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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens grönbok om ett europeiskt betalningsföreläggande 

och om åtgärder för att förenkla och påskynda handläggningen av tvister om mindre 

värden (COM(2002)0746), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 

12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande1, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 936/2012 av den 4 oktober 2012 

om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande2, 

– med beaktande av kommissionens rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt 

betalningsföreläggande (COM(2015)0495), 

– med beaktande av sin utredningstjänsts bedömning av genomförandet på EU-nivå av det 

europeiska betalningsföreläggandet, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0299/2016), och av 

följande skäl: 

A. Kommissionen har lämnat sin rapport med en översyn av tillämpningen av det 

europeiska betalningsföreläggandet i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 

1896/2006. 

B. Rapporten kommer nästan två år för sent och innehåller inte den utvidgade och 

uppdaterade konsekvensanalys som krävs för varje medlemsstat, som tar hänsyn till de 

olika bestämmelserna i varje medlemsstat och deras interoperabilitet, utan endast en 
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ofullständig statistisk tabell med uppgifter i första hand från 2012. Det europeiska 

betalningsföreläggandet är ett valfritt förfarande och kan tillämpas i gränsöverskridande 

fall som ett alternativ till nationella betalningsförelägganden. 

C. Förfarandet skapades för att göra det möjligt att snabbt, enkelt och billigt återkräva 

belopp som uppstått från skulder som är säkra, avser ett bestämt belopp och har förfallit 

till betalning, och som svaranden inte bestrider. Enligt statistiken verkar förfarandet i 

stort fungera tillfredsställande, men utnyttjas långt ifrån sin fulla potential, eftersom det 

används främst i medlemsstater vilkas lagstiftning innehåller ett liknande nationellt 

förfarande. 

D. Det europeiska betalningsföreläggandet tillhör kategorin av åtgärder på området för 

civilrättsligt samarbete som har gränsöverskridande följder och som behövs för att den 

inre marknaden ska fungera väl. 

E. Sena betalningar är en av huvudorsakerna till insolvens, som hotar företagens 

överlevnad, i synnerhet bland små och medelstora företag, och leder till att många 

arbetstillfällen försvinner. 

F. Konkreta åtgärder, däribland riktade informationskampanjer, borde därför vidtas för att 

informera medborgare, företag, rättstillämpare och andra berörda parter om möjligheten 

att använda förfarandet samt om dess funktion, tillämpning och fördelar. 

G. I vissa medlemsstater, där det europeiska betalningsföreläggandet inte tillämpas i 

enlighet med den nuvarande förordningen, bör betalningsförelägganden utfärdas 

snabbare, och i vilket fall som helst inom den frist på 30 dagar som fastställs i 

förordningen, med tanke på att endast obestridda betalningsförelägganden kan 

verkställas. 

H. Utvecklandet av systemet e-Codex, som gör det möjligt att lämna in 

ansökningsformulär på nätet, bör uppmuntras genom ytterligare åtgärder som inriktas på 

att förfarandet ska kunna användas mer effektivt. 

I. Fler medlemsstater bör följa Frankrikes, Tjeckiens, Estlands, Cyperns och Sveriges 

exempel och ge de sökande möjlighet att lämna in sina ansökningar på ytterligare språk 

och på det hela taget vidta stödåtgärder för att minimera felmarginaler p.g.a. att ett 

främmande språk används. 

J. Förfarandets enkla struktur innebär inte att det kan missbrukas för att tillämpa oskäliga 

avtalsvillkor, eftersom domstolen enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1896/2006 

uppmanas att pröva om fordran är välgrundad på grundval av tillgängliga uppgifter och 

på detta sätt säkerställa förenlighet med relevant rättspraxis från EU-domstolen i denna 

fråga. Alla berörda parter ska informeras om rättigheterna och förfarandena. 

K. Standardformulären är i behov av en översyn och en återkommande utvärdering i 

framtiden för att förteckningen med medlemsstater och valutor ska kunna uppdateras 

och för att kunna förbättra bestämmelserna om betalning av räntor på fordringar, 

inbegripet en lämplig beskrivning av vilken ränta som kan tas ut. 

L. Kommissionen bör överväga att föreslå en översyn av bestämmelserna om 

tillämpningsområdet för förfarandet och om förnyad prövning av 

betalningsföreläggande i undantagsfall. 



 

 

1. Europaparlamentet gläder sig över att det europeiska betalningsföreläggandet verkar 

fungera väl i alla medlemsstater. Förfarandet kan tillämpas i frågor av privaträttslig 

natur som rör obestridda fordringar, och dess huvudsakliga mål är att förenkla och 

påskynda gränsöverskridande erkännande och genomdrivande av fordringsägares 

rättigheter i EU. 

2. Europaparlamentet beklagar djupt den kraftiga förseningen på nästan två år av 

kommissionens rapport med en översyn av tillämpningen av förordning (EG) nr 

1896/2006. 

3. Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon en utvidgad konsekvensanalys för 

alla medlemsstater i kommissionens rapport, vilket krävs i artikel 32 i förordning (EG) 

nr 1896/2006. Parlamentet beklagar bristen på uppdaterad information i denna rapport 

avseende situationen i medlemsstaterna när det gäller det europeiska 

betalningsföreläggandets funktion och tillämpning. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att utarbeta en utvidgad, uppdaterad och detaljerad konsekvensanalys. 

4. Europaparlamentet beklagar också att det europeiska betalningsföreläggandet används i 

varierande grad i medlemsstaterna. Parlamentet betonar i detta sammanhang att det trots 

det förenklade moderna förfarande som EU-lagstiftningen erbjuder finns stora 

skillnader i tillämpningen i de olika medlemsstaterna, och önskan att välja nationell 

lagstiftning i stället för det europeiska betalningsföreläggandet leder till att resultaten av 

tillämpningen av förordning (EG) nr 1896/2006 inte är optimala, och att 

unionsmedborgarna därför inte kan utöva sina rättigheter på gränsöverskridande nivå, 

något som kan försvaga förtroendet för EU-lagstiftningen. 

5. Europaparlamentet påpekar att allmänheten i de medlemsstater som har liknande 

verktyg på nationell nivå använder förfarandet oftast och är bäst informerade om det. 

6. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att vidta praktiska åtgärder för att 

ytterligare informera medborgare, företag, rättstillämpare och alla andra berörda parter 

om möjligheten att använda det europeiska betalningsföreläggandet och om dess 

funktion och tillämpning, samt om dess fördelar i gränsöverskridande fall. Parlamentet 

betonar dessutom att allmänheten, och i synnerhet små och medelstora företag, behöver 

stöd för att bättre kunna använda, förstå och känna till existerande rättsliga instrument 

för indrivning av gränsöverskridande fordringar genom relevant EU-lagstiftning. 

7. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna ska förse kommissionen med exakta, 

övergripande och uppdaterade uppgifter för en effektiv kontroll och utvärdering. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att sträva efter att utfärda 

betalningsförelägganden inom 30 dagar, och att, där så är möjligt, godkänna 

ansökningar på främmande språk, med beaktande av att kravet på översättning påverkar 

kostnaderna och handläggningstiderna för förfarandet. 

9. Europaparlamentet stöder fullt ut det arbete som görs för att elektronisk inlämning av 

ansökan om europeiskt betalningsföreläggande ska godkännas i framtiden. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen i detta sammanhang att främja användningen av 

pilotprojektet e-Codex och att utvidga det till alla medlemsstater, på grundval av den 

studie som utfördes av kommissionen om möjligheterna till elektronisk ansökan om 

europeiska betalningsförelägganden. 



 

 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med vad som krävs införa 

uppdaterade standardformulär för att underlätta bl.a. en lämplig beskrivning av vilken 

ränta som ska tas ut på fordringar. 

11. Europaparlamentet anser att man i den framtida översynen av förordningen borde 

undersöka möjligheten att ta bort vissa undantag i tillämpningsområdet för förfarandet 

och se över bestämmelserna om översyn av det europeiska betalningsföreläggandet. 

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas parlament och regeringar. 

 

 


