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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-047  
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande 
Barbara Weiler A7-0136/2010 
Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (omarbetning) 

 

Förslag till direktiv (KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 
Skäl 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) En av de viktigaste åtgärderna i den 

ekonomiska återhämtningsplanen för 

Europa är en minskning av de 

administrativa kostnaderna och främja 

entreprenörskap genom att bl.a. se till att 

offentliga myndigheter betalar fakturor för 

varor och tjänster inom en månad, även till 

små och medelstora företag, för att främja 

företagens betalningsflöden. 

(7) En av de viktigaste åtgärderna i den 

ekonomiska återhämtningsplanen för 

Europa är en minskning av de 

administrativa kostnaderna och främja 

entreprenörskap genom att bl.a. se till att 

fakturor för varor och tjänster som 

grundregel betalas inom en månad, även 

till små och medelstora företag, för att 

främja företagens betalningsflöden. 

Motivering 

Offentliga och privata uppdragsgivare ska som grundregel åläggas att betala inom en tidsfrist 
på 30 dagar. Men undantag som de som nämns i direktivet måste vara möjliga. Inom 
byggbranschen kan till exempel tjänsterna och således också bokföringsmaterialet vara så 
komplexa att kontrollen kan kräva längre tid än nämnda frist. Bestämmelsen om delbetalningar 
kan ha en kompenserande verkan på detta område. 
 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 
Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Sen betalning är ett avtalsbrott som 

har blivit ekonomiskt intressant för 

(12) Sen betalning är ett avtalsbrott som 

har blivit ekonomiskt intressant för 
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gäldenärer i de flesta medlemsstater genom 

att dröjsmålsräntan är låg eller obefintlig 

och/eller indrivningsförfarandena 

långsamma. Det krävs en avgörande 

förändring som bland annat innebär att 

undantaget från rätten att ta ut ränta är 

ett oskäligt avtalsvillkor och att 

borgenärerna får ersättning för de 

kostnader som uppstått, för att vända 

denna utveckling och för att säkerställa att 

konsekvenserna av sena betalningar 

fungerar som ett incitament för att betala i 

tid. 

gäldenärer i de flesta medlemsstater genom 

att dröjsmålsräntan är låg eller 

obefintlig och/eller 

indrivningsförfarandena långsamma. Det 

krävs en definitiv övergång till en kultur 

med snabba betalningar för att vända 

denna utveckling och för att säkerställa att 

konsekvenserna av sena betalningar 

fungerar som ett incitament för att betala i 

tid. Denna övergång bör bland annat ske 

genom att längsta tillåtna betalningstider 

fastställs, att borgenärerna får ersättning 

för de kostnader som uppstått och att 

undantaget från rätten att ta ut ränta och 

rätten till ersättning för 

indrivningskostnader betraktas som 

oskäliga avtalsvillkor och oskäligt 

handelsbruk. Särskild tonvikt bör läggas 

vid små och medelstora företag. Därför är 

det avgörande att inte föreslå åtgärder 

som skapar krångel och byråkrati. 

Motivering 

Man måste ge de ekonomiska aktörerna ett klart besked om att ett uteslutande av rätten till 
ersättning för indrivningskostnader – en rätt som förslaget försöker stärka – är ett oskäligt 
villkor som inte kan tillämpas gentemot borgenärer och som kan ge upphov till 
skadeståndskrav. 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 
Skäl 12a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Betalningstiden i avtal mellan 

företag bör generellt begränsas till högst 

60 dagar. Det kan dock finnas skäl för att 

företag behöver längre betalningstider, till 

exempel när försäljningen koncentreras 

till en period under året, medan inköp 

behöver göras under hela året. Det bör 

därför även i fortsättningen vara möjligt 

för avtalsparterna att särskilt avtala om 

betalningstider som överstiger 60 dagar, 

dock förutsatt att en sådan utökning inte 

innebär onödig skada för någon av 

avtalsparterna. 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 
Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att skapa enhetlighet i 

gemenskapslagstiftningen bör definitionen 

av upphandlande myndigheter i 

direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 

om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster gälla 

i detta direktiv.  

(13) För att skapa enhetlighet i 

gemenskapslagstiftningen bör definitionen 

av upphandlande myndigheter i 

direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 

om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster och 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 posttjänster 

(försörjningsdirektivet)
1
 gälla i detta 

direktiv. Men offentliga företag så som de 

definieras i direktiv 2004/17/EG ska inte 

omfattas av definitionen ”offentliga 

myndigheter”. 

 ___________________
 

1 
EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. 

Motivering 

Att ta med offentliga företag så som de definieras i direktiv 2004/17/EG skulle leda till att 
konkurrensen snedvrids inom de aktuella sektorerna. Detta ändringsförslag är kopplat till 
ändringsförslaget till artikel 2.2. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 
Skäl 15 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Borgenärerna måste få skälig 

ersättning för sina indrivningskostnader till 

följd av sena betalningar så att 

konsekvenserna av sena betalningar 

fungerar avskräckande. 

Indrivningskostnaderna bör också omfatta 

indrivning av administrativa kostnader och 

ersättning för interna kostnader till följd av 

(15) Borgenärerna måste få skälig 

ersättning för sina indrivningskostnader till 

följd av sena betalningar så att 

konsekvenserna av sena betalningar 

fungerar avskräckande. 

Indrivningskostnaderna bör också omfatta 

indrivning av administrativa kostnader och 

ersättning för interna kostnader till följd av 
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sena betalningar, för vilka detta direktiv 

bör fastställa möjligheten av ett tillägg till 

dröjsmålsräntan med ett fast minimibelopp. 

Ersättning för indrivningskostnader bör 

inte påverka tillämpningen av nationella 

bestämmelser enligt vilka en nationell 

domstol får bevilja borgenären skadestånd 

för annan skada när det gäller gäldenärens 

betalningsförsening. 

sena betalningar, för vilka detta direktiv 

bör fastställa möjligheten av ett tillägg till 

dröjsmålsräntan med ett fast belopp. 

Ersättning för indrivningskostnader bör 

inte påverka tillämpningen av nationella 

bestämmelser enligt vilka en nationell 

domstol får bevilja borgenären skadestånd 

för annan skada när det gäller gäldenärens 

betalningsförsening. 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 
Skäl 15a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) Förutom rätt till betalning av ett fast 

belopp för indrivningskostnader bör 

borgenären också ha rätt till ersättning 

för övriga indrivningskostnader som 

orsakats av gäldenärens sena betalning. 

Till dessa kostnader ska särskilt kostnader 

räknas som borgenären har för att anlita 

en advokat eller en indrivningsbyrå. 

Borgenären bör också kunna hävda 

sådana kostnader som har uppstått genom 

utnyttjande av en kontokredit. 

Motivering 

Det måste klarläggas vilka av borgenärens kostnader som räknas till de övriga 
indrivningskostnader som orsakas av gäldenärens sena betalning. Denna uppräkning är inte 
uttömmande. 

Ändringsförslag  7 

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. 

utgår 
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Ändringsförslag  8 

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. 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. Denna negativa effekt av 

offentliga myndigheters sena betalningar 

bör mätas i ljuset av de offentliga 

upphandlingarnas betydelse i 

Europeiska unionens ekonomi som 

helhet. Följaktligen bör särskilda regler 

införas i fråga om handelstransaktioner 

mellan företag och offentliga 

myndigheter, enligt vilka betalningstiden 

generellt begränsas till högst 30 dagar för 

offentliga kontrakt som tilldelas av 

offentliga myndigheter. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 
Skäl 17a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) Europeiska unionens institutioner 

befinner sig i ungefär samma situation 

som medlemsstaternas offentliga 

myndigheter i fråga om deras finansiering 

och affärsförbindelser. De längsta tillåtna 

betalningstider som enligt detta direktiv 

gäller för offentliga myndigheter gäller 

därför även 

Europeiska unionens institutioner. 

Motivering 

Ändringsförslaget bör läsas tillsammans med artikel 2.2. Föredraganden anser att direktivet 
bör gälla Europeiska unionens institutioner. 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 
Skäl 17b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17b) En särskilt oroande faktor i 

samband med sena betalningar är 

situationen för tjänster på hälsoområdet i 

ett stort antal medlemsstater. Problemen i 

hälso- och sjukvårdssektorn kan 

emellertid inte lösas omedelbart eftersom 

de svårigheter som hälsovårdsinstitutioner 

har härrör från ärvda skulder. 

Hälsovårdsinstitutioner bör därför ges 

ökad flexibilitet i uppfyllandet av sina 

åtaganden. Medlemsstaterna bör dock 

göra allt de kan för att se till att 

betalningar inom hälso- och 

sjukvårdssektorn görs inom de avtalade 

betalningstiderna. 

Motivering 

I många medlemsstater har hälso- och sjukvårdsavdelningarna svårigheter med att betala i tid. 
I många fall är problemen med sena betalningar resultatet av tidigare misstag och strukturella 
problem. Medlemsstaterna bör försäkra sig om att direktivets bestämmelser även gäller för 
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betalningar av hälsovårdsinstitutioner. Dessa inrättningar bör emellertid ges ökad flexibilitet i 
betalningarna. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 
Skäl 18 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Detta direktiv bör förbjuda missbruk 

av avtalsfriheten till borgenärens nackdel. I 

de fall syftet med ett avtal i huvudsak är att 

förse gäldenären med ytterligare likviditet 

på bekostnad av borgenären, till exempel 

när borgenären saknar möjlighet att ta ut 

dröjsmålsränta eller när dröjsmålsräntan är 

avsevärt lägre än den lagstadgade ränta 

som föreskrivs i detta direktiv, eller då 

huvudentreprenören ålägger sina 

leverantörer eller underleverantörer 

betalningsvillkor som inte kan motiveras 

på grundval av de villkor som 

huvudentreprenören själv beviljats, kan 

detta anses utgöra sådant missbruk. 

Direktivet bör inte påverka nationella 

bestämmelser som gäller det sätt på vilket 

avtal ingås eller som reglerar giltighet av 

avtalsvillkor som är oskäliga för 

gäldenären. 

(18) Detta direktiv bör förbjuda missbruk 

av avtalsfriheten till borgenärens nackdel. I 

de fall syftet med ett avtalsvillkor eller 

bruk i huvudsak är att förse gäldenären 

med ytterligare likviditet på bekostnad av 

borgenären, till exempel när borgenären 

saknar möjlighet att ta ut dröjsmålsränta 

eller när dröjsmålsräntan är avsevärt lägre 

än den lagstadgade ränta som föreskrivs i 

detta direktiv, eller då huvudentreprenören 

ålägger sina leverantörer eller 

underleverantörer betalningsvillkor som 

inte kan motiveras på grundval av de 

villkor som huvudentreprenören själv 

beviljats, kan detta anses utgöra sådant 

missbruk. I enlighet med det akademiska 

utkastet till gemensam referensram bör 

varje avtalsvillkor eller bruk som i hög 

grad avviker från ett gott handelsbruk, i 

strid med ärligt uppsåt och god sed, anses 

vara oskäligt. Direktivet bör inte påverka 

nationella bestämmelser som gäller det sätt 

på vilket avtal ingås eller som reglerar 

giltighet av avtalsvillkor som är oskäliga 

för gäldenären. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 
Skäl 18a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) I en ytterligare insats för att 

undvika missbruk av den fria avtalsrätten 

till nackdel för borgenärerna bör 

medlemsstaterna, officiellt erkända 
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intresseorganisationer och organ som har 

ett legitimt intresse, med kommissionens 

stöd uppmuntra utarbetandet och 

spridandet av uppförandekoder samt 

inrättandet av ett tvistlösningssystem med 

medlings- och skiljeförfaranden. 

Tvistlösningssystemet bör vara frivilligt, 

omfatta lämpliga klagomålsförfaranden, 

förhandlas fram på nationell nivå eller 

EU-nivå och utformas för att garantera 

att direktivets rättigheter tillämpas på 

lämpligt sätt. 

Motivering 

Uppförandekoder som omfattar effektiva klagomålsförfaranden för att agera mot parter som 
inte uppfyller avtalen förefaller vara helt på sin plats. Om systemet är frivilligt eller om det 
saknas tvångsmedel för att garantera att parterna agerar på lämpligt sätt (förutom uteslutning) 
blir effektiviteten dock begränsad. Därför krävs ett starkt deltagande av 
intresseorganisationerna. Medling och skiljeförfaranden bör främjas så att tvisterna kan lösas 
till minsta möjliga kostnad och så snabbt som möjligt. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 
Skäl 18b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18b) I detta direktiv föreskrivs specifika 

kriterier för att utvärdera om 

avtalsvillkoren eventuellt är oskäliga med 

hänsyn till de särskilda egenskaper som 

kännetecknar transaktioner mellan olika 

företag eller mellan företag och offentliga 

myndigheter, vilka avsevärt skiljer sig 

från de transaktioner som inbegriper 

konsumenter. 

Motivering 

I detta ändringsförslag tydliggörs att de kriterier som enligt detta direktiv ska användas för att 
utvärdera om avtalsvillkoren eventuellt är oskäliga, tar hänsyn till de särskilda egenskaper som 
kännetecknar transaktioner mellan olika företag eller mellan företag och offentliga 
myndigheter, vilka avsevärt skiljer sig från de transaktioner som inbegriper konsumenter. 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 
Skäl 20a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) För att underlätta att 

bestämmelserna i detta direktiv efterlevs 

bör medlemsstaterna uppmuntra till 

användning av medling eller andra 

alternativa tvistlösningsmetoder. 

Motivering 

Föredraganden vill uppmuntra användningen av medling och andra alternativa 
tvistlösningsmetoder. 
 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 
Skäl 22 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Man måste se till att 

indrivningsförfarandet avseende obestridda 

fordringar slutförs inom en kort tidsperiod. 

(22) Man måste se till att 

indrivningsförfarandet avseende obestridda 

fordringar slutförs inom en kort tidsperiod; 

ett alternativ kan vara att driva dessa 

fordringar mot företag och offentliga 

myndigheter genom ett allmänt 

tillgängligt nätbaserat förfarande som är 

tillgängligt på samma villkor för alla 

borgenärer etablerade i unionen och som 

snarast kan användas genom den 

europeiska e-juridikportalen så snart den 

blir tillgänglig. 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 
Skäl 22a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) Medlemsstaterna bör, i enlighet med 

punkt 34 i det interinstitutionella avtalet 

om bättre lagstiftning, för egen del och i 

unionens intresse upprätta egna tabeller 
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som visar överensstämmelsen mellan 

detta direktiv och införlivandeåtgärderna 

samt offentliggöra dessa tabeller. 

Ändringsförslag  17 

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 1.9 i direktiv 

2004/18/EG och artikel 2.1 a i 

direktiv 2004/17/EG oavsett 

upphandlingens föremål eller värde, samt 

Europeiska unionens alla institutioner, 

organ, kontor och byråer, 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – led 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) sen betalning: underlåtenhet att betala 

inom den betalningstid som anges i 

artikel 3.2 eller 5.2, 

(4) sen betalning: underlåtenhet att betala 

inom den betalningstid som anges i avtalet 

eller, om en sådan inte fastställts, inom 

den betalningstid som anges i artikel 3.2 b 

eller artikel 5.2 b, 

Motivering 

Denna ändring är grundläggande eftersom det måste vara tillåtet att fastställa en kortare 
betalningstid i avtalet än den som fastställs i artikel 3.2 eller artikel 5.2, och om denna kortare 
betalningstid inte respekteras bör detta innebära lämpliga påföljder för gäldenären. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – led 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller (5) dröjsmålsränta: lagstadgad ränta eller 
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ränta som är förhandlad och avtalad mellan 

företagen, 

ränta som är förhandlad och avtalad mellan 

företagen, och som inte ska vara lägre än 

den lagstadgade räntesatsen, 

 

Ändringsförslag  20 

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, 

Motivering 
En mer enhetlig uppsättning regler som gäller för alla sektorer och som inbegriper en viss 
höjning av den lagstadgade räntan i stället för en schablonersättning vid sen betalning skulle 
säkra att alla gäldenärer behandlas rättvist och är föremål för proportionerliga men 
avskräckande påföljder. Detta ändringsförslag förutsätter att artikel 5.5 i 
kommissionens förslag stryks. 

 

Ändringsförslag  21 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) kontrollerbar faktura: en 

överskådligt upprättad, slutgiltig faktura 

där posternas ordningsföljd iakttas och de 

beteckningar används som ingår i avtalet; 

för att styrka tjänstens art och omfång ska 

erforderliga mängdangivelser, underlag 

och andra verifikationer bifogas, 

Motivering 

En faktura måste uppfylla kravet på verifierbarhet för att betalningsskyldigheten ska inträda 
och för att betalningstiden överhuvudtaget ska börja löpa. Hit hör bland annat uppställningen 
av de poster som ska debiteras, att det framgår vad de utförda posterna avser och motsvarande 
verifikationer. Fakturans innehåll måste avspegla de uppgörelser som avtalsparterna har enats 
om för att den ska vara fullständig och korrekt. 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ränta vid sen betalning Transaktioner mellan företag 

Motivering 

För tydlighetens skull bör det i rubriken anges att artikel 3 bara gäller sen betalning mellan 
företag. 
 

Ändringsförslag  23 

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) 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. 

i) 30 kalenderdagar efter förfallodagen 

och 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, 

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 

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 kalenderdagar efter 

den dagen; 

 ba) att dagen för mottagande av fakturan 

inte omfattas av avtal mellan gäldenären 

och borgenären. 
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Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkterna 2a och 2b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska se till att det 

förfarande för godkännande eller kontroll 

som avses i punkt 2 b iii inte pågår längre 

än 30 dagar. 

 2b. Medlemsstaterna ska se till att den 

betalningstid som fastställs i avtalet inte 

överstiger 60 dagar, såvida inte 

gäldenären och borgenären har avtalat 

annat och det inte innebär onödig skada 

för någon av avtalsparterna. 

 

Ändringsförslag  25 

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 

verkställighet, det vill säga utan att den 

enskilda borgenären ska behöva vidta 

någon åtgärd, är berättigad att få ett fast 

belopp på minst 40 euro. 

Motivering 

Enligt artikel 6 i förslaget till direktiv ”ska ett villkor om att dröjsmålsränta inte får tas ut alltid 
anses som grovt oskäligt”. Om någonting annat än vad som stadgas i den föreslagna 
bestämmelsen i artikel 3 avtalas försvagas de avtalsenliga garantierna till skydd för 
borgenären. Det är viktigt att se till att beloppet ska utgå med automatisk verkställighet, för att 
undvika att kunden kommer med motbeskyllningar. De angivna ersättningsbeloppen för 
indrivningskostnader ska anses vara minimibelopp. 

 

Ändringsförslag  26 
 

Förslag till direktiv 
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Artikel 4 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Ett fast belopp på 40 euro för en 

skuld på mindre än 1 000 euro. 

 

utgår 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 1 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Ett fast belopp på 70 euro för en skuld 

på mer än 1 000 euro men mindre än 

10 000 euro. 

utgår 

 

Ändringsförslag  28 

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. 

utgår 

Justification 

En obegränsad ersättningsgrad motsvarande 1 procent för sena betalningar på mer än 
10 000 euro skulle kunna innebära betydande och oproportionerligt höga kostnader för 
transaktioner som rör stora belopp, och skulle inte nödvändigtvis återspegla de faktiska 
kostnaderna. Föredraganden anser att ett fast övre takbelopp bör fastställas för ersättning av 
indrivningskostnader.  
 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 När det gäller flera fordringar mot 

samma gäldenär ska medlemsstaterna se 

till att ersättningen för de 

indrivningskostnader som avses i punkt 1 

bara betalas på det sammanlagda 

skuldebeloppet och inte på de enskilda 

fordringarna. 

Motivering 

Det skulle inte vara rättvist och inte heller i enlighet med rådande praxis att ersätta samma 
leverantörers och köpares indrivningskostnader för enskilda fordringar, men det bör leda till 
en ersättning för de kostnader som berörs i punkt 1 som motsvarar summan av alla dessa 
fordringar på grund av sen betalning. Detta är särskilt relevant inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, när sjukhus inte kan betala en leverantör av olika läkemedel för enskilda 
leveranser på grund av sen betalning från sjukförsäkringsbolag. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utom i de fall då gäldenären inte är 

ansvarig för dröjsmålet, ska borgenären ha 

rätt att utöver de belopp som anges i 

punkt 1 få skälig ersättning från gäldenären 

för alla återstående indrivningskostnader 

som borgenären ådragit sig till följd av 

gäldenärens sena betalning. 

3. Borgenären ska ha rätt att utöver de 

belopp som anges i punkt 1 få skälig 

ersättning från gäldenären för alla 

återstående indrivningskostnader som 

borgenären ådragit sig till följd av 

gäldenärens sena betalning, såvida det inte 

kan uteslutas att gäldenären är ansvarig 

för dröjsmålet. De återstående 

kostnaderna ska framför allt omfatta även 

de kostnader som borgenären på grund av 

den sena betalningen har haft för att 

anlita en advokat eller en indrivningsbyrå 

samt kostnader som uppstått genom 

utnyttjande av en kontokredit. 

Motivering 

Det måste klargöras vilka kostnadsposter som räknas till de återstående kostnader som orsakas 
av gäldenärens sena betalning. 

 

Ändringsförslag  31 
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Förslag till direktiv 
Artikel 5 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Offentliga myndigheters betalningar Transaktioner mellan företag och 

offentliga myndigheter  

 

Ändringsförslag  32 

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 med syfte 

att uppnå offentliga myndigheters mål 

utan påminnelse har rätt till dröjsmålsränta 

som uppgår till den lagstadgade räntan, om 

följande villkor uppfylls: 

 

Motivering 

Detta ändringsförslag ska ses mot bakgrund av artikel 2.1. Många av de tjänster som köps in av 
offentliga myndigheter tillhandahålls inte till själva myndigheterna utan till tredje parter som 
tillhör olika samhällsgrupper, för vilkas räkning de offentliga myndigheterna ingår avtal för 
tillhandahållande av varor eller tjänster. Avtalen om dessa varor eller tjänster för att möta 
behoven hos en given grupp utgör en del av målsättningarna för de offentliga myndigheternas 
verksamhet, även om dessa myndigheter inte är de slutliga mottagarna av varorna eller 
tjänsterna i fråga. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 senast före utgången 

av en av följande tidsfrister: 
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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 den kontrollerbara 

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 den 

kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 

begäran om betalning innan varorna eller 

tjänsten mottagits, 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 

ska konstateras, föreskrivs i lag eller i 

avtalet och om gäldenären mottar den 

kontrollerbara fakturan eller en likvärdig 

begäran om betalning tidigare eller den dag 

då mottagandet eller kontrollen sker, 

30 kalenderdagar efter den dagen, 

 iiia) om dagen för mottagande av 

fakturan eller en likvärdig begäran om 

betalning inte har fastställts, 30 dagar 

efter dagen för mottagande av varorna 

eller tjänsterna. 

 ba) Dagen för mottagande av fakturan 

ska inte omfattas av något avtalsvillkor 

mellan gäldenär och borgenär. 

Motivering 

Fakturans verifierbarhet är en nödvändig förutsättning för att en betalningsskyldighet ska 
inträda. För att betalningsskyldigheten ska inträda måste en slutgiltig faktura uppfylla kravet 
på verifierbarhet så att den går att kontrollera med avseende på fullständighet, ordnad 
uppställning och slutgiltighet. En slutgiltig faktura som inte uppfyller dessa kriterier kan av 
princip inte utlösa någon betalningsskyldighet. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För offentliga sjukvårdsinrättningar 

och för offentliga hälsovårds- och 

socialinrättningar ska de betalningstider 
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som framgår av artikel 5.2 b i, ii och iii 

vara 60 dagar. 

Motivering 

Offentliga sjukvårdsinrättningar och offentliga hälsovårds- och socialinrättningar (till exempel 
hem för funktionshindrade) måste få en betalningstid på 60 dagar beroende på hur dessa 
inrättningar finansieras på nationell nivå (ersättning via det sociala trygghetssystemet). Det 
handlar inte om att utesluta dessa inrättningar från direktivets tillämpningsområde, inte heller 
om att skapa ett undantag för en kategori av betalare av principiella skäl, utan det handlar 
verkligen om att ta hänsyn till de speciella finansieringsmekanismer som de omfattas av och 
som inte ger dem möjlighet att, oavsett om de skulle vilja göra det, respektera en betalningstid 
på 30 dagar. 
 

Ändringsförslag  35 

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 30 dagar från dagen för mottagande av 

varorna eller tjänsterna. 

Motivering 

Undantaget från 30-dagarsperioden för kontroll öppnar för en mängd olika tolkningar och bör 
därför strykas. Eftersom det ofta inte råder lika villkor för offentliga upphandlare och privata 
leverantörer, ger detta offentliga myndigheter en möjlighet att införa olika perioder för 
kontrollförfarandet. I det föreslagna ändringsförslaget anges också startdatumet för 
30-dagarsperioden: dagen för mottagande av varorna eller tjänsterna. 

 

Ändringsförslag  36 

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 

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 
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det och det är vederbörligen motiverat på 

grundval av särskilda omständigheter, t.ex. 

ett objektivt behov av att fördela 

betalningen över en längre tid. 

det och det är objektivt motiverat på 

grundval av avtalets särskilda karaktär 

eller inslag, och betalningstiden i alla 

händelser aldrig överstiger 60 dagar. 

Motivering 

Företag liksom offentliga myndigheter bör inte kunna avvika från en betalningstid på 30 dagar 
annat än under extraordinära och vederbörligen motiverade omständigheter. Det är viktigt att 
fastställa en maximal betalningstid för att begränsa detta undantag och undvika missbruk. 
 

Ändringsförslag  37 

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 

Motivering 

Det är onormalt att ta ut dröjsmålsränta av en borgenär i det här fallet, eftersom det är 
mottagarna som drabbas, inte ett offentligt organ. Det lämpliga är att det är borgenären som 
ersätts för dröjsmålsräntan. 
 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – rubriken och punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Grovt oskäliga avtalsvillkor Oskäliga avtalsvillkor och bruk 

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 

ska alla omständigheter i fallet beaktas, 

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 

avtalsvillkor eller bruk rörande tidpunkt 

för betalning, betalningstid, räntesats för 

dröjsmålsränta eller ersättning för 

indrivningskostnader inte är verkställbart 

och ger upphov till skadeståndskrav om det 

är oskäligt mot borgenären.  
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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. 

 När det fastställs om ett villkor eller bruk 

är oskäligt mot den borgenär som avses i 

första stycket ska alla omständigheter i 

fallet beaktas, inklusive 

 a) varje betydande avvikelse från gott 

handelsbruk, i strid med ärligt uppsåt och 

god sed, 

 b) produktens eller tjänstens beskaffenhet 

och 

 c) huruvida gäldenären har objektiva skäl 

att avvika från den lagstadgade räntan eller 

artikel 3.2 b, 4.1 eller 5.2 b. 

 (Strykningen av ordet ”grovt [oskäligt]” 
och införandet av ordet ”bruk” gäller hela 
texten. Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.) 

Motivering 

Översättningen av ordet ”avtalsvillkor” är ”cláusula” på spanska, ”clausola” på italienska 
och ”clause” på franska. Detta är till exempel förenligt med rådets direktiv 93/13/EEG av 
den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid tillämpning av första stycket ska ett 

villkor om att dröjsmålsränta inte får tas ut 

alltid anses som grovt oskäligt. 

1a. Vid tillämpning av punkt 1 ska ett 

villkor eller ett bruk enligt vilket 

dröjsmålsränta och/eller ersättning för 

indrivningskostnader inte får tas ut alltid 

anses som oskäligt. 

Motivering 

Man måste ge de ekonomiska aktörerna ett klart besked om att ett uteslutande av rätten till 
ersättning för indrivningskostnader – en rätt som förslaget försöker stärka – är ett oskäligt 
villkor som inte kan tillämpas gentemot borgenärer och som kan ge upphov till 
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skadeståndskrav. 

Ändringsförslag  40 

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 

organisationer som officiellt erkänts som 

företrädare för företag, eller som har ett 

legitimt intresse i att företräda företag, 

kan vidta rättsliga åtgärder i enlighet med 

den berörda nationella lagstiftningen vid 

domstolar eller vid behöriga administrativa 

myndigheter på grundval av att villkor 

eller handelsbruk, även i ett enskilt avtal, 

är oskäliga, så att de kan vidta lämpliga 

och effektiva åtgärder för att förhindra 

tillämpning av sådana villkor. 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag, som inspirerats av lydelsen i direktiv 2000/35/EG, försöker man 
klargöra vad som menas med ”organisationer”. I motsats till direktiv 2000/35/EG försöker 
dock ändringsförslaget bredda begreppet, så att det inte bara omfattar organisationer som 
företräder små och medelstora företag, utan även t.ex. organisationer i en viss industrisektor. 

Dessutom klargörs det i ändringsförslaget att intresseorganisationer inte hindras från att vidta 
rättsliga åtgärder i enlighet med den berörda nationella lagstiftningen bara eftersom de 
oskäliga villkor som åberopas ingår i ett enskilt avtal men inte i standardvillkoren. 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Insyn Insyn och medvetandehöjande åtgärder 

Motivering 

Ändringsförslaget bör läsas tillsammans med ändringarna i artikel 7. 
 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 
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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 

underleverantörskedja. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska i 

Europeiska unionens offentliga tidning 

och på Internet offentliggöra uppgifter 

om de obligatoriska räntesatser som gäller 

i alla medlemsstater vid sen betalning i 

handelstransaktioner. 

Motivering 

Detta kommer att skapa ökad klarhet och lättare tillgång för domstolar och borgenärer till 
uppgifter om de obligatoriska räntesatser som gäller i varje medlemsstat. Detta är särskilt 
viktigt i samband med gränsöverskridande transaktioner. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – punkt 1b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Medlemsstaterna ska vid behov 

använda sig av facktidskrifter, 

reklamkampanjer eller andra lämpliga 

metoder för att höja medvetenheten om 

påföljder i samband med att företagen 

betalar sent. 
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Motivering 

Den empiriska bevisning som kommissionen lägger fram i sin konsekvensanalys visar att 
företagen ibland inte är medvetna om påföljderna vid sena betalningar. Föredraganden anser 
att man parallellt med genomförandet av direktivet bör vidta medvetandehöjande åtgärder 
gentemot företag och i synnerhet små och medelstora företag, varvid de bör informeras om sina 
rättigheter. 
 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – punkterna 1c och 1d (nya) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. Medlemsstaterna får uppmuntra 

upprättandet av uppförandekoder för 

snabba betalningar, med tydliga 

betalningsfrister och ett lämpligt 

förfarande för de betalningar som är 

föremål för tvist, eller andra åtgärder för 

att ta itu med den viktiga fråga som sena 

betalningar utgör och bidra till en kultur 

med snabba betalningar som främjar 

detta direktivs syfte. 

 1d. Medlemsstaterna ska uppmuntra 

offentliggörandet av en förteckning över 

goda betalare i syfte att främja gott 

handelsbruk. 

Motivering 

Föredraganden påpekade i sitt arbetsdokument att sena betalningar endast kan bekämpas med 
en rad kompletterande åtgärder. Dessa åtgärder bör omfatta användningen av angivelse av 
goda betalare och spridning av bästa praxis för att främja iakttagandet av betalningsfrister, 
inbegripet instrument såsom uppförandekoder för snabba betalningar. 
 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 
Artikel 7a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Betalningsplaner 

 Direktivet ska inte påverka parters 
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möjligheter att, i enlighet med de 

relevanta bestämmelserna i tillämplig 

nationell lagstiftning, komma överens om 

betalningsplaner som anger de belopp 

som ska betalas genom avbetalningar 

under en viss tidsperiod. Då någon av 

avbetalningarna inte görs det 

överenskomna datumet ska i så fall ränta, 

ersättning och andra straffavgifter som 

föreskrivs i detta direktiv beräknas endast 

på grundval av de belopp som betalats för 

sent. 

Motivering 

Bestämmelser om delbetalningar kan bidra till att säkerställa likviditeten hos företag, särskilt 
små och medelstora företag. Föredraganden vill i detta sammanhang klargöra följande: 
1) Parterna i en handelstransaktion ska vara i sin fulla rätt att, i enlighet med relevanta 
bestämmelser i tillämplig nationell lagstiftning, komma överens om betalningar av detta slag. 
2) Vid en sen avbetalning ska ränta, ersättning och andra straffavgifter beräknas endast på 
grundval av de belopp som betalats för sent. 
 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 
Artikel 9 – punkterna 1 och 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 

exekutionstitel, oavsett skuldens storlek, 

kan erhållas inom 90 kalenderdagar från 

den dag då borgenären väckte talan eller 

gav in en ansökan vid domstol eller annan 

behörig myndighet, under förutsättning att 

gäldenären inte bestrider skulden eller 

invänder mot delar av förfarandet. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 

exekutionstitel, oavsett skuldens storlek, 

kan erhållas, genom ett påskyndat 

förfarande, inom 90 kalenderdagar från 

den dag då borgenären väckte talan eller 

gav in en ansökan vid domstol eller annan 

behörig myndighet, under förutsättning att 

gäldenären inte bestrider skulden eller 

invänder mot delar av förfarandet. Denna 

skyldighet ska fullgöras av 

medlemsstaterna i enlighet med deras 

respektive nationella lagar och andra 

författningar. I detta avseende ska 

borgenärerna ges möjlighet att använda 

ett allmänt tillgängligt nätbaserat 

förfarande. 

2. Enligt nationella lagar och andra 

författningar ska samma villkor gälla för 

alla borgenärer som är etablerade i 

2. Nationella lagar och andra författningar 

ska gälla, och det nätbaserade förfarande 

som avses i punkt 1 ska vara tillgängligt 

på samma villkor för alla borgenärer som 
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gemenskapen. är etablerade i unionen. 

 

 

 


