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KORT BEGRUNDELSE

Direktiv 2000/35/EF blev vedtaget i maj 2000 og har været anvendt siden den 8. august 2002. 
Det har til formål at bekæmpe forsinket betaling i handelstransaktioner, men har haft 
begrænsede virkninger. Der er stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med 
hensyn til reglerne for betalingsfrister, men skikken med betalingsforsinkelser er en trussel 
mod virksomhedernes, især SMV'ers, fremtid, navnlig under en økonomisk og finansiel krise 
som den, Europa og verden i øjeblikket gennemlever. 

Den udbredte brug af forsinket betaling destabiliserer det indre marked - uanset om årsagen er 
nød, eller om der, som det oftere er tilfældet, ligger en bevidst hensigt bag - og er til alvorlig 
skade for handlen på tværs af grænserne. I de medlemsstater, hvor dette problem er størst, er 
virksomhederne i særlig grad udsat for risikoen for en gradvis nedgang i indtægterne, der kan 
ende med fare for konkurs.
Problemet er allermest udtalt i forbindelse med transaktioner mellem offentlige myndigheder 
og private virksomheder, men løsningen med særlige regler for transaktioner mellem private 
forekommer dog diskutabel.  Det sker også, at private virksomheder, ofte SMV'er, udsættes 
for urimelige kontraktvilkår, som de indgår af frygt for at skade forholdet til en privat 
storkunde. 

Den rådgivende ordfører tilkendegiver med denne udtalelse en positiv holdning til 
Kommissionens forslag.  Han tilslutter sig den overordnede tilgang i Kommissionens forslag, 
men vil dog samtidig foreslå nogle ændringer til form og indhold for at opnå større klarhed og 
sikkerhed i forbindelse med fortolkningen og gennemførelsen af direktivet.

Efter ordførerens opfattelse bør anvendelsesområdet for bestemmelserne vedrørende 
offentlige myndigheder udvides til også at omfatte forsyningsvirksomheder. Desuden foreslår 
ordføreren ændringer i tilknytning til tidsfristerne, som han ønsker større sikkerhed for, i 
tilknytning til den afskrækkende virkning af de øgede byrder, der lægges over på skyldnerne, i 
tilknytning til de aftalemæssige undtagelser i retsakten og i tilknytning til passiv/aktiv 
oplysning til virksomhederne om de nye rettigheder.

Udkastet til udtalelse ligger på linje med det arbejdsdokument, som hovedordføreren, Barbara 
Weiler fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, har udarbejdet.  Ikke 
desto mindre finder den rådgivende ordfører det påkrævet med nogle tilføjelser for at beskytte 
virksomhederne, især SMV. Bl.a. foreslår han, at bestemmelserne om kompensation for 
omkostningerne ved inddrivelse og for renterne i forbindelse med betalingsforsinkelse skal 
være obligatoriske. Herved vil man kunne udelade kravet om, at den enkelte kreditor skal 
fremsende rykkerskrivelser, hvorved man kan beskytte kreditor mod risikoen for eventuelle 
handelsmæssige gengældelsesforanstaltninger, som skyldneren måtte finde på.

I ordførerens forslag indgår nogle af de elementer, som skyggeordførerne fremkom med under 
den første drøftelse om direktivforslaget. Bl.a. tilslutter ordføreren sig sine kollegers 
opfattelse af, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af undtagelser i de bestemmelser, 
som den europæiske lovgiver vedtager.   

Endelig har det endnu ikke været muligt at nå frem til en løsning med bred tilslutning om en 
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standardkompensationssats (5 %), som kreditor skal have ret til fra offentlige myndigheder, 
der gør sig skyldige i betalingsforsinkelse. Ordføreren forbeholder sig ret til at tage dette 
spørgsmål op under den næste drøftelse og til eventuelt at forelægge det til fornyet behandling 
via indgivelse af et ændringsforslag ad hoc.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

2) "offentlig myndighed": enhver 
ordregivende myndighed som defineret i 
artikel 2, stk. 1, 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 artikel 1, stk. 9, i direktiv 
2004/18/EF
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Begrundelse

I forbindelse med den differentierede behandling af offentlige myndigheder og virksomheder, 
der indgår i Kommissionens forslag til direktiv, bør reglerne for offentlige myndigheder også 
finde anvendelse på forsyningsvirksomheder som f.eks. vand- eller energiselskaber.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 3 - overskrift

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Morarenter Morarenter ved forsinket betaling i 
handelstransaktioner mellem 
virksomheder

Or. it

Begrundelse

Artikel 3 omhandler udelukkende handelstransaktioner mellem virksomheder. For at gøre 
teksten mere klar bør det allerede i overskriften præciseres, at bestemmelserne udelukkende 
gælder for betalingsforsinkelser i handelstransaktioner mellem virksomheder.

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens tekst 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 eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen, som 
højst må være 60 dage fra datoen for 
modtagelsen af de varer eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
aftalen.

Or. it

Begrundelse

Selv om der er forskel på offentlige myndigheder og virksomheder med hensyn til 
budgetplanlægning og adgang til finansiering, så ligner det forretningsmæssige forhold 
mellem en virksomhed og en offentlig myndighed på mange måder det forretningsmæssige 
forhold mellem to virksomheder. Ændringsforslaget sigter derfor på at indføre en ensartet 
bestemmelse for transaktioner mellem private, som ikke sætter små og mellemstore 
virksomheder i en underordnet forhandlingsposition i forhold til de store virksomheder.
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Ændringsforslag4

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 - indledning

Or. it

Begrundelse

Det er sandsynligt, at en særlig aftalebestemmelse, der afviger fra den bestemmelse, der 
foreslås i artikel 3 og 5, vil kunne forringe de aftalegarantier, der skal beskytte kreditor.  
Ordføreren finder det afgørende, af medlemsstaterne sikrer, at ordningen gælder automatisk, 
således at den enkelte kreditor ikke skal frygte for eventuelle gengældelsesforanstaltninger fra 
debitors side.   

Ændringsforslag5

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, 
sikrer medlemsstaterne følgende:

4. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, 
sikrer medlemsstaterne følgende:

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 eller efter udløbet af 
betalingsfristen som fastsat i aftalen.

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 sidste rettidig 
betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 
automatisk betales morarenter, inden for en 
af følgende tidsfrister:

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

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

Kommissionens tekst 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: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 
der skal betales morarenter i 
handelstransaktioner i henhold til artikel 3 
og 5, er berettiget til automatisk, dvs. uden 
at det er nødvendigt, at kreditor 
fremsender rykkerskrivelse, fra skyldneren 
at modtage et af følgende beløb:  
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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 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.

Or. it

Begrundelse

For at gøre teksten mere klar bør artikel 5 først præcisere, hvad betingelserne er, for at der 
opkræves morarenter (stk. 1), betalingsfristen (ex. stk. 4, nyt stk. 2), varigheden af proceduren 
for godkendelse eller kontrol (stk. 3) og derefter de nærmere bestemmelser for, fra hvilket
tidspunkt der skal betales renter(ex. stk. 2, nyt stk. 4). 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens tekst 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.

2. Medlemsstaterne sikrer, at den i aftalen 
fastsatte betalingsfrist ikke overskrider de i 
stk. 4, litra b), angivne tidsgrænser, 
medmindre det udtrykkeligt er aftalt 
mellem skyldneren og kreditor og er 
berettiget ifølge nødvendighedsprincippet, 
idet fristen under alle omstændigheder 
højst må være 60 dage.

Or. it
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Begrundelse

I Kommissionens forslag giver artikel 5 parterne vide muligheder for at aftale en længere 
betalingsfrist, hvilket medfører en risiko for, at de overordnede målsætninger med direktivet 
svækkes. Desuden forekommer formuleringen "et objektivt behov for at afvikle betalingen 
over en længere periode" at være for vag og alt for åben for fortolkninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens tekst 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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag8

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

I forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv iværksætter medlemsstaterne 
oplysningskampagner, der skal højne 
virksomhedernes, navnlig SMV'ers, 
bevidsthed om deres rettigheder. 
Medlemsstaterne overvejer muligheden af 
at offentliggøre oplysninger om "gode" 
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og "dårlige" skyldnere og udbrede bedste 
praksis med henblik på at fremme rettidig 
betaling.

Or. it

Begrundelse

Som det påpeges i Kommissionens konsekvensanalyse, så er en af grundene til, at 
virksomhederne ikke opkræver renter, at de ikke er klar over deres rettigheder.  Ud over 
oplysning kan man også fremme rettidig betaling med praktiske foranstaltninger.  


