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KORTFATTAD MOTIVERING

Direktiv 2000/35/EG, som antogs i maj 2000 och som tillämpas sedan den 8 augusti 2002 i 
syfte att bekämpa sena betalningar vid handelstransaktioner, har i praktiken haft begränsade 
effekter. Skillnaderna mellan medlemsstaternas bestämmelser om betalningsfrister är 
fortfarande markanta, och sena betalningar utgör ett hot mot företagens och särskilt de små 
och medelstora företagens framtid, i synnerhet under en sådan ekonomisk och finansiell kris 
som Europa och resten av världen nu konfronteras med.

Den höga frekvensen av sena betalningar, oavsett om de är av tvingande eller – vilket är 
vanligare – avsiktliga skäl, gör den inre marknaden instabil och skadar den 
gränsöverskridande handeln på ett allvarligt sätt. Dessutom löper företagen i de medlemsstater 
som berörs mest av detta problem allt större risk för gradvis minskande intäkter och i sista 
hand för konkurs.

Mest framträdande blir problemet vid transaktioner mellan myndigheter och företag, men man 
kan även fråga sig om det är lämpligt med differentierad behandling för transaktioner mellan 
privata aktörer. Också de privata aktörerna, som ofta är små och medelstora företag, kan 
omfattas av oskäliga avtalsklausuler som de har godkänt av rädsla för att förbindelserna till en 
större privatkund i annat fall skulle ta skada.

Föredraganden av yttrandet välkomnar kommissionens förslag. Även om han ansluter sig till 
det generella tillvägagångssättet i kommissionsförslaget anser han att det krävs vissa formella 
och innehållsmässiga ändringar för att klargöra och bekräfta aspekter som hänför sig till 
tolkningen och genomförandet av direktivet.

Föredraganden framhåller att tillämpningsområdet för bestämmelserna om offentliga 
myndigheter bör utvidgas till att omfatta allmännyttiga företag. Dessutom föreslår han 
ändringar som rör iakttagandet av frister, den avskräckande effekten hos de extrakostnader 
som gäldenären ska betala, begränsning av de avtalsundantag som fastställs i direktivet och 
passiv/aktiv information till företagen om de nya rättigheterna.

Förslaget till yttrande står i samklang med det arbetsdokument som lagts fram av 
huvudföredraganden Barbara Weiler från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd. Genom yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi vill 
föredraganden emellertid införa vissa tillägg till skydd för företagen, i första hand de små och 
medelstora företagen. Ett särskilt förslag går ut på att göra tillämpningen av avgifter som 
ersättning för indrivningskostnader och dröjsmålsränta vid försenade betalningar bindande. 
Därmed skulle den enskilda borgenären inte tvingas hävda sina anspråk inför domstol utan 
undvika risken att utsättas för handelssnedvridande åtgärder som gäldenären eventuellt skulle 
kunna vidta.

I föredragandens förslag ingår vissa aspekter som skuggföredragandena lade fram under de 
första diskussionerna om förslaget till direktiv. Föredraganden ansluter sig särskilt till sina 
kollegers uppfattning om att man måste begränsa möjligheterna till undantag till de 
bestämmelser som unionens lagstiftare har fastställt.
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Slutligen har det ännu inte varit möjligt att nå fram till en generellt acceptabel lösning på 
frågan om den schablonersättning (5 procent) som borgenären har rätt att erhålla från 
myndigheterna vid försenade betalningar. Föredraganden förbehåller sig rätten att ta upp 
denna fråga under nästa diskussion och eventuellt återkomma till frågan genom att lägga fram 
ett ad hoc-ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – 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 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 , samt i 
artikel 1.9 i direktiven om offentlig 
upphandling direktiv 2004/18/EG.
______________________________

1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Or. it

Motivering

Vid tillämpning av den differentierade behandling av offentliga myndigheter och företag som 
anges i kommissionens förslag till direktiv måste reglerna för offentliga myndigheter även 
gälla allmännyttiga företag, exempelvis inom vatten- och energisektorn.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ränta vid sen betalning Ränta vid sen betalning vid 
handelstransaktioner mellan företag

Or. it

Motivering

Artikel 3 hänvisar uttryckligen och uteslutande till handelstransaktioner mellan företag. För 
tydlighetens skull är det därför lämpligt att redan i artikelrubriken uttryckligen ange att dessa 
bestämmelser endast gäller vid sen betalning vid handelstransaktioner mellan företag.

Ändringsförslag 3

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 den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet, dock senast
60 dagar efter dagen för mottagande av de 
varor eller tjänster som avses i avtalet,

Or. it

Motivering

Även om offentliga myndigheter skiljer sig från företag i fråga om budgetplanering och 
tillgång till finansiering liknar affärsförbindelserna mellan ett företag och en myndighet på 
många sätt affärsförbindelserna mellan två företag. Syftet med ändringsförslaget är därför att 
fastställa ett enhetligt regelverk för handelstransaktioner mellan privata företag som inte 
innebär att små och medelstora företag hamnar i ett förhandlingsmässigt underläge gentemot 
stora företag och industrier.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

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, med automatisk verkan 
– dvs. utan att det krävs en påminnelse 
från den enskilda borgenären – och 
såvida inte annat anges i avtalet, är 
berättigad att få följande minimibelopp av 
gäldenären:

Or. it

Motivering

Avtalsvillkor som avviker från de bestämmelser som föreslås i artiklarna 3 och 5 skulle 
sannolikt innebära försämrade avtalsgarantier för borgenären. Enligt föredraganden är det 
mycket viktigt att medlemsstaterna ser till att dessa betalningar sker med automatisk verkan 
så att den enskilda borgenären inte behöver befara eventuella repressalier från 
uppdragsgivarens sida.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om villkoren i punkt 1 uppfylls ska
medlemsstaterna säkerställa följande:

4. Om villkoren i punkt 1 uppfylls ska 
medlemsstaterna säkerställa följande:

a) Dröjsmålsränta ska betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet.

a) Dröjsmålsränta ska betalas från dagen 
efter den förfallodag eller den betalningstid 
som fastställs i avtalet.

b) Om förfallodagen eller betalningstiden 
inte fastställs i avtalet ska 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) 30 dagar efter den dag då gäldenären 
mottog fakturan eller en likvärdig begäran 
om betalning,
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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, 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, 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, 30 dagar efter den dagen.

Or. it

Motivering

För tydlighetens skull är det lämpligt att i artikel 5 först ange villkoren för betalning av 
dröjsmålsränta (punkt 1), därefter föreskrifterna om betalningsfrist (tidigare punkt 4, nu 
punkt 2), föreskrifterna om hur länge förfarandet för godkännande eller kontroll får pågå 
(punkt 3) och slutligen föreskrifterna om tidsfrister (tidigare punkt 2, nu punkt 4).

Ändringsförslag 6

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.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det i 
avtalet inte fastställs en längre 
betalningstid än den som anges i punkt 4 b, 
med undantag för om gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om 
det och det är vederbörligen motiverat 
enligt nödvändighetsprincipen och under 
förutsättning att betalningstiden inte 
överstiger 60 dagar.

Or. it



PE430.892v02-00 8/9 PA\802963SV.doc

SV

Motivering

I sin ursprungliga lydelse ger artikel 5 parterna stort utrymme att komma överens om en 
längre betalningstid, med risk för att direktivets allmänna mål förfelas. Vidare framstår 
ordalydelsen ”t.ex. ett objektivt behov av att fördela betalningen över en längre tid” som allt 
för vagt och därmed öppet för tolkningar.

Ändringsförslag 7

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 
tillämpning av sådana villkor.

Or. it

Motivering

Intresseorganisationer bör kunna vidta rättsliga åtgärder i enlighet med den berörda 
nationella lagstiftningen även om dessa villkor endast tillämpas tillfälligt.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När medlemsstaterna överför detta 
direktiv ska de anordna 
informationskampanjer som syftar till att 
ge företag, särskilt små och medelstora 
företag, bättre kunskap om sina 
rättigheter.
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För att främja iakttagande av 
betalningsfrister ska medlemsstaterna 
beakta möjligheten att offentliggöra 
uppgifter om ”goda” och ”dåliga” 
gäldenärer och att sprida kunskap om 
goda rutiner.

Or. it

Motivering

Som det framgår av kommissionens konsekvensanalys tar företag inte ut dröjsmålsränta 
eftersom de inte känner till sina rättigheter. Utöver att ge information kan man vidta 
praktiska åtgärder som främjar iakttagandet av betalningsfrister.


