. en

Ändringsförslag 57
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska garantera full insyn 
avseende de rättigheter och skyldigheter 
som följer av detta direktiv, framför allt 
genom att offentliggöra den lagstadgade 
räntan och det förfarande som avser 
offentliga myndigheters betalningar, som 
en särskild garanti för en eventuell 
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underleverantörskedja.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att införa en bestämmelse som garanterar spårbarhet och 
öppenhet för offentliga myndigheters betalningar. Denna åtgärd är lämplig särskilt för att 
säkra att fördelarna med bättre betalningstider verkligen omsätts i praktiken för eventuella 
sektoriella underentreprenörer och/eller underleverantörer till köpare i tidigare led.

Ändringsförslag 59
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Även i detta fall är syftet att möjliggöra lika men diversifierad behandling enligt företagets 
storlek.


