
 

 

 441.848/ 1 

 DA 

 

 

 

 

14.10.2010 A7-0136/ 001-047 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 001-047  

af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

 

Betænkning 

Barbara Weiler A7-0136/2010 

Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning) 

 

Forslag til direktiv (KOM(2009)0126 – C7–0044/2009 – 2009/0054(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Et af de prioriterede indsatsområder i 

den europæiske økonomiske 

genopretningsplan er at mindske de 

administrative byrder og fremme 

iværksætterånd ved bl.a. at sikre, at 

offentlige myndigheder for at mindske 

likviditetsproblemerne betaler fakturaer fra 

små og mellemstore virksomheder, som 

har leveret varer eller tjenesteydelser, 

inden for en måned. 

(7) Et af de prioriterede indsatsområder i 

den europæiske økonomiske 

genopretningsplan er at mindske de 

administrative byrder og fremme 

iværksætterånd ved bl.a. principielt at 

sikre, at fakturaer, herunder fra små og 

mellemstore virksomheder, for levering af 

varer eller tjenesteydelser, betales inden 

for en måned for at mindske 

likviditetsproblemerne. 

Begrundelse 

Det bør som princip kræves af offentlige og private ordregivende myndigheder, at de betaler 

fakturaer inden for 30 dage. Det bør imidlertid være muligt at lave undtagelser fra denne regel, 

som fastsat i direktivet. For eksempel i byggebranchen kan det udførte arbejde og dermed de 

bilag, der understøtter de fremsendte fakturaer, være af så kompleks karakter, at det kan tage 

længere tid end den specificerede periode at kontrollere dem. Bestemmelserne om delvise 

betalinger kan anvendes til at imødegå dette problem. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Forsinket betaling udgør et 

kontraktbrud, som er blevet finansielt 

tiltrækkende for skyldnere i de fleste 

medlemsstater som følge af lave 

morarenter eller ingen opkrævning af 

morarenter og/eller langsomme 

inddrivelsesprocedurer. En afgørende 

ændring, herunder at gøre udelukkelse af 

retten til morarenter til en urimelig 

kontraktbestemmelse og sikre 

kompensation til kreditorer for påløbne 

omkostninger, er nødvendig for at vende 

denne tendens og sikre, at konsekvenserne 

af forsinket betaling bliver af en sådan art, 

at de er et incitament til ikke at betale for 

sent. 

(12) Forsinket betaling udgør et 

kontraktbrud, som er blevet finansielt 

tiltrækkende for skyldnere i de fleste 

medlemsstater som følge af lave 

morarenter eller ingen opkrævning af 

morarenter og/eller langsomme 

inddrivelsesprocedurer. En afgørende 

ændring til en kultur, hvor hurtig betaling 

er normen, er nødvendig for at vende 

denne tendens og sikre, at konsekvenserne 

af forsinket betaling bliver af en sådan art, 

at de er et incitament til ikke at betale for 

sent. Denne kultur bør indbefatte 

fastsættelse af betalingsperiodernes 

maksimale længde, kompensation til 

kreditorerne af påløbne omkostninger, og 

det bør fastslås, at udelukkelse af retten til 

morarenter og retten til kompensation for 

inddrivelsesomkostninger er såvel 

urimelige kontraktvilkår som urimelig 

handelspraksis. Der bør navnlig fokuseres 

på SMV'er. Det er derfor af afgørende 

betydning, at der ikke foreslås indsatser, 

som skaber bureaukrati. 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at sende et klart signal til de økonomiske beslutningstagere om, at 

udelukkelse af retten til kompensation for inddrivelsesomkostninger, en ret som dette forslag 

tilstræber at styrke, er et urimeligt vilkår, som ikke kan fastholdes over for kreditorerne, og som 

kan medføre erstatningskrav. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Der bør derfor være en bestemmelse 

om, at betalingsfristerne for kontrakter 
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mellem virksomheder som hovedregel bør 

begrænses til 60 dage. Der kan imidlertid 

være belæg for, at virksomhederne kan 

kræve længere betalingsfrister, f.eks. hvis 

salget forekommer i en koncentreret 

periode af året, hvorimod indkøbene 

foretages hele året. Det bør derfor fortsat 

være muligt for kontrahenterne specifikt 

at enes om betalingsfrister, som er 

længere end 60 dage, men kun forudsat at 

en sådan forlængelse ikke fører til 

urimelig skade for nogen af parterne. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Af hensyn til sammenhængen i 

fællesskabslovgivningen bør definitionen 

af "ordregivende myndigheder" i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/18/EF om samordning af 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

offentlige vareindkøbskontrakter, 

offentlige tjenesteydelseskontrakter og 

offentlige bygge- og anlægskontrakter 

anvendes i dette direktiv. 

 

(13) Af hensyn til sammenhængen i 

fællesskabslovgivningen bør definitionen 

af "ordregivende myndigheder" i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/18/EF om samordning af 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

offentlige vareindkøbskontrakter, 

offentlige tjenesteydelseskontrakter og 

offentlige bygge- og anlægskontrakter 

samt 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 

posttjenester
1
 anvendes i dette direktiv. 

Definitionen af "offentlig myndighed" 

bør imidlertid ikke omfatte "offentlige 

virksomheder" som defineret i direktiv 

2004/17/EF.  

 1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. 

Begrundelse 

Hvis "offentlige virksomheder" som defineret i direktiv 2004/17/EF blev omfattet af direktivets 

anvendelsesområde, ville det føre til konkurrenceforvridning i de berørte sektorer. 

Overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2.  

 

Ændringsforslag  5 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) En rimelig kompensation til kreditorer 

til inddrivelse af de omkostninger, der er 

påløbet ved forsinket betaling, er 

nødvendig for at sikre, at konsekvenserne 

af forsinket betaling bliver af en sådan art, 

at de er et incitament til ikke at betale for 

sent. Inddrivelsesomkostninger bør også 

omfatte inddrivelse af administrative 

omkostninger og kompensation for interne 

omkostninger, som er påløbet på grund af 

forsinket betaling, for hvilke dette direktiv 

bør give mulighed for at anvende et fast 

minimumsbeløb, som kan kumuleres med 

morarenter. Kompensation for 

omkostningerne ved inddrivelse bør ikke 

anfægte de nationale bestemmelser, 

hvorefter en national dommer kan tilkende 

kreditor yderligere kompensation for lidt 

skade i forbindelse med skyldners 

forsinkede betaling. 

(15) En rimelig kompensation til kreditorer 

til inddrivelse af de omkostninger, der er 

påløbet ved forsinket betaling, er 

nødvendig for at sikre, at konsekvenserne 

af forsinket betaling bliver af en sådan art, 

at de er et incitament til ikke at betale for 

sent. Inddrivelsesomkostninger bør også 

omfatte inddrivelse af administrative 

omkostninger og kompensation for interne 

omkostninger, som er påløbet på grund af 

forsinket betaling, for hvilke dette direktiv 

bør give mulighed for at anvende et fast 

beløb, som kan kumuleres med morarenter. 

Kompensation for omkostningerne ved 

inddrivelse bør ikke anfægte de nationale 

bestemmelser, hvorefter en national 

dommer kan tilkende kreditor yderligere 

kompensation for lidt skade i forbindelse 

med skyldners forsinkede betaling. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Ud over berettigelsen til betaling af 

et fast beløb til dækning af interne 

inddrivelsesomkostninger bør 

kreditorerne desuden være berettiget til 

kompensation for øvrige 

inddrivelsesomkostninger, der måtte 

påløbe som følge af skyldnerens 

forsinkede betaling – omkostninger, der 

navnlig bør omfatte dem, kreditorerne har 

haft i forbindelse med at engagere en 

advokat eller et inkassofirma. Kreditorer 

bør ligeledes kunne gøre krav på dækning 

af omkostninger, der er påløbet som følge 

af, at der er foretaget overtræk. 
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Begrundelse 

Det skal klart fremgå, præcis hvilke omkostninger der anses for at være 

inddrivelsesomkostninger, der er påløbet som følge af skyldneres forsinkede betaling. 

Ovenstående liste er ikke udtømmende. 

 

Ændringsforslag  7 

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. 

udgår 

 

Ændringsforslag  8 

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 

(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 



 

 

 441.848/ 6 

 DA 

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. 

påfører offentlige myndigheders forsinkede 

betaling ikke blot de private virksomheder 

urimelige omkostninger, men medfører 

også generel ineffektivitet. Denne negative 

konsekvens af offentlige myndigheders 

forsinkede betaling skal ses i lyset af 

betydningen af offentlige indkøb for EU's 

generelle økonomi. Derfor bør der indføres 

særlige bestemmelser om 

handelstransaktioner mellem 

virksomheder og offentlige myndigheder, 

som navnlig fastsætter betalingsfrister på 

højst 30 dage som normen for offentlige 

indkøbskontrakter, der indgås af 

offentlige myndigheder.  

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Den Europæiske Unions 

institutioner er i en situation, der kan 

sammenlignes med de offentlige 

myndigheder i medlemsstaterne med 

hensyn til deres finansiering og 

kommercielle forhold. De maksimale 

betalingsfrister for offentlige 

myndigheder, som fastsat i dette direktiv, 

finder tilsvarende anvendelse på Den 

Europæiske Unions institutioner. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag bør læses sammen med artikel 2, stk. 2. Ordføreren mener, at direktivet 

skal gælde for Den Europæiske Unions institutioner. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17b) Situationen inden for 

sundhedsvæsenet i en lang række 
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medlemsstater vækker særlig bekymring 

med hensyn til forsinket betaling. 

Problemerne inden for sundhedssektoren 

kan imidlertid ikke løses fra den ene dag 

til den anden, eftersom 

sundhedsplejeinstitutionernes problemer 

skyldes nedarvede gældsbyrder. 

Sundhedsplejeinstitutionerne skal derfor 

have større fleksibilitet i forbindelse med 

opfyldelsen af deres forpligtelser. 

Medlemsstaterne bør dog på alle måder 

bestræbe sig på at sikre, at betalinger 

inden for sundhedssektoren sker inden for 

de aftalebestemte betalingsfrister. 

Begrundelse 

I mange medlemsstater har sundhedsvæsenet svært ved at betale til tiden. I mange tilfælde 

skyldes disse betalingsproblemer "tidligere fejl" og strukturproblemer. Medlemsstaterne bør 

bestræbe sig på at sikre, at direktivets regler også finder anvendelse på 

sundhedsplejeinstitutioner. Sådanne institutioner bør imidlertid have større fleksibilitet i 

forbindelse med opfyldelsen af deres betalingsforpligtelser.  

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Direktivet bør forebygge misbrug af 

aftalefriheden til skade for kreditor. Der 

kan være tale om misbrug, hvis 

hovedformålet med en aftale er, at 

skyldner får yderligere likviditet på 

kreditors bekostning, f.eks. gennem 

udelukkelse af kreditors mulighed for at 

opkræve morarenter for forsinket betaling 

eller fastsættelse af en morarentesats, som 

er betydeligt lavere end den i direktivet 

angivne lovbestemte rente, eller hvis 

hovedentreprenøren pålægger 

leverandørerne eller underleverandørerne 

betalingsvilkår, som ikke er rimelige i 

forhold til de vilkår, der gælder for ham 

selv. Direktivet bør ikke gribe ind i 

nationale bestemmelser om 

kontraktindgåelse eller om gyldigheden af 

kontraktbestemmelser, der er urimelige for 

(18) Direktivet bør forebygge misbrug af 

aftalefriheden til skade for kreditor. Der 

kan være tale om misbrug, hvis 

hovedformålet med et kontraktvilkår eller 

en praksis er, at skyldner får yderligere 

likviditet på kreditors bekostning, f.eks. 

gennem udelukkelse af kreditors mulighed 

for at opkræve morarenter for forsinket 

betaling eller fastsættelse af en 

morarentesats, som er betydeligt lavere end 

den i direktivet angivne lovbestemte 

rente, eller hvis hovedentreprenøren 

pålægger leverandørerne eller 

underleverandørerne betalingsvilkår, som 

ikke er rimelige i forhold til de vilkår, der 

gælder for ham selv. I henhold til det 

akademiske udkast til fælles 

referenceramme bør ethvert 

kontraktvilkår eller enhver praksis, der 
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skyldneren. klart afviger fra god handelspraksis og er 

i modstrid med god tro og fair behandling, 

anses for at være urimelig(t). Direktivet 

bør ikke gribe ind i nationale bestemmelser 

om kontraktindgåelse eller om gyldigheden 

af kontraktbestemmelser, der er urimelige 

for skyldneren. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

. (18a) I forbindelse med en styrket indsats 

for at forhindre, at aftalefriheden 

misbruges til skade for kreditorernes 

interesser, bør medlemsstaterne, officielt 

anerkendte organer og organer med en 

legitim interesse – med støtte fra 

Kommissionen – tilskynde til udarbejdelse 

og offentliggørelse af adfærdskodekser og 

indførelse af konfliktløsningssystemer 

baseret på mægling og voldgift, som skal 

være frivillige, indeholde hensigtsmæssige 

klageprocedurer og forhandles på 

nationalt plan eller EU-plan og være 

udformet med henblik på at sikre 

overholdelse af alle rettigheder i henhold 

til nærværende direktiv. 

Begrundelse 

 

Det er på enhver måde ønskeligt, at adfærdskodekserne skal omfatte effektive klageprocedurer, 

der kan tages i brug over for parter, der undlader at overholde deres aftalemæssige 

forpligtelser. Sådanne bestemmelser kan imidlertid kun have begrænset effektivitet, hvis de er 

valgfrie, også på grund af manglen på bindende metoder til sikring af korrekt adfærd hos de 

berørte parter (ud over truslen om udelukkelse). Derfor er det vigtigt at sikre, at de 

repræsentative organer inddrages i størst muligt omfang, og at tilskynde til mægling og voldgift 

med henblik på at sikre, at de valgte løsninger er de hurtigste og mindst udgiftskrævende. 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18b) Dette direktiv opstiller specifikke 

kriterier for at vurdere mulige urimelige 

kontraktvilkår under henvisning til de 

særlige træk ved transaktioner mellem 

virksomheder, eller mellem virksomheder 

og offentlige myndigheder, som i 

væsentlig grad afviger fra de 

transaktioner, der involverer forbrugere. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget præciserer, at de specifikke kriterier for at vurdere mulige urimelige 

kontraktvilkår, som fastsat i dette direktiv, er blevet udviklet under henvisning til de særlige 

træk ved transaktioner mellem virksomheder, eller mellem virksomheder og offentlige 

myndigheder, som i væsentlig grad afviger fra de transaktioner, der involverer forbrugere.  

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) For at lette overholdelsen af 

bestemmelserne i dette direktiv bør 

medlemsstaterne tilskynde til mægling 

eller andre former for alternativ 

konfliktløsning. 

Begrundelse 

Ordføreren ønsker at fremme brugen af mægling og andre former for alternativ konfliktløsning. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Det er nødvendigt at sikre, at 

inddrivelsesprocedurerne for ubestridte 

(22) Det er nødvendigt at sikre, at 

inddrivelsesprocedurerne for ubestridte 
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krav i forbindelse med forsinket betaling i 

handelstransaktioner afsluttes hurtigt. 

krav i forbindelse med forsinket betaling i 

handelstransaktioner afsluttes hurtigt med 

mulighed for at forfølge sådanne krav 

mod virksomheder og offentlige 

myndigheder ved hjælp af en alment 

tilgængelig onlineprocedure, hvortil der 

er adgang på lige vilkår for alle kreditorer 

med base i Unionen, og hvortil der er 

direkte adgang via den europæiske e-

justice-portal, så snart denne bliver 

tilgængelig. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (22a) I overensstemmelse med punkt 34 i 

den interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning bør medlemsstaterne både i 

egen og Unionens interesse udarbejde og 

offentliggøre deres egne oversigter, der så 

vidt muligt viser overensstemmelsen 

mellem dette direktiv og 

gennemførelsesforanstaltningerne. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 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 

artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF og i 

artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/17/EF, uanset kontraktens emne 

eller værdi samt alle EU's institutioner, 

organer, kontorer og agenturer 

 

Ændringsforslag  18 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) "forsinket betaling": manglende betaling 

inden for den betalingsfrist, der er anført i 

artikel 3, stk. 2, eller artikel 5, stk. 2 

4) "forsinket betaling": manglende betaling 

inden for den betalingsfrist, der er anført i 

kontrakten eller, i mangel af en sådan, i 

artikel 3, stk. 2, litra b), eller artikel 5, stk. 

2, litra b)  

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er vigtigt, idet man bør tillade, at der i en aftale indsættes en kortere 

betalingsfrist end fristerne i artikel 3, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, og hvis dette sker, skal 

skyldneren straffes behørigt for ikke at overholde fristen. 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 

rente, som er forhandlet og aftalt mellem 

virksomheder 

5) "morarenter": lovbestemt rente eller 

rente, som er forhandlet og aftalt mellem 

virksomheder, men som ikke må ligge 

under den lovbestemte rente  

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 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 

Begrundelse 

Et mere ensartet regelsæt for begge sektorer med en lille stigning i den lovbestemte rentesats i 

stedet for et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling vil sikre, at alle skyldnere behandles 

rimeligt og får en afpasset, men afskrækkende sanktion. Vedtagelsen af dette ændringsforslag 

kræver, at artikel 5, stk. 5, i Kommissionens forslag udgår. 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) "kontrollerbar faktura": en tydelig 

endelig faktura, der stemmer overens med 

den aftalte rækkefølge for posterne og 

anvender beskrivelserne i kontrakten. 

Mængdeberegninger, tegninger og anden 

dokumentation, der kræves i kontrakten 

som bevis for arten og omfanget af det 

udførte arbejde, skal vedlægges fakturaen  

Begrundelse 

Fakturaen skal være kontrollerbar for at udløse en betalingsfrist og et krav om betaling. Den 

skal derfor f.eks. omfatte en liste over de poster, for hvilke der ønskes betaling, angive for 

hvilke poster udgifterne til det udførte arbejde gælder samt være ledsaget af den relevante 

dokumentation. For at fakturaen skal betragtes som altomfattende og korrekt udformet, skal 

den være i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten mellem parterne. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Morarenter Transaktioner mellem virksomheder 

Begrundelse 

Af hensyn til tydeligheden skal det fremgå af titlen, at artikel 3 kun vedrører forsinkede 

betalinger mellem virksomheder. 

 

Ændringsforslag  23 

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 

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 
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rykkerskrivelse inden for en af følgende 

tidsfrister: 

rykkerskrivelse inden for en af følgende 

tidsfrister: 

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 og fakturaens 

forfaldsdato, 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 30 kalenderdage 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 

tjenesteydelsens 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 

tjenesteydelsens 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. 

 ba) datoen for fakturaens modtagelse kan 

ikke gøres til genstand for en kontraktuel 

aftale mellem skyldneren og kreditor. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 a og 2 b (nye) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale varighed af accept- eller 

verificeringsproceduren, jf. stk. 2, litra b), 

nr. iii), ikke overstiger 30 dage. 

 2b. Medlemsstaterne sikrer, at den i 

aftalen fastsatte betalingsfrist ikke 

overskrider 60 dage, medmindre det 

udtrykkeligt er aftalt mellem skyldneren 

og kreditor, og det ikke fører til urimelig 

skade for nogen af parterne. 

 

Ændringsforslag  25 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

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:  

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditor, når 

der skal betales morarenter i 

handelstransaktioner i henhold til artikel 3 

og 5, automatisk, dvs. uden at den enkelte 

kreditor skal foretage sig noget, som 

minimum er berettiget til fra skyldneren at 

modtage et fast beløb på 40 EUR. 

Begrundelse 

Artikel 6 i forslaget til direktiv anfører, at "en bestemmelse, som udelukker morarenter ved 

forsinket betaling, altid [anses] for at være klart urimelig". En kontraktbestemmelse, der 

afviger fra bestemmelserne, som foreslås i artikel 3, ville forringe de kontraktmæssige 

garantier, som beskytter kreditorerne. Det er vigtigt at sikre, at proceduren er automatisk for at 

undgå repressalier fra kundens side. Kompensationsbeløbet for inddrivelsesomkostninger bør 

fremgå som et mindstebeløb. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) ved gæld på over 1 000 EUR, men 

under 10 000 EUR, et fast beløb på 70 

EUR 

udgår 

 

Ændringsforslag  27 

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 

udgår 
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Ændringsforslag  28 

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 

udgår 

Begrundelse 

En ubegrænset 1-%'s-godtgørelsessats for forsinket betaling af 10 000 EUR eller derover kan 

medføre betydelige og uforholdsmæssig store omkostninger for større værditransaktioner og 

afspejler måske ikke de faktiske omkostninger. Ordføreren er af den opfattelse, at der bør være 

et fast øvre loft for godtgørelse af omkostninger ved inddrivelse.  

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) Medlemsstaterne sikrer, at det i stk. 1 

nævnte kompensationsbeløb for 

inddrivelsesomkostninger i tilfælde af 

flere krav mod den samme skyldner kun 

skal betales for summen af gældsbeløbene 

og ikke for de individuelle krav. 

Begrundelse 

Det ville ikke være rimeligt eller på linje med den nuværende praksis at kompensere den samme 

leverandørs og købers inddrivelsesomkostninger for individuelle krav, men det bør føre til 

godtgørelse for de i stk. 1 nævnte omkostninger svarende til summen af alle disse kumulative 

krav for forsinket betaling. Dette er især relevant i sundhedssektoren, når hospitaler ikke kan 

betale en leverandør af forskellige typer medicin til individuelle forsyninger pga. forsinket 

betaling fra sygekasser. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medmindre skyldneren ikke er 3. Bortset fra tilfælde, hvor skyldneren er 
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ansvarlig for forsinkelsen, er kreditor ud 

over de i stk. 1 fastsatte beløb berettiget til 

at kræve rimelig kompensation af 

skyldneren for alle yderligere 

omkostninger, der skyldes sidstnævntes 

forsinkede betaling. 

fritaget for ansvar for forsinkelsen, er 

kreditor ud over de i stk. 1 fastsatte beløb 

berettiget til at kræve rimelig 

kompensation af skyldneren for alle 

yderligere omkostninger, der skyldes 

sidstnævntes forsinkede betaling. Disse 

yderligere omkostninger omfatter navnlig 

de omkostninger, som kreditor har haft i 

forbindelse med at engagere en advokat 

og/eller et inkassofirma samt foretage 

overtræk. 

Begrundelse 

Det skal præciseres, hvilke omkostninger der er indeholdt i de yderligere omkostninger, som 

skyldes skyldnerens forsinkede betaling. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Offentlige myndigheders betaling  Transaktioner mellem virksomheder og 

offentlige myndigheder  

 

Ændringsforslag  32 

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 til realisering af 

offentlige myndigheders mål, uden at det 

er nødvendigt at fremsende 

rykkerskrivelse, er berettiget til morarenter 

svarende til den lovbestemte rente, forudsat 

at   
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag skal ses i lyset af artikel 2, stk. 1. Mange af de tjenesteydelser, som købes 

af offentlige myndigheder, leveres ikke til myndighederne selv, men til tredjeparter fra 

forskellige sociale grupper, på hvis vegne de offentlige myndigheder indgår kontrakter om 

levering af varer eller tjenesteydelser. Indgåelse af kontrakter på sådanne varer eller 

tjenesteydelser, som har til formål at opfylde en given gruppes behov, er omfattet af målene for 

de offentlige myndigheders aktiviteter, selv om de pågældende myndigheder ikke selv er 

slutmodtageren af varerne eller tjenesteydelserne. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b 

 

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 sidste rettidig 

betalingsdag eller betalingsfrist, skal der 

automatisk betales morarenter, senest ved 

udløbet af en af følgende tidsfrister: 

i) fra 30 dage efter skyldnerens modtagelse 

af en faktura, eller en tilsvarende 

betalingsanmodning, eller 

i) 30 kalenderdage efter skyldnerens 

modtagelse af en kontrollerbar 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) 30 kalenderdage efter at varerne eller 

tjenesteydelserne er modtaget, hvis 

skyldneren modtager den kontrollerbare 

faktura 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 

tjenesteydelsens 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) 30 kalenderdage efter datoen for 

godkendelse eller kontrol, hvis 

lovgivningen eller aftalen indeholder krav 

om en godkendelses- eller 

kontrolprocedure, hvorved varernes eller 

tjenesteydelsens overensstemmelse med 

aftalen skal konstateres, og skyldneren 

modtager den kontrollerbare faktura eller 

den tilsvarende betalingsanmodning inden 

eller på den dato, hvor denne godkendelse 

eller kontrol finder sted. 

 iiia) 30 kalenderdage efter modtagelse af 

varerne eller tjenesteydelserne, hvis 

datoen for modtagelse af fakturaen eller 

den tilsvarende betalingsanmodning ikke 

er fastlagt. 

 ba) Datoen for fakturaens modtagelse kan 
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ikke gøres til genstand for en kontraktuel 

aftale mellem skyldneren og kreditor. 

Begrundelse 

Fakturaen skal være kontrollerbar for at udløse et krav om betaling. En endelig faktura skal 

være kontrollerbar, så det kan afgøres, om den er fuldstændig, er udarbejdet korrekt og er 

endelig, for at udløse et krav om betaling. Principielt kan en endelig faktura, som ikke opfylder 

disse kriterier, ikke udløse et krav om betaling. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For offentlige sundhedsinstitutioner 

og offentlige socialmedicinske 

institutioner er den i artikel 5, stk. 2, litra 

b), nr. i), ii) og iii), nævnte tidsfrist 60 

dage. 

Begrundelse 

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 

foyers pour handicapés) doivent bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours en raison de la 

spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 

sécurité sociale). Il ne s’agit pas d’exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 

créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 

compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment 

de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours. 

 

Ændringsforslag  35 

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 den 

maksimale varighed af accept- eller 

verificeringsproceduren, jf. stk. 2, litra b), 

nr. iii), ikke overstiger 30 dage efter 

modtagelse af varerne eller 

tjenesteydelserne. 
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Begrundelse 

Fravigelsen fra tidsfristen på 30 dage til kontrol kan fortolkes på et ubegrænset antal måder og 

bør derfor slettes. Da der ofte ikke er lige vilkår mellem offentlige indkøbere og private 

leverandører, giver det endvidere de offentlige myndigheder et smuthul, så de kan benytte sig af 

andre tidsfrister til kontrolproceduren. I øvrigt er startdatoen for tidsfristen på 30 dage i 

ændringsforslaget præciseret som datoen for modtagelse af varerne eller tjenesteydelserne. 

 

Ændringsforslag  36 

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, 

medmindre det udtrykkeligt er aftalt 

mellem skyldneren og kreditor og er 

objektivt begrundet i lyset af aftalens 

særlige karakter eller elementer i den, og 

den må under ingen omstændigheder 

overstige 60 dage. 

Begrundelse 

Både virksomheder og offentlige institutioner bør udelukkende kunne fravige tidsfristen på 30 

dage i særlige begrundede tilfælde. Det er vigtigt at fastsætte en øvre grænse for 

betalingsfristen for at begrænse denne fravigelse og forebygge misbrug. 

 

Ændringsforslag  37 

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 

Begrundelse 

Det ville være en anomali, hvis der skulle betales bøder til kreditorer, eftersom modtagerne 
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ville være de involverede personer og ikke en offentlig myndighed. Kreditorernes kompensation 

bør have form af renter.  

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – overskrift og stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Klart urimelige kontraktbestemmelser Urimelige kontraktvilkår og praksisser 

1. Medlemsstaterne træffer bestemmelse 

om, at en aftalebestemmelse vedrørende 

betalingsdagen, morarentesatsen eller 

inddrivelsesomkostningerne 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 et kontraktvilkår eller en praksis 

vedrørende betalingsdagen eller 

betalingsfristen, morarentesatsen eller 

kompensation for 

inddrivelsesomkostningerne ikke er 

bindende og giver grundlag for krav om 

skadeserstatning, hvis den/det er 

urimelig(t) over for kreditor. 

 Ved afgørelsen af, om et kontraktvilkår 

eller en praksis er urimelig(t) over for 

kreditor i den forstand, der fremgår af 

første afsnit, tages der hensyn til alle 

sagens omstændigheder, herunder: 

 a) enhver klar fravigelse af god 

handelspraksis, som er i modstrid med god 

tro og fair behandling 

 b) produktets eller tjenesteydelsens art 

samt 

 c) 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). 

 (Fjernelsen af ordet "klart [urimelig]" og 

indsættelse af ordene "vilkår" og "praksis" 

gælder for hele teksten. En vedtagelse af 

dette ændringsforslag vil gøre det 

nødvendigt at foretage konsekvensrettelser 
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i hele teksten). 

Begrundelse 

Det er underforstået, at oversættelsen af "vilkår" er "cláusula" på spansk, "clausola" på 

italiensk og "clause" på fransk. Dette er i overensstemmelse med f.eks. Rådets direktiv 

93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår første afsnit anses en 

bestemmelse, som udelukker morarenter 

ved forsinket betaling, altid for at være 

klart urimelig. 

1a. For så vidt angår stk. 1 anses et 

kontraktvilkår eller en praksis, som 

udelukker morarenter ved forsinket 

betaling eller kompensation for 

inddrivelsesomkostninger eller begge dele, 

altid for at være urimelig. 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at sende et klart signal til de økonomiske beslutningstagere om, at 

udelukkelse af retten til kompensation for inddrivelsesomkostninger, en ret som dette forslag 

tilstræber at styrke, er et urimeligt vilkår, som ikke kan fastholdes over for kreditorerne, og som 

kan medføre erstatningskrav. 

 

Ændringsforslag  40 

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 organisationer, som 

officielt er anerkendt eller har en legitim 

interesse i at fungere som repræsentant 

for virksomheden, i henhold til den 

pågældende medlemsstats lovgivning kan 

indbringe en sag for domstolene eller for 

de kompetente administrative 

myndigheder, hvis et vilkår eller en 

handelspraksis, herunder i en 

enkeltstående kontrakt, er urimelige, 

således at disse kan anvende egnede og 
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effektive midler til at bringe anvendelsen 

af sådanne vilkår eller handelspraksisser 

til ophør. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag, der er inspireret af ordlyden af direktiv 2000/35, forsøger at præcisere 

begrebet "organisationer". I modsætning til direktiv 2000/35, vil ændringsforslaget dog søge at 

udvide denne mulighed til andre organisationer end dem, der repræsenterer små og 

mellemstore virksomheder, for eksempel til organisationer inden for en bestemt erhvervssektor. 

Ændringsforslaget præciserer også, at repræsentative organisationer ikke er afskåret fra at 

indbringe en sag i henhold til den pågældende nationale lovgivning blot fordi det vilkår, der 

påstås at være urimeligt, er indeholdt i en enkeltstående aftale og ikke er et standardvilkår eller 

en standardbetingelse. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemsigtighed Gennemsigtighed og bevidstgørelse 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag bør læses sammen med ændringerne i artikel 7.  

 

Ændringsforslag  42 

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. 

Ændringsforslag  43 
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Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

  

 1a. Kommissionen offentliggør i EU-

Tidende og på internettet detaljer om 

aktuelle, lovbestemte rentesatser 

gældende i alle medlemsstater i tilfælde af 

for sen betaling i handelstransaktioner. 

Begrundelse 

Dette vil sikre større klarhed og nemmere adgang for domstole og kreditorer til detaljer om 

lovbestemte rentesatser gældende i de forskellige medlemsstater. Dette er af særlig betydning i 

forbindelse med grænseoverskridende transaktioner.  

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Medlemsstaterne skal, hvis det er 

relevant, anvende fagpresse, kampagner 

og alle andre passende midler til at øge 

bevidstheden om retsmidlerne ved 

forsinket betaling blandt virksomhederne. 

Begrundelse 

De empiriske beviser, som Kommissionen har fremlagt i sin konsekvensanalyse, viser, at 

virksomheder ofte ikke kender til retsmidlerne ved forsinket betaling. Ordføreren mener, at 

gennemførelsen af direktivet bør ledsages af oplysningskampagner rettet mod virksomheder og 

navnlig små og mellemstore virksomheder gennem oplysning om deres rettigheder. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 c og 1 d (nye) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Medlemsstaterne kan tilskynde til 
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etablering af kodekser til hurtig 

udbetaling, der fastsætter klart definerede 

betalingsfrister og en ordentlig procedure 

til håndtering af betalinger, der råder tvist 

om, eller andre initiativer for at tackle det 

afgørende spørgsmål om forsinket 

betaling og bidrage til at udvikle en kultur 

af hurtig betaling, der understøtter 

målene i dette direktiv.  

 1d. Medlemsstaterne skal bestræbe sig på 

at tilskynde til offentliggørelse af en liste 

over hurtige betalere med henblik på at 

øge udbredelsen af god praksis. 

Begrundelse 

Ordføreren påpegede i sit arbejdsdokument, at forsinket betaling kun kan bekæmpes med 

vidtspændende supplerende foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør omfatte registrering af 

gode betalere og udbredelse af bedste praksis med henblik på at fremme rettidig betaling, 

herunder instrumenter såsom kodekser til hurtig udbetaling.  

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Forfaldsplaner 

 Dette direktiv berører ikke parternes 

mulighed for at indgå aftale i henhold til 

de relevante bestemmelser i national lov 

om forfaldsplaner, der tillader, at de 

skyldige beløb betales i rater over en 

længere periode. I de tilfælde hvor et af 

afdragene ikke er betalt på den aftalte 

dato, skal renter, erstatning og andre 

sanktioner, der er fastsat i dette direktiv, 

udelukkende beregnes på grundlag af de 

forfaldne beløb. 

Begrundelse 

Ratebetalingsordninger kan bidrage til at sikre likviditet til virksomheder og små og 

mellemstore virksomheder i særdeleshed. I denne forbindelse anser ordføreren det for 

hensigtsmæssigt at præcisere: (1) at det fortsat står parterne i en kommerciel transaktion helt 

frit at indgå aftale i henhold til de relevante bestemmelser i national lov om ordninger af denne 
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art, og (2) at renter, erstatning og andre sanktioner i tilfælde af for sen betaling af en rate 

udelukkende beregnes på grundlag af de forfaldne beløb. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 - stk. 1 og 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der inden 90 

kalenderdage efter indgivelse af stævning 

eller anmodning fra kreditor til retten eller 

en anden kompetent myndighed uanset 

beløbets størrelse kan opnås et 

tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, så længe 

gælden eller aspekter af proceduren ikke 

bestrides.  

1. Medlemsstaterne sikrer, at der inden 90 

kalenderdage efter indgivelse af stævning 

eller anmodning fra kreditor til retten eller 

en anden kompetent myndighed uanset 

beløbets størrelse kan opnås et 

tvangsfuldbyrdelsesgrundlag gennem en 

fremskyndet procedure, så længe gælden 

eller aspekter af proceduren ikke bestrides. 

Denne forpligtelse skal opfyldes af 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

deres nationale love og administrative 

bestemmelser. Kreditorer skal i denne 

forbindelse have mulighed for at anvende 

en bredt tilgængelig onlineprocedure. 

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, og den onlineprocedure, hvortil der 

henvises i stk. 1, skal være tilgængelig for 

alle kreditorer, der er etableret i Unionen. 

 


