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Изменение 16
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Едно от приоритетните действия в 
Европейския план за икономическо 
възстановяване е намаляването на 
административната тежест и 
насърчаването на предприемачеството 
като, inter alia, се гарантира, че 
държавните органи плащат фактурите за 
доставки и услуги, включително на 
МСП, в срок от един месец, което ще 
облекчи затрудненията по отношение на 
ликвидните средства.

(7) Едно от приоритетните действия в 
Европейския план за икономическо 
възстановяване е намаляването на 
административната тежест и 
насърчаването на предприемачеството 
като, inter alia, се гарантира, че 
държавните органи плащат фактурите за 
доставки и услуги, включително на 
МСП, в рамките на следните срокове, 
което ще облекчи затрудненията по 
отношение на ликвидните средства: в 
срок от 90 дни за държавни органи; в 
срок от 30 дни за частни 
предприятия, освен ако не е 
договорено друго между страните в 
съответствие с принципа за свобода 
на договаряне.

Or. it

Обосновка

Предложението за директива не прави разграничение между държавни органи и 
предприятия, като им определя еднакъв срок за извършване на необходимите 
плащания. Всъщност, двата случая са много различни от гледна точка на системите 
за вътрешно счетоводство и от гледна точка на бюджетните потребности за 
степента на „строгост“ в случая на държавните органи и по-голяма гъвкавост в 
случая на предприятията. Поради това би било уместно да се установят срокове, 
които отразяват тези две несъпоставими системи.
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Изменение 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Едно от приоритетните действия в 
Европейския план за икономическо 
възстановяване е намаляването на 
административната тежест и 
насърчаването на предприемачеството 
като, inter alia, се гарантира, че 
държавните органи плащат
фактурите за доставки и услуги, 
включително на МСП, в срок от един 
месец, което ще облекчи затрудненията 
по отношение на ликвидните средства.

(7) Едно от приоритетните действия в 
Европейския план за икономическо 
възстановяване е намаляването на 
административната тежест и 
насърчаването на предприемачеството 
като, inter alia, се гарантира, че по 
принцип фактурите за доставки и 
услуги, включително на МСП, се 
изплащат в срок от един месец, което 
ще облекчи затрудненията по 
отношение на ликвидните средства.

Or. de

Обосновка

Държавните и частните възлагащи органи следва по принцип да са задължени да 
плащат фактурите в срок от 30 дни. Въпреки това, дерогации от това правило следва 
да останат възможни, както е предвидено в директивата. В сектора на 
строителството, като пример, извършената работа и, следователно, документите, 
на които се основават предадените фактури, могат да са толкова сложни, че е 
възможно тяхната проверка да отнеме повече време от предвиденото. Правилата за 
частичните плащания могат да се използват за овладяване на този проблем.

Изменение 18
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В някои държави-членки 
договорните срокове за плащане се 
различават съществено от средните 
за Съюза.

Or. en
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Изменение 19
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Разликата между държавите-
членки по отношение на правилата и 
практиките за плащане представлява 
препятствие за нормалното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 20
Gianni Pittella

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива трябва да 
урежда всички търговски сделки, 
независимо дали се извършват между 
частни или държавни предприятия или 
между предприятия и държавни органи 
предвид факта, че последните 
извършват значителен брой плащания 
към фирмите. Следователно, тя трябва 
също да урежда всички търговски 
сделки между основните предприятия 
по договора и техните доставчици и 
подизпълнители.

(10) Настоящата директива трябва да 
урежда всички търговски сделки, 
независимо дали се извършват между 
частни или държавни предприятия или 
между предприятия и държавни органи 
предвид факта, че последните 
извършват значителен брой плащания 
към фирмите. Следователно, тя трябва 
също да урежда всички търговски 
сделки между основните предприятия 
по договора и техните доставчици и 
подизпълнители, както и колективни 
споразумения за търговски сделки, 
включително постоянни или 
повтарящи се такива, между 
предприятия или сдружения, 
представляващи предприятия, и 
държавни органи.

Or. it
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Обосновка

Новият текст обхваща търговски сделки, установени в колективни споразумения 
между фармации или фармацевтични органи и държавните органи. Това включва 
ситуации, както в Италия, при които плащанията от местни здравни органи се 
ръководят от Националното споразумение в областта на фармацевтиката между 
националните сдружения на държавни и частни фармации и съответните държавни 
органи. 

Изменение 21
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива трябва да 
урежда всички търговски сделки, 
независимо дали се извършват между 
частни или държавни предприятия или 
между предприятия и държавни органи 
предвид факта, че последните 
извършват значителен брой плащания 
към фирмите. Следователно, тя трябва 
също да урежда всички търговски 
сделки между основните предприятия 
по договора и техните доставчици и 
подизпълнители.

(10) Настоящата директива трябва да 
урежда всички търговски сделки, 
независимо дали се извършват между 
частни или държавни предприятия или 
между предприятия и държавни органи 
предвид факта, че последните 
извършват значителен брой плащания 
към фирмите. Следователно, тя трябва 
също да урежда всички търговски 
сделки между основните предприятия 
по договора и техните доставчици и 
подизпълнители, както и колективни 
споразумения за търговски сделки, 
включително постоянни или 
повтарящи се такива, между 
предприятия или сдружения, 
представляващи предприятия, и 
държавни органи.

Or. it

Обосновка

Новият текст обхваща търговски сделки, установени в колективни споразумения 
между фармации или фармацевтични органи и държавните органи. Това включва 
ситуации, както в Италия, при които плащанията от местни здравни органи се 
ръководят от Националното споразумение в областта на фармацевтиката между 
националните сдружения на държавни и частни фармации и съответните държавни 
органи. 
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Изменение 22
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива трябва да 
урежда всички търговски сделки, 
независимо дали се извършват между 
частни или държавни предприятия или 
между предприятия и държавни органи 
предвид факта, че последните 
извършват значителен брой плащания 
към фирмите. Следователно, тя трябва 
също да урежда всички търговски 
сделки между основните предприятия 
по договора и техните доставчици и 
подизпълнители.

(10) Настоящата директива трябва да 
урежда всички търговски сделки, 
независимо дали се извършват между 
частни или държавни предприятия или 
между предприятия и държавни органи 
предвид факта, че последните 
извършват значителен брой плащания 
към фирмите. Следователно, тя трябва 
също да урежда всички търговски 
сделки между основните предприятия 
по договора и техните доставчици и 
подизпълнители, както и колективни
споразумения за търговски сделки, 
включително постоянни или 
повтарящи се такива, между 
предприятия или сдружения, 
представляващи предприятия, и 
държавните органи.

Or. it

Изменение 23
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Забавата за плащане представлява 
нарушение на договора, което е 
станало финансово привлекателно за
длъжниците в повечето държави-
членки поради ниските лихви, 
начислявани за забава, или липсата на 
такива, и/или бавната процедура на 

(12) Забавата за плащане представлява 
нарушение на договора и е била 
използвана по нелоялен начин от 
длъжниците. Необходимо е 
обезщетяване на кредиторите за 
понесените разходи, за да се направи 
така, че последствията от нарушенията 
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обжалване. Необходими са 
решителни промени, включително 
като изключението от правото за 
начисляване на лихви да бъде
направено несправедлива клауза в 
договорите и като бъде предвидено
обезщетяване на кредиторите за 
понесените разходи, за да се обърне 
тази тенденция и да се направи така, 
че последствията от нарушенията на 
сроковете на плащане да бъдат такива, 
че да обезсърчат тази практика.

на сроковете на плащане да бъдат 
такива, че да обезсърчат тази практика. 
Следва да се постави специално 
ударение върху МСП, поради което е 
от съществено значение да не се 
предлагат действия, които създават 
формалности или бюрокрация.

Or. en

Обосновка

Забавата за плащане представлява нарушение на договора и е важно да се подчертае 
несправедливостта, особено когато това се случва на МСП, които нямат 
ликвидността на по-големите оператори. При все това е от съществено значение да 
не се предлагат действия, които създават формалности или бюрокрация.

Изменение 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Забавата за плащане представлява 
нарушение на договора, което е станало 
финансово привлекателно за 
длъжниците в повечето държави-членки 
поради ниските лихви, начислявани за 
забава, или липсата на такива, и/или 
бавната процедура на обжалване. 
Необходими са решителни промени, 
включително като изключението от 
правото за начисляване на лихви да
бъде направено несправедлива клауза в 
договорите и като бъде предвидено
обезщетяване на кредиторите за 
понесените разходи, за да се обърне 
тази тенденция и да се направи така, че 
последствията от нарушенията на 
сроковете на плащане да бъдат такива, 

(12) Забавата за плащане представлява 
нарушение на договора, което е станало 
финансово привлекателно за 
длъжниците в повечето държави-членки 
поради ниските лихви, начислявани за 
забава, или липсата на такива, и/или 
бавната процедура на обжалване. 
Необходими са решителни промени, 
насочени към възприемане на култура 
на навременно плащане, за да се 
обърне тази тенденция и да се направи 
така, че последствията от нарушенията 
на сроковете на плащане да бъдат 
такива, че да обезсърчат тази практика. 
Тези промени следва да включват 
въвеждането на обезщетение на 
кредиторите за разходите по 
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че да обезсърчат тази практика. събирането на неизплатени дългове.
Също така, клаузи определящи лихви 
за забава за плащане или размери на 
обезщетение за събиране на дългове, 
които са по-ниски от законните 
ставки, следва да се считат за 
представляващи нелоялни договорни 
клаузи и търговски практики.

Or. es

Обосновка

Заменянето на „клаузи“ с „условия“ не изглежда уместно, тъй като използването на 
първия термин е утвърдено в търговския жаргон и сред гражданите като еквивалент 
на „конкретна разпоредба, съдържаща се в договор“, докато „условия“ би имало по-
ограничен смисъл. За предпочитане е да се запази думата „клауза“ вместо думата 
„условия“, която, от друга страна, се съдържа в действащата Директива 
2000/35/ЕО. С оглед по-висока степен на защита на кредиторите, лихвеният процент 
за забава за плащане следва да е поне 7 процентни пункта по-висок от основния 
процент. 

Изменение 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) По принцип, държавите-членки 
следва да създават положителни 
стимули за навременно плащане от 
страна на възлагащите органи. С 
оглед на тази цел, те следва да 
установят правила, уреждащи мерки 
като намаления на цените при 
плащане в рамките на определен срок 
или в брой (отстъпки), авансови 
плащания, частични плащания, 
процедури за уреждане на спорове и 
участието на омбудсман.

Or. de
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Обосновка

По принцип, възлагащите органи следва да бъдат насърчавани, посредством стимули, 
да плащат фактурите навреме. С оглед на тази цел, държавите-членки следва да 
установят правила, уреждащи мерки като отстъпки, авансови и частични плащания, 
процедури за уреждане на спорове и участието на омбудсман. 

Изменение 26
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С оглед на последователността в 
законодателството на Общността, за 
целите на настоящата директива следва 
да се прилага определението за 
„възлагащи органи“, посочено в 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки.

(13) С оглед на последователността в 
законодателството на Общността, за 
целите на настоящата директива следва 
да се прилага определението за 
„възлагащи органи“, посочено в 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, и Директива 
2004/17/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 година 
относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги1. 
Въпреки това, определението за 
„държавен орган“ не следва да 
включва държавни предприятия 
според определението в Директива 
2004/17/ЕО. 
_____
1 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Включването на държавните предприятия според определението в Директива 
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2004/17/ЕО в приложното поле на директивата, би довело до нарушаване на 
конкуренцията в засегнатите сектори. Съгласуваност с изменението на член 2, 
параграф 2.

Изменение 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С оглед на последователността в 
законодателството на Общността, 
за целите на настоящата директива 
следва да се прилага определението за 
„възлагащи органи“, посочено в
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки.

(13) Тези директиви имат за цел да 
гарантират ефективното прилагане 
на Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 година относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки, и 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
на определението за „възлагащи 
органи“, посочено в член 2 от 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги.

Or. it

Обосновка

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
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quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Изменение 28
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Държавни и частни възлагащи 
органи, които имат господстваща 
позиция на пазара, често налагат 
срокове за плащане, които 
надхвърлят 60 календарни дни, в 
договори, сключвани с МСП. 
Въпросните МСП често нямат друг 
избор освен да приемат това 
неблагоприятно условие, тъй като те 
са зависими от съответните 
договори. Злоупотребата с 
господстваща позиция на пазара 
трябва да бъде преустановена както 
при сделки между предприятия, така 
и при сделки между предприятия и 
държавни органи. С оглед на тази цел, 
договорните срокове за плащане 
следва да бъдат ограничени най-много 
до 60 дни. 

Or. de

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда в контекста на изменението на член 3, което 
разпорежда налагането на таван от 60 дни за договорните срокове за плащане. Вж. 
обосновката към изменението на член 3. 
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Изменение 29
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е справедливо 
обезщетяване за кредиторите за 
разноските по събиране, понесени 
вследствие на забава за плащане, за да 
се гарантира, че последствията от 
забавата за плащане са такива, че да 
обезсърчат тази практика. Разноските по 
събирането следва също да включват 
възстановяване на административни 
разходи и обезщетение за вътрешните 
разноски, понесени вследствие забава за 
плащане, за което в настоящата 
директива следва да бъде определена 
възможността за минимална 
фиксирана сума, която би могла да се 
натрупва с лихва за забава за 
плащане. Следва да се предвиди 
обезщетяване за разноските по 
събирането, без да се накърняват 
националните разпоредби, по силата на 
които национален съдия би могъл да 
присъди на кредитора допълнителни 
обезщетения за вреди във връзка 
със забавата по вина на длъжника.

(15) Необходимо е справедливо 
обезщетяване за кредиторите за 
разноските по събиране, понесени 
вследствие на забава за плащане, за да 
се гарантира, че последствията от 
забавата за плащане са такива, че да 
обезсърчат тази практика. Разноските по 
събирането следва също да включват 
възстановяване на административни 
разходи и обезщетение за вътрешните 
разноски, понесени вследствие забава за 
плащане. Следва да се предвиди 
обезщетяване за разноските по 
събирането, без да се накърняват 
националните разпоредби, по силата на 
които национален съдия би могъл да 
присъди на кредитора допълнителни 
обезщетения за вреди във връзка 
със забавата по вина на длъжника.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на създаването на формалности за частни дружества или държавни 
органи, разноските на кредиторите следва да се възстановяват от длъжника. Тъй 
като вече е установена законна лихва, на длъжника не следва да се налага никаква 
допълнителна фиксирана сума.
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Изменение 30
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) В допълнение към правото на 
плащане на фиксирана сума за 
покриване на вътрешните разноски 
по събиране, кредиторите също 
следва да имат право на 
възстановяване на другите разходи, 
свързани със забава за плащане от 
страна на длъжник, които по-
конкретно следва да включват 
разходи на кредитори за наемане на 
адвокат или назначаване на агенция 
за събиране на вземания. 
Кредиторите също следва да могат да 
изискват възстановяване на разходи, 
свързани с използване на овърдрафт.

Or. de

Обосновка

Трябва прецизно да се изясни кои разходи следва да се считат за разходи по събиране, 
понесени в резултат от забава за плащане от страна на длъжници. Горният списък 
не е изчерпателен.

Изменение 31
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 

(16) Опитът показва, че договорните
срокове за плащане по търговски сделки 
са често значително по-дълги от 30 
дни. Следователно сроковете за 
плащане по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни. При 
все това следва да се запази 
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органи, по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни.

възможността за определяне на 
графици с по-дълги срокове за 
плащане, включително при 
разсрочените плащания, ако за това 
има обективни основания с оглед на 
специфичния характер или 
особеностите на договора.

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. Търговските 
отношения между предприятията и държавните органи в много аспекти са сходни на 
търговските отношения между предприятия. За да се избегнат неблагоприятните 
срокове за плащане, особено за малките и средни предприятия, лихва се дължи не по-
късно от 30 дни, освен ако не е договорено друго. 

Изменение 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 
органи, по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни.

(16) Опитът показва, че договорните
срокове за плащане по търговски сделки 
са често значително по-дълги от 30 
дни. Следователно сроковете за 
плащане по търговски сделки по 
правило следва да бъдат ограничени 
най-много до 30 дни; в случаите, 
когато са надлежно обосновани по-
дълги срокове за плащане в 
съответствие с принципа за 
необходимост или със специални 
разпоредби на националното право и 
когато това е изрично договорено 
между длъжника и кредитора, срокът 
за плащане би могъл да бъде удължен 
до най-много 60 дни.

Or. en
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Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. Търговските 
отношения между предприятията и държавните органи в много аспекти са сходни на 
търговските отношения между предприятия. За да се избегнат неблагоприятните 
срокове за плащане, особено за малките и средни предприятия, лихва се дължи във 
всички случаи не по-късно от 60 дни от получаването на фактурата. 

Изменение 33
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 
органи, по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни.

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 календарни дни. При все 
това, държавните органи са 
задължени да дават пример и, въз 
основа на своите одобрени бюджети, 
са в състояние да изпълняват своите 
задължения във връзка с плащания по 
всяко време. Следователно сроковете за 
плащане на обществени поръчки, 
възложени от държавни органи, по 
правило следва да бъдат ограничени 
най-много до 30 календарни дни.
Дерогации от този принцип следва да 
са възможни единствено в случаите, 
когато може да бъде надлежно 
обоснована действителна нужда от 
по-дълъг срок за плащане. Въпреки 
това, при никакви обстоятелства 
срокът за плащане не следва да 
превишава 60 календарни дни. 

Or. de
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Обосновка

Изменението трябва да бъде разглеждано в контекста на изменението на автора на 
член 5, параграф 4. Вж. обосновката към изменението на член 5. С цел по-голяма 
яснота, из целия текст на директивата думата „дни“ следва да се замени с 
„календарни дни“.

Изменение 34
Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 
органи, по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни.

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 
органи, по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни. 
Разсрочените плащания следва да 
бъдат разрешени, ако за това има 
обективни основания с оглед на 
специфичния характер или 
особеностите на договора, например 
при големи строителни проекти, но 
тяхното използване от държавни 
органи като средство за заобикаляне 
на принципите или правилата, 
установени в настоящата директива, 
не следва да бъде разрешено.

Or. en
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Изменение 35
Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 
органи, по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни.

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. 

Or. it

Изменение 36
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 
органи, по правило следва да бъдат 
ограничени най-много до 30 дни.

(16) Наблюденията показват, че 
държавните органи често изискват 
договорни срокове за плащане по 
търговски сделки, които са значително 
по-дълги от 30 дни. Следователно 
сроковете за плащане на обществени 
поръчки, възложени от държавни 
органи, следва да бъдат ограничени най-
много до 30 дни.

Or. en

Обосновка

Няма необходимост от въвеждане на „вратичка“ за държавни органи: съществуващи 
практики в някои държави-членки (напр. Обединеното кралство, Нидерландия) 
показват, че е възможно държавните органи на всички нива да плащат в рамките на 
30 дни. Съображение 17 от предложението на Комисията обяснява подробно защо в 
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действителност за държавните органи има по-малко финансови ограничения, 
отколкото за предприятията. Освен това, те следва да дадат добър пример на 
пазара като цяло. 

Изменение 37
Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, 
че настъпва забава за плащане, 
въпреки че длъжникът е 
платежоспособен. Наблюденията 
показват, че държавните органи често 
плащат фактурите доста след изтичане 
на приложимия срок за плащане. 
Държавните органи биха могли да 
бъдат изправени пред много по-малки 
финансови ограничения, тъй като те
биха могли да ползват по-сигурни, 
предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото 
време за постигането на своите цели 
те зависят в по-малка степен, 
отколкото частните предприятия, 
от изграждането на стабилни 
търговски връзки. Вследствие на това 
държавните органи биха могли да са 
по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 
при по-привлекателни условия, 
отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане 
от страна на държавни органи води 
не само до неоправдани разходи за 
частните предприятия, но и до 
неефективност като цяло. По тази 
причина е целесъобразно да бъдат 
въведени съответно по-високи 
възпиращи обезщетения в случай на 
забава за плащане от страна на 

(17) Наблюденията показват, че 
държавните органи често плащат 
фактурите доста след изтичане на 
приложимия срок за плащане. Това се 
дължи на различни фактори. Докато, 
от една страна, държавните органи 
биха могли да ползват по-сигурни, 
предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, и могат да 
получат финансиране при по-
привлекателни условия, отколкото 
частните предприятия, от друга страна 
тяхната вътрешна структура не 
притежава гъвкавостта, характерна 
за частния сектор.



PE439.270v02-00 20/142 AM\810451BG.doc

BG

държавни органи.

Or. it

Изменение 38
Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те 
зависят в по-малка степен, 
отколкото частните предприятия, 
от изграждането на стабилни 
търговски връзки. Вследствие на това 
държавните органи биха могли да са 
по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 
при по-привлекателни условия, 
отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане от 
страна на държавни органи води не само 
до неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло. По тази причина е 
целесъобразно да бъдат въведени 
съответно по-високи възпиращи 
обезщетения в случай на забава за 
плащане от страна на държавни 
органи.

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен, 
независимо дали той е държавен 
орган или частно предприятие. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане, въпреки факта, че тези 
органи са изправени пред много по-
малки финансови ограничения, тъй като 
те биха могли да ползват по-сигурни, 
предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. Освен това 
много държавни органи могат да 
получат финансиране при по-
привлекателни условия, отколкото 
частните предприятия. Забавата за 
плащане от страна на държавни органи 
води не само до неоправдани разходи за 
частните предприятия, но и до 
неефективност като цяло. Въпреки 
това, значителна част от 
търговските сделки – особено тези, 
включващи малки и средни 
предприятия – се извършват между 
търговци. Съобразно с това следва да 
се въведат възпиращи мерки, които да 
се прилагат при забава за плащане 
както от държавни органи, така и от 
частни предприятия, с цел 
подобряване на текущото положение.
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Or. pl

Обосновка

Забавата за плащане се случва както при сделки с държавни органи, така и при сделки 
между предприятия. С цел подобряване на тази ситуация са необходими мерки, които 
обхващат и двата вида сделки. Следователно, възпиращите мерки срещу забава за 
плащане би трябвало да се прилагат за всички сделки. 

Изменение 39
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Вследствие 
на това държавните органи биха могли 
да са по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 
при по-привлекателни условия, 
отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане от 
страна на държавни органи води не само 
до неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло. По тази причина е 
целесъобразно да бъдат въведени 
съответно по-високи възпиращи 
обезщетения в случай на забава за 

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Вследствие 
на това държавните органи биха могли 
да са по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 
при по-привлекателни условия, 
отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане от 
страна на държавни органи води не само 
до неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло. 
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плащане от страна на държавни 
органи.

Or. fr

Обосновка

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Изменение 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Вследствие 
на това държавните органи биха могли 
да са по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 
при по-привлекателни условия, 

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Вследствие 
на това държавните органи биха могли 
да са по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 
при по-привлекателни условия, 
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отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане от 
страна на държавни органи води не само 
до неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло. По тази причина е 
целесъобразно да бъдат въведени 
съответно по-високи възпиращи 
обезщетения в случай на забава за 
плащане от страна на държавни 
органи.

отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане от 
страна на държавни органи води не само 
до неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло.

Or. es

Обосновка

Санкционирането на държавни органи би било непропорционално и дискриминационно 
и би създало контрапродуктивни стимули в системата, предоставяйки възможности 
за злоупотреби и корупция. Държавните органи, на свой ред, за да се предпазят от 
допълнителните разходи, свързани с тези санкции, биха се опитали да създадат 
външни структури, които функционират като държавни предприятия, чрез които да 
извършват закупуването на стоки и услуги. Резултатът би бил създаване на 
допълнителна структура, чието съществуване не би било обосновано от гледна точка 
на икономическата ефективност. 

Изменение 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че 
държавните органи често плащат 
фактурите доста след изтичане на 
приложимия срок за плащане. 
Държавните органи биха могли да 
бъдат изправени пред много по-малки 
финансови ограничения, тъй като те 
биха могли да ползват по-сигурни, 
предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен, 
независимо дали той е от държавния 
или частния сектор. Следователно 
санкциите и другите разубеждаващи 
мерки срещу забавата за плащане 
следва като общо правило да се 
прилагат еднакво и към двата 
сектора. 
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частните предприятия. В същото 
време за постигането на своите цели 
те зависят в по-малка степен, 
отколкото частните предприятия, 
от изграждането на стабилни 
търговски връзки. Освен това много 
държавни органи могат да получат 
финансиране при по-привлекателни 
условия, отколкото частните 
предприятия. Следователно забавата 
за плащане от страна на държавни 
органи води не само до неоправдани 
разходи за частните предприятия, но 
и до неефективност като цяло. По 
тази причина е целесъобразно да 
бъдат въведени съответно по-високи 
възпиращи обезщетения в случай на 
забава за плащане от страна на 
държавни органи.

Or. en

Обосновка

Както публичният, така и частният сектор са подложени на финансов натиск в 
сегашната икономическа криза. Например, от публичният сектор се изисква да 
предоставя все по-устойчиви и висококачествени обществени услуги, но с много по-
малко пари. Неблагоприятните последствия от забавата за плащане са едни и същи, 
независимо от това дали длъжникът е от публичния или от частния сектор.

Изменение 42
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че 
държавните органи често плащат 
фактурите доста след изтичане на 
приложимия срок за плащане. 
Държавните органи биха могли да 
бъдат изправени пред много по-малки 

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен, 
независимо дали той е от държавния 
или частния сектор. Следователно 
санкциите и другите разубеждаващи 
мерки срещу забавата за плащане 
следва като общо правило да се 
прилагат еднакво и към двата 
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финансови ограничения, тъй като те 
биха могли да ползват по-сигурни, 
предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото 
време за постигането на своите цели 
те зависят в по-малка степен, 
отколкото частните предприятия, 
от изграждането на стабилни 
търговски връзки. Освен това много 
държавни органи могат да получат 
финансиране при по-привлекателни 
условия, отколкото частните 
предприятия. Следователно забавата 
за плащане от страна на държавни 
органи води не само до неоправдани 
разходи за частните предприятия, но 
и до неефективност като цяло. По 
тази причина е целесъобразно да 
бъдат въведени съответно по-високи 
възпиращи обезщетения в случай на 
забава за плащане от страна на 
държавни органи.

сектора. 

Or. en

Обосновка

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Изменение 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 

Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
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Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Вследствие 
на това държавните органи биха могли 
да са по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 
при по-привлекателни условия, 
отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане от 
страна на държавни органи води не 
само до неоправдани разходи за 
частните предприятия, но и до 
неефективност като цяло. По тази 
причина е целесъобразно да бъдат 
въведени съответно по-високи 
възпиращи обезщетения в случай на 
забава за плащане от страна на 
държавни органи.

Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Вследствие 
на това някои държавни органи биха 
могли да са по-малко мотивирани да 
плащат навреме. Освен това много 
държавни органи могат да получат 
финансиране при по-привлекателни 
условия, отколкото частните 
предприятия. В много случаи обаче 
плащанията от държавни органи, 
които не са предмет на централната 
администрация, особено органи на 
местно управление, зависят от 
предварителното прехвърляне на 
държавни средства от централната 
администрация. Следователно 
забавата за плащане от страна на 
държавни органи може да доведе до 
неоправдани разходи за частните 
предприятия и до неефективност като 
цяло. По тази причина е целесъобразно 
да бъдат въведени съответно по-високи 
възпиращи обезщетения в случай на 
забава за плащане от страна на 
държавни органи; когато плащането 
на определена дата зависи от 
предварителното прехвърляне на 
държавни средства от централната 
администрация, което не е било 
извършено, и когато държавен орган, 
който не е предмет на централната 
администрация, не носи отговорност 
за забавата, кредиторът няма право 
на гореспоменатото обезщетение под 
формата на еднократна сума.
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Or. el

Обосновка

В много случаи плащанията от държавни органи, които не са предмет на 
централната администрация (напр. общини, общности, префектури и т.н.), зависят 
от предварителното прехвърляне на държавни средства от централната 
администрация. Когато има забавяне в прехвърлянето на тези средства, насроченото 
плащане от засегнатите държавни органи също се забавя вследствие на това, което 
води до пряка финансова тежест върху тези органи, макар и те да не са отговорни за 
забавата.

Изменение 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки.
Вследствие на това държавните органи 
биха могли да са по-малко мотивирани 
да плащат навреме. Освен това много 
държавни органи могат да получат 
финансиране при по-привлекателни 
условия, отколкото частните 
предприятия. Следователно забавата за 
плащане от страна на държавни органи 
води не само до неоправдани разходи за 
частните предприятия, но и до 

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че в някои 
държави-членки държавните органи 
често плащат фактурите доста след 
изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Освен това 
много държавни органи могат да 
получат финансиране при по-
привлекателни условия, отколкото 
частните предприятия. Следователно 
забавата за плащане от страна на 
държавни органи води не само до 
неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло.
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неефективност като цяло. По тази 
причина е целесъобразно да бъдат 
въведени съответно по-високи 
възпиращи обезщетения в случай на 
забава за плащане от страна на 
държавни органи.

Or. de

Обосновка

Поведението на държавните органи по отношение на плащането в никакъв случай не 
е лошо във всички държави-членки. Държавните възлагащи органи не следва да се 
третират различно от частните възлагащи органи, тъй като те са предмет на едни 
и същи разпоредби на частното право, уреждащи търговските сделки. Освен това 
няма видима причина за създаването на специална рамка на частното право за 
държавни органи. 

Изменение 45
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят 
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Вследствие 
на това държавните органи биха могли 
да са по-малко мотивирани да плащат 
навреме. Освен това много държавни 
органи могат да получат финансиране 

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че в някои 
държави-членки държавните органи 
често плащат фактурите доста след 
изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. В същото време 
за постигането на своите цели те зависят
в по-малка степен, отколкото частните 
предприятия, от изграждането на 
стабилни търговски връзки. Освен това 
много държавни органи могат да 
получат финансиране при по-
привлекателни условия, отколкото 
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при по-привлекателни условия, 
отколкото частните предприятия. 
Следователно забавата за плащане от 
страна на държавни органи води не само 
до неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло. По тази причина е 
целесъобразно да бъдат въведени 
съответно по-високи възпиращи 
обезщетения в случай на забава за 
плащане от страна на държавни органи.

частните предприятия. Следователно 
забавата за плащане от страна на 
държавни органи води не само до 
неоправдани разходи за частните 
предприятия, но и до неефективност 
като цяло. По тази причина е 
целесъобразно да бъдат въведени 
съответно по-високи възпиращи 
обезщетения в случай на забава за 
плащане от страна на държавни органи.

Or. de

Обосновка

Проучвания на Комисията сочат, че поведението на държавните органи по 
отношение на плащането в никакъв случай не е лошо във всички държави-членки.

Изменение 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане. Държавните органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения, тъй 
като те биха могли да ползват по-
сигурни, предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. По тази причина 
е целесъобразно да бъдат въведени 
съответно по-високи възпиращи 
обезщетения в случай на забава за 
плащане от страна на държавни 
органи.

(17) Особено съжаление буди фактът, че 
настъпва забава за плащане, въпреки че 
длъжникът е платежоспособен. 
Наблюденията показват, че държавните 
органи често плащат фактурите доста 
след изтичане на приложимия срок за 
плащане, макар че тези органи биха 
могли да бъдат изправени пред много 
по-малки финансови ограничения и
биха могли да ползват по-сигурни, 
предсказуеми и непрекъснати 
източници на приходи, отколкото 
частните предприятия. При все това, за 
разлика от частните предприятия 
държавните органи не са мотивирани 
от печалба, а преследват цели от общ 
интерес. По тази причина не изглежда 
желателно да бъдат въведени по-
високи възпиращи обезщетения за
държавни органи, отколкото за 
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частни предприятия.

Or. fr

Изменение 47
Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Особена причина за 
безпокойство във връзка със забавата 
за плащане е положението със 
здравните услуги в голям брой 
държави-членки. При все това, 
проблемите в сектора на 
здравеопазването не могат да се 
решат мигновено, тъй като 
трудностите, изпитвани от 
здравните заведения, произлизат от 
наследена задлъжнялост. Поради 
това, здравните заведения следва да 
разполагат с по-голяма гъвкавост при 
изпълнение на своите ангажименти. 
Все пак, държавите-членки следва да 
полагат всички усилия за 
гарантиране, че плащанията в 
сектора на здравеопазването се 
извършват в рамките на договорните 
срокове за плащане.

Or. pl

Обосновка

В много държави-членки системата на здравеопазването изпитва затруднения да 
извършва плащанията навреме. В много случаи тези проблеми с плащанията са 
резултат от „предишни грешки“ и структурни проблеми. Държавите-членки следва 
да се стремят да гарантират, че установените в настоящата директива правила се 
прилагат и за плащания от здравни заведения. При все това, тези заведения следва да 
разполагат с по-голяма гъвкавост при извършване на плащанията. 
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Изменение 48
Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) По отношение на своето 
финансиране, изплащане на субсидии 
и други безвъзмездни средства и 
търговски отношения, 
институциите на Европейския съюз 
се намират в положение, което е 
подобно на положението на 
държавните органи в държавите-
членки. Сроковете за плащане за 
държавните органи, съгласно 
определеното в настоящата 
директива, съответно се прилагат 
към институциите на Европейския 
съюз.

Or. cs

Обосновка

Новият режим, който директивата предвижда за държавните органи в държавите-
членки, също следва да се прилага към институциите на Европейския съюз. Този 
режим следва да се прилага за ЕС не само при търговски сделки, но също и при 
изплащането на субсидии и други безвъзмездни средства в рамките на финансирането 
по програми, тъй като забавата за плащане в тази сфера има много неблагоприятно 
въздействие върху вторичната неплатежоспособност в отделните държави-членки. 

Изменение 49
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Настоящата директива също 
въвежда като общо правило, че 
сроковете за плащане в договорите 
между търговци не следва да 
превишават 30 дни. При все това, в 
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някои случаи би могло да има 
обективно основание определени 
дружества да изискват по-дълги 
срокове, например когато 
продажбите са концентрирани в 
рамките на кратък период от 
годината, докато покупките трябва 
да се извършват целогодишно. В тези 
случаи срокът за плащане може да 
бъде удължен до най-много 60 дни.

Or. en

Обосновка

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Изменение 50
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящата директива следва да 
забрани злоупотребата със свободата 
на договаряне във вреда на 
кредиторите. Когато договор служи 
главно да осигури на длъжника 
допълнителни ликвидни средства във
вреда на кредитора, например като се 
изключва възможността кредиторът 
да начислява лихва за забава за 
плащане или като се определя лихвен 
процент за забава за плащане, който е 
значително по-нисък от законната 
лихва, предвидена в настоящата 

(18) Настоящата директива не следва да 
засяга националните разпоредби за 
начините на сключване на договорите 
или уреждащи валидността на 
договорните клаузи, които са 
несправедливи по отношение на 
длъжника.
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директива, или когато основното 
предприятие по договора налага на 
своите доставчици или 
подизпълнители условия на плащане, 
които не са основателни предвид 
условията, от които самият той се 
ползва, същите могат да се 
разглеждат като фактори, 
представляващи такава злоупотреба. 
Настоящата директива не следва да 
засяга националните разпоредби за 
начините на сключване на договорите 
или уреждащи валидността на 
договорните клаузи, които са 
несправедливи по отношение на 
длъжника.

Or. en

Обосновка

Европейското договорно право е основано на свободата на договаряне като основен 
принцип на отношенията между търговски оператори и държавни органи. Въпреки 
отклоненията, наблюдавани в някои държави за определени ситуации в определени 
видове договори, това си остава основният принцип.

Изменение 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

. (18а) В рамките на полагането на по-
големи усилия за избягване на 
злоупотребата със свободата на 
договаряне във вреда на кредиторите, 
държавите-членки, официално 
признатите органи и органите, които 
имат законен интерес, следва да 
насърчават, с помощта на 
Комисията, изготвянето и 
разпространението на етични 
кодекси, както и приемането на 
системи за разрешаване на спорове 
чрез посредничество и арбитраж, 



PE439.270v02-00 34/142 AM\810451BG.doc

BG

които следва да са доброволни, да 
предоставят подходящи механизми за 
подаване на жалби и да се договарят 
на национално равнище или на 
равнището на Съюза и които да са 
предназначени да гарантират 
пълното зачитане на правата, 
предвидени в настоящата директива.

Or. es

Обосновка

При всички положения е желателно етичните кодекси да включват ефективни 
механизми за подаване на жалби, които да могат да се използват срещу тези, които 
не изпълняват своите договорни задължения. Въпреки това, такива разпоредби могат 
да имат само ограничена ефективност, ако се основават на доброволни начала, 
считайки, освен всичко, липсата на задължение за гарантиране на подходящо 
поведение от страна на участващите партньори (освен страха от изключване). 
Поради това е от съществено значение да се гарантира възможно най-пълното 
участие на представителните органи и да се насърчава медиация и арбитраж с оглед 
гарантиране, че намираните решения са най-малко скъпите и най-бързите.

Изменение 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за събиране на неоспорени 
вземания, свързани със забава за 
плащане по търговските сделки, 
приключват в кратък срок.

(22) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за събиране на неоспорени 
вземания, свързани със забава за 
плащане по търговските сделки, 
приключват в кратък срок, с 
възможност за подаване на искове по 
електронен път.

Or. es

Обосновка

Подаването на искове по електронен път следва да се улесни, но при всяко положение 
лицето, срещу което е подаден иск, трябва да бъде надлежно уведомено на основание 
правото на справедлива защита.
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Изменение 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за събиране на неоспорени 
вземания, свързани със забава за 
плащане по търговските сделки, 
приключват в кратък срок.

(22) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за събиране на неоспорени 
вземания, свързани със забава за 
плащане по търговските сделки,
приключват в кратък срок, в 
съответствие с националните 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби.

Or. es

Обосновка

Добавеният текст е от съществено значение за правилното тълкуване на 
предложението и преди всичко за защитата на един принцип в областта на 
държавната администрация и обществените услуги, а именно на невъзможността за 
налагане на запор върху държавно имущество, който се съдържа в испанската 
конституция.

Изменение 54
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) исканията за лихви с размер под 5 
евро.

Or. cs

Обосновка
Уместно е директивата и предвидените в нея санкции да не се прилагат за дребни 
задължения.



PE439.270v02-00 36/142 AM\810451BG.doc

BG

Изменение 55
Toine Manders

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, която 
води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия, между предприятия 
и държавни органи, или между 
предприятия и частни субекти, която 
води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

Or. nl

Обосновка

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Изменение 56
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, която 
води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, която 
води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение, или която е 
извършена с цел постигане на целите 
на дейността на държавни органи;
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Or. ro

Обосновка

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Изменение 57
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, която 
води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

1. „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, 
включително сделка, уредена в 
колективни споразумения, която води 
до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

Or. it
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Изменение 58
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, която 
води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, 
включително сделка, уредена в 
колективни споразумения, която води 
до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

Or. it

Обосновка

Новият текст обхваща търговски сделки, установени в колективни споразумения 
между фармации или фармацевтични органи и държавните органи. Това включва 
ситуации, както в Италия, при които плащанията от местни здравни органи се 
ръководят от Националното споразумение в областта на фармацевтиката между 
националните сдружения на държавни и частни фармации и съответните държавни 
органи. 

Изменение 59
Gianni Pittella

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, която 
води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

(1) „търговски сделки“ е всяка сделка 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, 
включително сделка, уредена в 
колективни споразумения, която води 
до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение;

Or. it
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Обосновка

Новият текст обхваща търговски сделки, установени в колективни споразумения 
между фармации или фармацевтични органи и държавните органи. Това включва 
ситуации, както в Италия, при които плащанията от местни здравни органи се 
ръководят от Националното споразумение в областта на фармацевтиката между 
националните сдружения на държавни и частни фармации и съответните държавни 
органи. 

Изменение 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от
Директива 2004/18/EО;

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган по смисъла на член 2, параграф 
1, буква а) от Директива 2004/17/EО
на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 март 2004 година 
относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги1, и 
на член 1, параграф 9 от 
Директива 2004/18/EО;
--------------------
1 ОВ L 134, 30.4.2004 г.

Or. es

Обосновка

Приложното поле на директивата следва да бъде ограничено по отношение на 
определението за обществени поръчки до това, което е в обхвата на държавната 
администрация. Приложното поле не следва да се разширява допълнително, с цел 
избягване на претоварване на директивата. Поради това, референтната рамка 
трябва да бъде определена съгласно член 2, параграф 1, буква а) от Директива 
2004/17/ЕО и член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО.
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Изменение 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО;

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от Директива 
2004/18/EО, и всяка институция на 
Съюза, упомената в член 13 от 
Договора за Европейския съюз;

Or. en

Обосновка

Забавата за плащане касае също и институциите на ЕС, а не само националните 
органи. Институциите на ЕС не могат да изключат себе си от разпоредбите, 
наложени на други държавни органи.

Изменение 62
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО; 

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен в член 1, 
параграф 9 от Директива 2004/18/EО и 
член 2, параграф 1 от Директива 
2004/17/ЕО;

Or. de

Обосновка

Държавните предприятия и предприятията, участващи в предоставянето на основни 
услуги, се конкурират помежду си и поради това трябва да бъдат изключени от 
приложното поле на разпоредбите, отнасящи се до държавните органи, които не са 
предмет на правилата за пазара. Това е единственият начин за гарантиране, че 
такива предприятия не попадат в неблагоприятно конкурентно положение. 
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Изменение 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. (2) „държавен орган“ е всеки 
договарящ орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО;

2. (2) „държавен орган“ е всеки 
договарящ орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО и в член 2, 
параграф 1, буква а) от Директива 
2004/17/ЕО; 

Or. it

Обосновка

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Изменение 64
Lara Comi

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО;

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО и Директива 
2004/17/ЕО;

Or. it
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Изменение 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО;

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган или организация, както е 
определен от Директива 2004/18/EО и в 
член 2, параграф 1, буква а) от 
Директива 2004/17/ЕО;

Or. en

Обосновка

Определението следва да се позовава директно на Директива 2004/17/ЕО, свързана с 
някои „специални сектори“ като водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги, макар и изключваща държавните предприятия от „възлагащите 
органи“ съгласно член 2, параграф 1, буква б).

Изменение 66
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО;

(2) „държавен орган“ е всеки договарящ 
орган, както е определен от 
Директива 2004/18/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги¹; 
¹ OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

Or. cs
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Обосновка

За по-голяма яснота би било уместно определението да се позовава на приложимата 
директива с нейното пълно наименование и да упоменава нейната дата на 
публикуване в Официален вестник. В същото време е уместно да не се разширява 
обхватът на държавните органи, за които тази директива се прилага.

Изменение 67
Toine Manders

Предложение за директива
Член 2 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „частен субект“ е всяко 
физическо лице, което действа в 
рамките на частна самостоятелна 
стопанска дейност;

Or. nl

Обосновка

При търговски сделки задълженията за плащане, които са в резултат на договори, би 
трябвало да са валидни за всяка страна: държавни органи, предприятия и частни 
субекти. Едва тогава може да се говори за равнопоставеност в Европа по отношение 
на задълженията за плащане. Поради това, определението за „частен субект“ следва 
да бъде включено с цел постигане на пълнота.

Изменение 68
Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „забава за плащане“ е неплащане в 
рамките на срока за плащане, посочен в 
член 3, параграф 2 или член 5, 
параграф 2;

(4) „забава за плащане“ е неплащане в 
рамките на срока за плащане, посочен в 
член 5, параграф 2;

Or. pl
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Обосновка

Това изменение произлиза от предложеното заличаване на член 3 и предложението за 
третиране на частните предприятия по същия начин както държавните органи. 

Изменение 69
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „забава за плащане“ е неплащане в 
рамките на срока за плащане, посочен в 
член 3, параграф 2 или член 5, 
параграф 2;

(4) „забава за плащане“ е неплащане в 
рамките на срока за плащане, посочен в 
договора или, при липса на такова 
посочване, срока, посочен в член 3, 
параграф 2, буква б) или член 5, 
параграф 2, буква б);

Or. es

Обосновка

Това изменение е важно, тъй като следва да е позволено посочването в договор на 
срок за плащане, който е по-кратък от тези, установени в член 3, параграф 2 и член 5, 
параграф 2, като в тези случаи длъжникът следва да бъде съответно санкциониран, 
ако не спази въпросния срок.

Изменение 70
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва или договорена 
такава, за която предприятията са се 
споразумели;

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва или договорена 
такава, за която предприятията са се 
споразумели, и която не е под размера, 
определен в настоящата директива; 

Or. en
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Изменение 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва или договорена 
такава, за която предприятията са се 
споразумели; 

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва или договорена 
такава, за която страните са се 
споразумели;

Or. en

Обосновка

Това изменение е в съответствие с позицията, че не следва да има разлика в 
третирането между публичния и частния сектор с изключение на задължителните 
срокове за плащане. По този начин се подпомага създаването на по-уеднаквен набор 
от правила, който да гарантира, че всички длъжници са третирани справедливо и че 
към тях се прилагат пропорционални мерки и санкции.

Изменение 72
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва или договорена 
такава, за която предприятията са се 
споразумели; 

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва или договорена 
такава, за която страните са се 
споразумели;

Or. en

Обосновка

Това изменение е в съответствие с позицията, че не следва да има разлика в 
третирането между публичния и частния сектор с изключение на задължителните 
срокове за плащане. По този начин се подпомага създаването на по-уеднаквен набор 
от правила, който да гарантира, че всички длъжници са третирани справедливо и че 
към тях се прилагат пропорционални мерки и санкции.
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Изменение 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва или договорена 
такава, за която предприятията са 
се споразумели;

(5) „лихва за забава за плащане“ 
означава законна лихва; 

Or. es

Изменение 74
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – точка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „проверима фактура“ означава 
ясно изготвена и подробна фактура, 
която се придържа към договорената 
подредба на артикулите и използва 
описанията, съдържащи се в договора. 
Подкрепящите документи, посочени в 
договора като необходими за 
доказване на естеството и обхвата 
на извършената работа, трябва да са 
приложени към фактурата. 

Or. de

Обосновка

С цел пораждане на задължение за плащане, една фактура трябва да е проверима, за
да се определи дали е пълна, правилно изготвена и окончателна. По принцип една 
окончателна фактура, която не отговаря на тези критерии, не би могла да поражда 
задължение за плащане.
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Изменение 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „законна лихва“ означава проста 
лихва за забава за плащане при процент, 
който представлява сбор от основния 
процент и най-малко седем процентни 
пункта;

(6) „законна лихва“ означава проста 
лихва за забава за плащане при процент, 
който представлява сбор от основния 
процент и най-малко девет процентни 
пункта;

Or. de

Обосновка

След премахването на предложеното изплащане на еднократно обезщетение, 
увеличение на задължителната законна лихва е от съществено значение с цел 
гарантиране, че кредиторите получават подходящо възстановяване на разноските за 
рефинансиране, които понасят в резултат от забавата за плащане.

Изменение 76
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „законна лихва“ означава проста 
лихва за забава за плащане при процент, 
който представлява сбор от основния 
процент и най-малко седем процентни 
пункта;

6. „законна лихва“ означава проста 
лихва за забава за плащане при процент, 
който представлява сбор от основния 
процент и най-малко девет процентни 
пункта;

Or. en

Обосновка

Наличието на по-уеднаквен набор от правила, приложим за всички сектори и 
включващ едно леко повишаване на задължителната законна лихва, вместо 
обезщетение под формата на еднократна фиксирана сума за забава за плащане, би 
гарантирало, че всички длъжници са третирани справедливо и че към тях се прилагат 
пропорционални, но възпиращи санкции. Това изменение произлиза от заличаването на 
член 5, параграф 5 от предложението на Комисията.
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Изменение 77
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „законна лихва“ означава проста 
лихва за забава за плащане при процент, 
който представлява сбор от основния 
процент и най-малко седем процентни 
пункта;

6. „законна лихва“ означава проста 
лихва за забава за плащане при процент, 
който представлява сбор от основния 
процент и най-малко девет процентни 
пункта;

Or. en

Обосновка

Наличието на по-уеднаквен набор от правила, приложим за всички сектори и 
включващ едно леко повишаване на задължителната законна лихва, вместо 
обезщетение под формата на еднократна фиксирана сума за забава за плащане, би 
гарантирало, че всички длъжници са третирани справедливо и че към тях се прилагат 
пропорционални, но възпиращи санкции. Това изменение произлиза от заличаването на 
член 5, параграф 5 от предложението на Комисията.

Изменение 78
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) „проверима фактура“ означава 
ясно изготвена окончателна фактура, 
която се придържа към договорената 
подредба на артикулите и използва 
описанията, съдържащи се в договора. 
Количествените изчисления, скиците 
и другите подкрепящи документи, 
необходими за доказване на 
естеството и обхвата на 
извършената работа, трябва да са 
приложени към фактурата. 
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Or. de

Обосновка

За да задейства срок за плащане и да породи задължение за плащане, една фактура 
трябва да е проверима. Следователно тя трябва например да изброява артикулите по 
отношение на които се изисква плащане, да посочва по кои артикули се начисляват 
разходите по извършената работа и да е придружена от подходящите подкрепящи 
документи. За да се счита за подробна и правилно изготвена, фактурата трябва да е 
в съответствие с разпоредбите на договора, сключен между страните.

Изменение 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – точка 9б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) „проверима фактура“ означава 
ясно изготвена окончателна фактура, 
която се придържа към договорената 
подредба на артикулите и използва 
описанията, съдържащи се в договора. 
Количествените изчисления, скиците 
и другите подкрепящи документи, 
необходими за доказване на 
естеството и обхвата на 
извършената работа, трябва да са 
приложени към фактурата. 

Or. de

Обосновка

С цел пораждане на задължение за плащане, една фактура трябва да е проверима, за 
да се определи дали е пълна, правилно изготвена и окончателна. По принцип една 
окончателна фактура, която не отговаря на тези критерии, не би могла да поражда 
задължение за плащане.
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Изменение 80
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 2 – точка 9в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) МСП: малки и средни 
предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/EО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно 
дефиницията на микро, малки и 
средни предприятия.

Or. it

Изменение 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3

Лихва за забава за плащане

заличава се

1. Държавите-членки следят за 
това, че при плащанията по 
търговски сделки между предприятия 
кредиторът е в правото си да изисква 
лихва за забавено плащане, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия: 

а) кредиторът е изпълнил своите 
задължения по договор и по закон; 

б) кредиторът не е получил 
дължимата сума в срок, освен ако 
длъжникът не е отговорен за 
забавата.

2. В случаите, когато условията, 
посочени в параграф 1, са изпълнени,
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държавите-членки следят за 
следното: 

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ 
датата на плащане или изтичането 
на срока на плащане, определен в 
договора;

б) ако датата или срокът на плащане 
не е определен в договора, лихвите за 
забава на плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на 
фактурата или на равностойно 
искане за плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата 
или равностойното искане за 
плащане преди стоките или услугите, 
тридесет дни след получаването на 
стоките или предоставянето на 
услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или 
услугите с договора, и ако длъжникът 
получи фактурата или 
равностойното искане за плащане 
преди или на датата на приемане или 
на проверка, тридесет дни след 
същата дата.

3. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент:

а) за първото полугодие на всяка 
съответна година да бъде процентът 
в сила от 1 януари същата година;

б) за второто полугодие на 
съответната година да бъде 
процентът в сила от 1 юли същата 
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година.

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. За тази цел 
членове 3 и 5 следва да се слеят. Търговските отношения между предприятията и 
държавните органи в много аспекти са сходни на търговските отношения между 
предприятия. За да се избегнат неблагоприятните срокове за плащане, особено за 
малките и средните предприятия, лихва се дължи във всички случаи не по-късно от 60 
дни от получаването на фактурата. 

Изменение 82
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3
Лихва за забава за плащане

заличава се

1. Държавите-членки следят за 
това, че при плащанията по 
търговски сделки между 
предприятия кредиторът е в 
правото си да изисква лихва за 
забавено плащане, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия: 
а) кредиторът е изпълнил своите 
задължения по договор и по закон; 
б) кредиторът не е получил 
дължимата сума в срок, освен ако 
длъжникът не е отговорен за 
забавата.
2. В случаите, когато условията, 
посочени в параграф 1, са изпълнени,
държавите-членки следят за 
следното:
а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ 
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датата на плащане или изтичането 
на срока на плащане, определен в 
договора;
б) ако датата или срокът на 
плащане не е определен в договора, 
лихвите за забава на плащане се 
дължат автоматично в един от 
следните срокове: 
i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на 
фактурата или на равностойно 
искане за плащане; 
ii) ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното 
искане за плащане преди стоките 
или услугите, тридесет дни след 
получаването на стоките или 
предоставянето на услугите; 
iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане 
или проверка, с която да се 
установява съответствието на 
стоките или услугите с договора, и 
ако длъжникът получи фактурата
или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет 
дни след същата дата.
3. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент:
а) за първото полугодие на всяка 
съответна година да бъде 
процентът в сила от 1 януари 
същата година;
б) за второто полугодие на 
съответната година да бъде 
процентът в сила от 1 юли същата 
година.

Or. fr

Обосновка

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
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pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Изменение 83
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихва за забава за плащане Лихва за забава за плащане при 
търговски сделки между предприятия

Or. en

Обосновка

Член 3 засяга единствено търговските сделки между предприятия. Следователно е 
препоръчително, с цел постигане на яснота, това да бъде ясно посочено в заглавието, 
както и в параграф 1, както вече е направено в предложението на Комисията.

Изменение 84
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихва за забава за плащане Лихва за забава за плащане при 
търговски сделки между предприятия

Or. de
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Обосновка

Ограничаването на договорните срокове за плащане до 60 дни ще създаде уеднаквен 
набор от правила както за предприятията, така и за държавните органи. При 
условие че се придържат към това правило за 60-дневен срок, предприятията ще 
продължат да се възползват от свободата на договаряне. Това по-конкретно ще 
помогне на МСП, които често са принуждавани от големи клиенти да се съгласяват с 
неприемливо дълги срокове за плащане. Освен това, фактурата трябва да позволява 
проверката на съгласуваността на доставените стоки и услуги с договора. Вж. 
определението в съображение 10 (ново).

Изменение 85
Gianni Pittella

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихва за забава за плащане Лихва за забава за плащане между 
предприятия

Or. en

Обосновка

С цел постигане на яснота заглавието следва да посочва, че член 3 засяга единствено 
забавата за плащане между предприятия.

Изменение 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
между предприятия кредиторът е в 
правото си да изисква лихва за 
забавено плащане, без да е необходима 
покана, ако са изпълнени следните 
условия:

1. Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
между частни предприятия, или 
сделки, водещи до доставка на стоки 
или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът е в 
правото си, без да е необходима покана, 
на лихва за забава за плащане, равна 
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на законната лихва, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. fr

Обосновка

Тъй като правилата следва да са еднакви за частни и държавни органи, това следва 
да се уточни в настоящия член с цел гарантиране на съгласуваност със заличаването 
на член 5. Също така следва да се предостави хармонизирана 60-дневна дерогация за 
болнични заведения, вземайки предвид организацията на системите за здравеопазване 
и различните уредби в отделните държави-членки.

Изменение 87
Toine Manders

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
между предприятия кредиторът е в 
правото си да изисква лихва за забавено 
плащане, без да е необходима покана, 
ако са изпълнени следните условия:

1. Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
между предприятия или между 
предприятия и частни субекти,
кредиторът, след като е изпратил на 
длъжника покана с потвърждение за 
получаване, след като са изминали 30 
дни от получаването от длъжника на 
фактурата или на равностойно 
искане за плащане, е в правото си да 
изисква лихва за забавено плащане, без 
да е необходима покана, ако са 
изпълнени следните условия: 

Or. nl

Обосновка

Ако длъжникът получи първа покана да извърши плащането след като са изминали 30 
дни от датата на получаване на фактурата или на равностойно искане за плащане, 
той има възможност да оспори иска. Това би могло да доведе до спад в броя на 
плащанията с директен дебит в Европа. Така всички съответни съдебни процеси, 
които касаят забава за плащане, ще се превърнат в чисто административни 
производства. С постановление на съда кредиторът може да отправи своя иск 
директно. 
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Изменение 88
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
между предприятия кредиторът е в 
правото си да изисква лихва за забавено 
плащане, без да е необходима покана, 
ако са изпълнени следните условия: 

1. Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
между предприятия и между 
предприятия и държавни органи
кредиторът е в правото си да изисква 
лихва за забавено плащане, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия: 

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията отнема от частния сектор притежаваното от него 
понастоящем право на законна лихва и на разноски по събирането в случай на забава 
за плащане и му изпраща обезсърчително послание, че в някои случаи забавата за 
плащане ще се толерира. Настоящото изменение гарантира, че и двата сектора се 
третират по справедлив начин и подлежат на пропорционални санкции.

Изменение89
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
между предприятия кредиторът е в 
правото си да изисква лихва за забавено 
плащане, без да е необходима покана, 
ако са изпълнени следните условия:

(1) Държавите-членки следят за това, че 
при плащанията по търговски сделки 
кредиторът е в правото си да изисква 
лихва за забавено плащане, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. de
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Обосновка

Трябва да се прилагат еднакви правила за всички страни по дадена търговска сделка, 
независимо дали тези страни са държавни или частни органи, тъй като всички те са 
предмет на едни и същи разпоредби на частното право, уреждащи въпросната 
търговска сделка.

Изменение 90
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата
на плащане или изтичането на срока 
на плащане, определен в договора;

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ 
датата, на която плащането става 
изискуемо, и се облагат с прогресивно 
нарастващ лихвен процент, който не 
надвишава 5 % за дължими суми до 1 
милион EUR и намалява най-много до 
2 % за дължими суми над 1 милион 
EUR и най-много до 1 % за салдото по 
неизплатения дълг;

Or. it

Обосновка

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo’ costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l’importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L’incremento dell’aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell’aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 
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Изменение 91
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 
плащане, определен в договора;

a) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока за 
плащане, определен в договора, който 
не надвишава 60 дни от датата на 
получаване на стоките или 
предоставяне на услугите, предвидени 
в договора;

Or. en

Изменение 92
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 
плащане, определен в договора;

a) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока за 
плащане, определен в договора, който 
не надвишава 60 дни от датата на 
получаване на стоките или 
предоставяне на услугите, предвидени 
в договора;

Or. en

Обосновка
60 дни следва да бъде максималната възможна забава за плащане.
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Изменение 93
Gianni Pittella

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 
плащане, определен в договора;

a) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока за 
плащане, определен в договора, който 
не трябва да надвишава 60 дни от 
датата на доставяне на стоките или 
предоставяне на услугите, предвидени 
в договора;

Or. it

Изменение 94
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 
плащане, определен в договора;

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 
плащане, определен в договора, който 
не може да надвишава 30 дни от 
датата на получаване на стоките 
или услугите, освен ако това е 
специално договорено между 
длъжника и кредитора и е обективно 
обосновано от извънредни 
обстоятелства, като в този случай 
срокът за плащане може да бъде 
удължен до най-много 60 дни;

Or. en

Обосновка

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
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they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Изменение 95
Toine Manders

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава на плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане;

i) шестдесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, тридесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, шестдесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет
дни след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, шестдесет
дни след същата дата.

Or. nl

Обосновка

При търговски сделки задълженията за плащане, които са в резултат на договори, би 
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трябвало да са валидни за всяка страна: държавни органи, предприятия и частни 
субекти. Едва тогава може да се говори за равнопоставеност по отношение на 
задълженията за плащане. Забавата за плащане, а с нея и задължението за изплащане 
на лихви и на съответното обезщетение под формата на еднократна сума в размер 
на 5 % би трябвало да влезе в сила в идеалния случай след 60 дни. След първата покана 
след 30 дни, длъжникът има още 30 дни, за да изплати дълга си.

Изменение 96
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава на плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове: 

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове: 

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата
или на равностойно искане за плащане;

i) до шестдесет календарни дни след 
датата на получаване от длъжника и 
датата на падежа на проверимата 
фактура или на равностойно искане за 
плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата
или равностойното искане за плащане 
преди стоките или услугите, тридесет
дни след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

ii) ако длъжникът получи проверимата 
фактура или равностойното искане за 
плащане преди стоките или услугите, до 
шестдесет календарни дни след 
получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане 
за плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет
дни след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
проверимата фактура или 
равностойното искане за плащане преди 
или на датата на приемане или на 
проверка, до шестдесет календарни
дни след същата дата.

Or. de

Обосновка
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За да задейства срок за плащане и да породи задължение за плащане, една фактура 
трябва да е проверима. Следователно тя трябва, като пример, да изброява 
артикулите по отношение на които се изисква плащане, да посочва по кои артикули 
се начисляват разходите по извършената работа и да е придружена от подходящите 
подкрепящи документи. За да се счита за подробна и правилно изготвена, фактурата 
трябва да е в съответствие с разпоредбите на договора, сключен между страните.

Изменение 97
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава на плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата
или на равностойно искане за плащане;

i) тридесет календарни дни след датата 
на получаване от длъжника на 
проверимата фактура или на 
равностойно искане за плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата
или равностойното искане за плащане 
преди стоките или услугите, тридесет 
дни след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

ii) ако длъжникът получи проверимата 
фактура или равностойното искане за 
плащане преди стоките или услугите, 
тридесет календарни дни след 
получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане 
за плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет дни 
след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
проверимата фактура или 
равностойното искане за плащане преди 
или на датата на приемане или на 
проверка, тридесет календарни дни след 
същата дата.

Or. de

Обосновка

Ограничаването на договорните срокове за плащане до 60 дни ще създаде уеднаквен 
набор от правила както за предприятията, така и за държавните органи. При 
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условие, че се придържат към това правило за 60-дневен срок, предприятията ще 
продължат да се възползват от свободата на договаряне. Това по-конкретно ще 
помогне на МСП, които често са принуждавани от големи клиенти да се съгласяват с 
неприемливо дълги срокове за плащане. Освен това, фактурата трябва да позволява 
проверката на съгласуваността на доставените стоки и услуги с договора. Вж. 
определението в съображение 10 (ново).

Изменение 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 3 – параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато условията, 
посочени в параграф 1, са изпълнени,
държавите-членки следят за следното: 

2. В случаите, когато условията, 
посочени в параграф 1, са изпълнени,
държавите-членки следят за следното:

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 
плащане, определен в договора;

а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 
плащане, определен в договора;

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава на плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове: 

б) ако датата или срокът на плащане не е 
определен в договора, лихвите за забава 
за плащане се дължат автоматично в 
един от следните срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане; 

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане; 

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, тридесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите; 

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, тридесет дни след 
получаването на стоките или 
предоставянето на услугите; 

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет дни 
след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет дни
след същата дата.
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При все това, за болничните заведения 
времевото ограничение, посочено в 
подточки i) до iii), е от шестдесет 
дни.
2а. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация и/или 
в договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.
2в. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

Or. fr

Обосновка

Тъй като правилата следва да са еднакви за частни и държавни органи, това следва 
да се уточни в този член с цел гарантиране на съгласуваност със заличаването на член 
5. Също така следва да се предостави хармонизирана 60-дневна дерогация за болнични 
заведения, вземайки предвид организацията на системите за здравеопазване и 
различните уредби в отделните държави-членки.

Изменение 99
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Държавите-членки могат да 
определят по-къс срок с 
продължителност от тридесет до 
шестдесет дни.
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Or. en

Обосновка

За предпочитане е да се разреши минимална хармонизация вместо пълна 
хармонизация.

Изменение 100
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги 
на държавни органи срещу 
възнаграждение:

(3) Държавите-членки следят за това 
при никакви обстоятелства 
договорните срокове за плащане да не 
превишават 60 календарни дни.

а) за първото полугодие на всяка 
съответна година да бъде процентът 
в сила от 1 януари същата година;
б) за второто полугодие на 
съответната година да бъде 
процентът в сила от 1 юли същата 
година.

Or. de

Обосновка

Ограничаването на договорните срокове за плащане до 60 дни ще създаде уеднаквен 
набор от правила както за предприятията, така и за държавните органи. При 
условие, че се придържат към това правило за 60-дневен срок, предприятията ще 
продължат да се възползват от свободата на договаряне. Това по-конкретно ще 
помогне на МСП, които често са принуждавани от големи клиенти да се съгласяват с 
неприемливо дълги срокове за плащане. Освен това, фактурата трябва да позволява 
проверката на съгласуваността на доставените стоки и услуги с договора. Вж. 
определението в съображение 10 (ново).
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Изменение 101
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки следят за 
това, когато лихвата за забавено 
плащане стане дължима и когато 
кредиторът е МСП, кредиторът да 
има право на обезщетение под 
формата на еднократна сума в размер 
на 5 % от дължимата сума. Това 
обезщетение е в допълнение към 
лихвата за забава за плащане.

Or. it

Изменение 102
Toine Manders

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Държавите-членки следят за 
това, когато лихвата за забава за 
плащане стане дължима, кредиторът 
да има право на обезщетение под 
формата на еднократна сума в размер 
на 5 % от дължимата сума. Това 
обезщетение е в допълнение към 
лихвата за забава за плащане.

Or. nl

Обосновка

При търговски сделки задълженията за плащане, които са в резултат на договори, би 
трябвало да са валидни за всяка страна: държавни органи, предприятия и частни 
субекти. Изплащането на еднократна сума би трябвало следователно да се прилага и 
при търговски сделки между предприятия и между предприятия и частни субекти. 
Едва тогава може да се говори за равнопоставеност по отношение на задълженията 
за плащане.
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Изменение 103
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 4 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обезщетяване за разноските по 
събирането

Допълнително обезщетяване

Or. en

Обосновка

Вж. изменението за нов член 4а, параграф 1.

Изменение 104
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми, 
които се преразглеждат веднъж на 
две години:

Or. it
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Изменение 105
Gianni Pittella

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми: 

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5, 
кредиторът да е автоматично в 
правото си да получи от длъжника, т.е. 
без да е необходима покана от страна 
на отделния кредитор, една от 
следните минимални суми:

Or. it

Обосновка

Член 6 от предложението за директива гласи, че „клауза, която не включва лихва за 
забавено плащане, винаги се счита за представляваща явна злоупотреба“. Договорни 
условия, различни от предвиденото в член 3, биха могли да накърнят договорните 
гаранции за защита на кредиторите. Важно е да се гарантира, че процедурата е 
автоматична, с цел избягване на евентуални ответни мерки от страна на 
възложителя. Сумите за обезщетяване, дължими за разноските по събиране, следва 
да се посочват в минимални размери.

Изменение 106
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с член 5 и ако в договора 
не е посочено друго, кредиторът да е в 
правото си да получи от длъжника една 
от следните суми:

Or. fr
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Обосновка

В съответствие с внесените изменения на членове 3 и 5.

Изменение 107
Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с член 5 и ако в договора 
не е посочено друго, кредиторът да е в 
правото си да получи от длъжника една 
от следните суми:

Or. pl

Обосновка

Това изменение произлиза от предложеното заличаване на член 3 и прилагането на 
разпоредбите на член 5 спрямо държавни органи и частни предприятия. 

Изменение 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми: 

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника, като минимум, една от 
следните суми: 

Or. es
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Обосновка

Заличаването на думите „и ако в договора не е посочено друго“ следва да помогне за 
гарантиране, че кредиторите не са задължавани да подписват клауза, отменяща 
тяхното право на обезщетение от този вид.

Изменение 109
Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – букви a), б) и в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;

а) за дълг в размер по-малък от 
10 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;

б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;

б) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — фиксирана сума от 100 EUR;

в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от 
сумата, за която лихвата за забава за 
плащане става дължима.

Or. pl

Обосновка

Разпоредбата, съгласно която би било дължимо обезщетение в размер на 1 % в случай 
на забава за плащане на дълг от 10 000 EUR или повече, е изключително тежка, 
особено в случая на сделки с високи стойности. Предложената от Комисията 
система също има нужда от опростяване, поради което предложените процедури за 
обезщетение са били заменени с две фиксирани суми. 

Изменение 110
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 
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40 EUR; 40 EUR и най-много допълнителни 
3 % от общия дълг за покриване на 
евентуални разноски, понесени от 
кредитора при изискване на дълга; 

Or. es

Обосновка

Включен е допълнителен процент за гарантиране, че кредиторите не са изправени 
пред допълнителни разноски при изискване на своите вземания. Изпращането на два 
официални действителни иска, напр. две сертифицирани факс съобщения, може да 
струва до 50 EUR, към което следва да се добавят разноските по телефонни 
разговори, транспорт и т.н., които даден кредитор може да понесе при отправянето 
на иск за неизплатен дълг.

Изменение 111
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;

б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR и най-много 
допълнителни 3 % от общия дълг за 
покриване на евентуални разноски, 
понесени от кредитора при изискване 
на дълга; 

Or. es

Обосновка

Включен е допълнителен процент за гарантиране, че кредиторите не са изправени 
пред допълнителни разноски при изискване на своите вземания. В допълнение към 
аргументите, изразени във връзка с предишното изменение, в случая на дълг в размер 
над 1 000 EUR дружествата обикновено търсят правна помощ, а един адвокатски 
хонорар за консултация и предоставяне на правно становище ще бъде поне 60 EUR. 
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Изменение 112
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от сумата, 
за която лихвата за забава за плащане 
става дължима.

в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 3 % от сумата, 
за която лихвата за забава за плащане 
става дължима.

Or. es

Обосновка

Включен е допълнителен процент за гарантиране, че кредиторите не са изправени 
пред допълнителни разноски при изискване на своите вземания. В допълнение към 
аргументите, изразени във връзка с предишните две изменения, в случая на дълг в 
размер над 10 000 EUR дружествата обикновено предпочитат да отправят иска чрез 
адвокат. Хонорарът, изискван от адвокат за съответните процедури по изискването 
на дълга чрез извънсъдебни средства ще бъде поне 300 EUR.

Изменение 113
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) обезщетение в размер на 1 % от 
дължимата сума за всеки следващ 
просрочен ден 60 дни след датата, на 
която лихвата става дължима.

Or. en



PE439.270v02-00 74/142 AM\810451BG.doc

BG

Изменение 114
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следят за 
това, когато лихвата за забава за 
плащане стане дължима при 
търговските сделки в съответствие с 
членове 3 и 5 и ако в договора не е 
посочено друго, кредиторът да е в 
правото си да получи от длъжника 
една от следните суми: 

заличава се

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;
б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;
в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от 
сумата, за която лихвата за забава за 
плащане става дължима.

Or. en

Изменение 115
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми: 

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

а) за дълг в размер по-малък от а) за дълг в размер по-малък от 50 EUR 
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1 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;

— фиксирана сума от 10 EUR;

б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;

б) за дълг в размер на 50 EUR или 
повече, но по-малък от 200 EUR —
фиксирана сума от 20 EUR;
ба) за дълг в размер на 200 EUR или 
повече, но по-малък от 800 EUR —
фиксирана сума от 40 EUR;
бб) за дълг в размер на 800 EUR или 
повече, но по-малък от 8 000 EUR —
фиксирана сума от 80 EUR;

в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от сумата, 
за която лихвата за забава за плащане 
става дължима.

в) за дълг в размер на 8 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от сумата, 
за която лихвата за забава за плащане 
става дължима.

Or. cs

Обосновка

Новите размери на обезщетенията за забава за плащане ще отразяват много по-
точно действителните разходи и по този начин ще изпълнят целта по-добре.

Изменение 116
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника фиксирана сума от 40 
EUR.

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;
б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;
в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от 
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сумата, за която лихвата за забава за 
плащане става дължима.

Or. de

Обосновка

Следва да бъде установена уеднаквена фиксирана сума за възстановяването на 
разноските по събиране, с цел опростяване на процедурата по възстановяване. 
Предложеният постепенен модел не отразява действителните разноски, които са 
еднакви за малки и големи дългове. Фиксираната сума от 40 EUR следва да покрива 
всичките понесени административни разноски. Процедурата по възстановяване на 
допълнителни разноски, като съдебни разноски, което трябва да бъде обосновано 
отделно, е установена в параграф 3. 

Изменение 117
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника 20 EUR.

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;
б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;
в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от 
сумата, за която лихвата за забава за 
плащане става дължима.

Or. de

Обосновка

Би било неуместно да има различни обезщетения под формата на фиксирана сума за 
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разноските по събиране, тъй като размерът на разноските по събиране на кредитора 
обикновено не зависи от размера на дълга. Сумата от 20 EUR е основана на 
собствените наблюдения на Комисията; вж. наблюденията по оценката на 
въздействието от 8 април 2009 г. (SEC(2009)0315, стр. 38), където е предположено, 
че средните разноски по събиране са 20 EUR.

Изменение 118
Lara Comi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника обезщетение в размер на 
1,5 % от дължимата сума.

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;
б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;
в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от 
сумата, за която лихвата за забава за 
плащане става дължима.

Or. it

Изменение 119
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки следят за 
това, когато лихвата за забава за 
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плащане стане дължима, кредиторът 
да е в правото си да получи от 
длъжника обезщетение, равно на 
лихва от 1 % върху дължимата сума, в 
допълнение към лихвата за забава за
плащане.

Or. en

Обосновка

Това изглежда като по-справедливо решение от обезщетението под формата на 
фиксирана сума. То взема предвид аргумента, че следва да има по-голямо обезщетение 
при по-дълго забавяне на плащането, докато не създава изкуствени граници между 
определени дати: според предложението на докладчика, длъжник, който плаща на 44-
ия ден след датата, на която лихвата за забава за плащане става дължима, трябва 
да изплати обезщетение в размер на 2 % от дължимата сума, а длъжник, който 
плаща на 45-ия ден, трябва да изплати обезщетение в размер на 4 %. Това е доста 
произволно.

Изменение 120
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Размерът на обезщетението, 
посочено в параграф 1, не надвишава 
1 000 EUR.

Or. cs

Обосновка

От една страна, обезщетението за разноските по събиране следва да се прилага за 
дългове с големи размери. От друга страна, следва да се наложи фиксиран таван за 
възстановяването на разноски.
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Изменение 121
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Държавите-членки следят за 
това, че в случай на множество 
искове срещу един и същ длъжник, 
обезщетението за разноските по 
събиране, посочено в параграф 1, е 
дължимо единствено върху сумата на 
дълговете, а не върху отделните 
искове. 

Or. cs

Обосновка

Не би било справедливо, нито съгласувано с текущата практика, да се обезщетяват 
разноските по събиране на едни и същи доставчици и купувачи за отделни искове, но 
това следва да доведе до възстановяване на разноските, посочени в параграф 1, 
съответстващи на сумата на всички тези кумулативни искове за забава за плащане. 
Това е особено важно в сектора на здравеопазването, когато болници не могат да се 
изплатят на даден доставчик на различни видове лекарства за отделни доставки 
поради забава за плащане от страна на здравните застрахователи.

Изменение 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми:

(1) Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с член 5 и ако в договора 
не е посочено друго, кредиторът да е в 
правото си да получи от длъжника 
фиксирана сума от 40 EUR.

а) за дълг в размер по-малък от 
1 000 EUR — фиксирана сума от 
40 EUR;
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б) за дълг в размер на 1 000 EUR или 
повече, но по-малък от 10 000 EUR —
фиксирана сума от 70 EUR;
в) за дълг в размер на 10 000 EUR или 
повече — сума, равна на 1 % от 
сумата, за която лихвата за забава за 
плащане става дължима.
(2) Държавите-членки следят за това 
сумите, посочени в параграф 1, да са 
дължими, без да е необходима покана 
и да служат за обезщетение за 
направените от кредитора разноски 
на по събирането.

Or. de

Обосновка

Това изменение определя фиксирана сума от 40 EUR за обезщетяване на разноските 
по събиране. Това е така, тъй като събирането не поражда големи разноски и 
кредиторът така или иначе е в правото си, съгласно член 4, параграф 3, да изиска 
обезщетение за допълнителни разноски по събирането, което да покрие тези 
разноски. Обезщетението не трябва да има възпиращо действие; лихвеният процент 
за забава за плащане служи за тази цел. Ако членове 3 и 5 се слеят, първият би бил 
премахнат от текста. 

Изменение 123
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
 Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следят за това 
сумите, посочени в параграф 1, да са 
дължими, без да е необходима покана 
и да служат за обезщетение за 
направените от кредитора разноски
по събирането.

заличава се

Or. en
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Изменение 124
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следят за това 
сумите, посочени в параграф 1, да са 
дължими, без да е необходима покана 
и да служат за обезщетение за 
направените от кредитора разноски
по събирането.

2. Извън случаите, когато длъжникът 
не е отговорен за забавата, освен 
сумите, посочени в параграф 1, 
кредиторът е в правото си да иска от 
длъжника разумно обезщетение за 
всички оставащи разноски по 
събиране, понесени вследствие забава 
за плащане от последния. 
Държавите-членки определят 
разумни минимални размери на 
обезщетението, които не са по-малки 
от 5 % от дължимата сума. Това не 
засяга евентуален иск от страна на 
кредитора по отношение на вреди или 
загуби, понесени вследствие забавата 
за плащане.

Or. es

Обосновка

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.



PE439.270v02-00 82/142 AM\810451BG.doc

BG

Изменение 125
Lara Comi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следят за това 
сумите, посочени в параграф 1, да са 
дължими, без да е необходима покана и 
да служат за обезщетение за 
направените от кредитора разноски по 
събирането. 

2. Държавите-членки следят за това 
сумата, посочена в параграф 1, да е 
дължима, без да е необходима покана и 
да служи за обезщетение за 
направените от кредитора разноски по 
събирането.

Or. it

Изменение 126
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Обезщетението, посочено в 
параграф 1, буква ва), се прилага до 
края на 12-ия месец от 
последователното забавяне.

Or. en

Изменение 127
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Размерът на обезщетението, 
посочено в параграф 1, не надвишава 
50 000 EUR.

Or. en
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Изменение 128
Lara Comi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Извън случаите, когато длъжникът 
не е отговорен за забавата, освен 
сумите, посочени в параграф 1, 
кредиторът е в правото си да иска от 
длъжника разумно обезщетение за 
всички оставащи разноски по 
събиране, понесени вследствие забава 
за плащане от последния.

заличава се

Or. it

Изменение 129
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Извън случаите, когато длъжникът 
не е отговорен за забавата, освен 
сумите, посочени в параграф 1, 
кредиторът е в правото си да иска от 
длъжника разумно обезщетение за 
всички оставащи разноски по 
събиране, понесени вследствие забава 
за плащане от последния.

3. Държавите-членки следят за това 
сумите, посочени в параграфи 1 и 2, да 
са дължими без да е необходима 
покана и да служат за обезщетение за 
направените от кредитора разноски 
по събирането.

Or. es

Обосновка

Ако отправянето на покана е условие кредиторът да получи разумно обезщетение, 
длъжниците ще се опитват по всякакви възможни начини да избягват получаването 
на поканите с цел да не се налага да изплатят обезщетението. Тогава би било 
необходимо да се започне съдебно производство и съдия да определи дали е била 
отправена покана в надлежна форма и дали е дължимо обезщетение. Ако случаят 
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беше такъв, обезщетението би престанало да има достатъчно възпиращо действие 
срещу неплащане. 

Изменение 130
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Извън случаите, когато длъжникът не 
е отговорен за забавата, освен сумите, 
посочени в параграф 1, кредиторът е в 
правото си да иска от длъжника разумно 
обезщетение за всички оставащи 
разноски по събиране, понесени 
вследствие забава за плащане от 
последния. 

3. Извън случаите, когато длъжникът не 
е отговорен за забавата, кредиторът е в 
правото си да иска от длъжника разумно 
обезщетение за всички оставащи 
разноски по събиране, понесени 
вследствие забава за плащане от 
последния.

Or. en

Изменение 131
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Извън случаите, когато длъжникът 
не е отговорен за забавата, освен 
сумите, посочени в параграф 1, 
кредиторът е в правото си да иска от 
длъжника разумно обезщетение за 
всички оставащи разноски по събиране, 
понесени вследствие забава за плащане 
от последния.

(3) Извън случаите, когато длъжникът 
не е отговорен за забавата, освен 
сумите, посочени в параграф 1, 
кредиторът е в правото си да иска от 
длъжника разумно обезщетение за 
всички оставащи разноски по събиране, 
понесени вследствие забава за плащане 
от последния. Другите разноски 
включват по-конкретно понесени от 
кредитора разноски, които 
произлизат от забава за плащане, в 
резултат от наемане на адвокат, 
назначаване на агенция за събиране на 
вземания или използване на 
овърдрафт.
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Or. de

Обосновка

Трябва да стане ясно какви разноски са включени в другите разноски, произлизащи от 
забава за плащане от страна на длъжника.

Изменение 132
Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a

Обезщетение под форма на 
еднократна сума

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право да получи от длъжника една от 
следните суми:
а) обезщетение под форма на 
еднократна сума в размер на 1 % от 
дължимата сума към датата, на 
която лихвата става дължима;
б) обезщетение под форма на 
еднократна сума в размер на 2 % от 
дължимата сума 45 дни след датата, 
на която лихвата става дължима;
б) обезщетение под форма на 
еднократна сума в размер на 3 % от 
дължимата сума 60 дни след датата, 
на която лихвата става дължима;
2. Обезщетението под форма на 
еднократна сума, посочено в параграф 
1, е допълнение към лихвата за забава 
за плащане и към обезщетението за 
разноски по събирането. 
3. Общият размер на обезщетението 
под форма на еднократна сума, 
посочено в параграф 1, не надвишава 
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3 000 EUR.

Or. cs

Обосновка

Предложена е постепенна система за обезщетение под форма на еднократна сума за 
забава за плащане според степента на просрочване на плащането. Установена е горна 
граница за това обезщетение под форма на еднократна сума с цел предоставяне на 
защита за малките и средни предприятия. Приемането на това изменение зависи от 
приемането на изменение 11 в доклада на докладчика, което предлага заличаването на 
член 5, параграф 5 от предложението за директива.

Изменение 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Обезщетение под форма на 

еднократна сума
1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право да получи от длъжника една от 
следните суми:
в) обезщетение в размер на 3 % от 
дължимата сума 60 дни след датата, 
на която лихвата става дължима;
б) обезщетение в размер на 5 % от 
дължимата сума 90 дни след датата, 
на която лихвата става дължима;
2. Обезщетението, посочено в 
параграф 1, е допълнение към лихвата 
за забава за плащане и към 
обезщетението за разноски по 
събирането. 
3. Размерът на обезщетението, 
посочено в параграф 1, не надвишава 
50 000 EUR.
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Or. fr

Обосновка

При забава за плащане между 30 и 60 дни не би изглеждало необходимо да се налага 
обезщетение под форма на еднократна сума в допълнение към законната лихва и 
обезщетението за разноските по събирането.

Изменение 134
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право да получи автоматично, без 
необходимост от съдебни решения и 
отправяне на иск, от длъжника една 
от следните суми:
а) обезщетение в размер на 5 % от 
дължимата сума към датата, на 
която лихвата става дължима;
б) обезщетение в размер на 6 % от 
дължимата сума 45 дни след датата, 
на която лихвата става дължима;
в) обезщетение в размер на 7 % от 
дължимата сума 60 дни след датата, 
на която лихвата става дължима.
2. Обезщетението, посочено в 
параграф 1, е допълнение към лихвата 
за забава за плащане и към 
обезщетението за разноски по 
събирането.
3. Размерът на обезщетението, 
посочено в параграф 1, не надвишава 
50 000 EUR.

Or. en
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Обосновка

МСП много често са по-слабата страна по търговските сделки в случай на забавени 
плащания, вследствие на което те се затрудняват да изискват дължимите лихви от 
длъжника поради страх от загуба на бъдещи поръчки и възложители.

Изменение 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5
Плащания от държавни органи

заличава се

1. Държавите-членки следят за това 
при търговски сделки, водещи до 
доставка на стоки или предоставяне 
на услуги на държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:
а) кредиторът е изпълнил своите 
задължения по договор и по закон;
б) кредиторът не е получил 
дължимата сума в срок, освен ако 
длъжникът не е отговорен за 
забавата.
2. В случаите, когато условията, 
посочени в параграф 1, са изпълнени,
държавите-членки следят за 
следното: 
а) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ 
датата на плащане или изтичането 
на срока на плащане, определен в 
договора;
б) ако датата или срокът на плащане 
не е определен в договора, лихвите за 
забава на плащане се дължат 
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автоматично в един от следните 
срокове: 
i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на 
фактурата или на равностойно 
искане за плащане;
ii) ако длъжникът получи фактурата 
или равностойното искане за 
плащане преди стоките или услугите, 
тридесет дни след получаването на 
стоките или предоставянето на 
услугите;
iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява
съответствието на стоките или 
услугите с договора, и ако длъжникът 
получи фактурата или 
равностойното искане за плащане 
преди или на датата на приемане или 
на проверка, тридесет дни след 
същата дата.
3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.
4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.
5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
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еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.
6. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги 
на държавни органи срещу 
възнаграждение:
а) за първото полугодие на всяка 
съответна година да бъде процентът 
в сила от 1 януари същата година;
б) за второто полугодие на 
съответната година да бъде 
процентът в сила от 1 юли същата 
година.

Or. fr

Обосновка

Тъй като правилата следва да са еднакви за частни и държавни органи, не изглежда 
да има някаква необходимост от запазването на конкретен член за плащания от 
страна на държавни органи.

Изменение 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащания от държавни органи Лихва за забава за плащане

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. За тази цел 
членове 3 и 5 следва да се слеят. Търговските отношения между предприятията и 
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държавните органи в много аспекти са сходни на търговските отношения между 
предприятия. За да се избегнат неблагоприятните срокове за плащане, особено за 
малките и средни предприятия, лихва се дължи във всички случаи не по-късно от 60 
дни от получаването на фактурата. 

Изменение 137
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащания от държавни органи Лихва за забава за плащане при 
търговски сделки

Or. fr

Обосновка

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Изменение 138
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, или на трети страни 
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право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:

от името на държавни органи, 
кредиторът да има право на лихва за 
забава за плащане, равна на законната 
лихва, без да е необходима покана, ако 
са изпълнени следните условия:

Or. it

Изменение 139
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия: 

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, или за постигане на 
целите на държавни органи, 
кредиторът да има право на лихва за 
забава за плащане, равна на законната 
лихва, без да е необходима покана, ако 
са изпълнени следните условия:

Or. ro

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда в светлината на член 2, параграф 1. Много от 
услугите, закупувани от държавни органи, не се предоставят на самите органи, а на 
трети страни, свързани с различни социални групи, в интерес на които държавните 
органи сключват договори за предоставянето на стоки или услуги. Договарянето на 
такива стоки или услуги за удовлетворяване на нуждите на дадена група образува 
част от целите на дейността на държавните органи, макар че тези органи не са 
крайният потребител на въпросните стоки или услуги.
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Изменение 140
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги, 
кредиторът да има право на лихва за 
забава за плащане, равна на законната 
лихва, без да е необходима покана, ако 
са изпълнени следните условия:

Or. de

Обосновка

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Изменение 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги 
на държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия: 
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необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия: 

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. За тази цел 
членове 3 и 5 следва да се слеят. Търговските отношения между предприятията и 
държавните органи в много аспекти са сходни на търговските отношения между 
предприятия. За да се избегнат неблагоприятните срокове за плащане, особено за 
малките и средни предприятия, лихва се дължи във всички случаи не по-късно от 60 
дни от получаването на фактурата. 

Изменение 142
Toine Manders

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът, след като 
е изпратил на държавния орган 
покана с потвърждение за получаване, 
след като са изминали 30 дни от 
получаването от държавния орган на 
фактурата или на равностойно 
искане за плащане, да има право на 
лихва за забава за плащане, равна на 
законната лихва, без да е необходима 
покана, ако са изпълнени следните 
условия:

Or. nl

Обосновка

Ако длъжникът получи първа покана да извърши плащането след като са изминали 30 
дни от датата на получаване на фактурата или на равностойно искане за плащане, 
той има възможност да оспори иска. Това би могло да доведе до спад в броя на 
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плащанията с директен дебит в Европа. Така всички съответни съдебни процеси, 
които касаят забава за плащане, ще се превърнат в чисто административни 
производства. С постановление на съда кредиторът може да отправи своя иск 
директно.

Изменение 143
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки между предприятия 
или при търговски сделки, водещи до 
доставка на стоки или предоставяне на 
услуги на държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. fr

Обосновка

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).
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Изменение 144
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 
следните условия:

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, или на трети страни 
от името на държавни органи, 
кредиторът да има право на лихва за 
забава за плащане, равна на законната 
лихва, без да е необходима покана, ако 
са изпълнени следните условия:

Or. it

Обосновка

Новият текст ще обхване търговските сделки, установени в колективни 
споразумения между фармации или фармацевтични организации и държавни органи. 
Той се прилага, наред с другото, спрямо ситуацията в Италия, където плащанията 
от местни здравни учреждения се регулират от Националното споразумение в 
областта на фармацевтиката, сключено между национални сдружения на общински и 
частни фармации и съответната държавна администрация. 

Изменение 145
Gianni Pittella

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, кредиторът да има 
право на лихва за забава за плащане, 
равна на законната лихва, без да е 
необходима покана, ако са изпълнени 

1. Държавите-членки следят за това при 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, или на трети страни 
от името на държавни органи, 
кредиторът да има право на лихва за 
забава за плащане, равна на законната 
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следните условия: лихва, без да е необходима покана, ако 
са изпълнени следните условия:

Or. it

Обосновка
Новият текст ще обхване ситуациите, при които стоки или услуги, вместо да бъдат 
доставяни или предоставяни директно на държавни органи, се доставят или 
предоставят на трети страни от името на държавни органи. Такава ситуация се 
наблюдава в сектора на фармацевтичните услуги: когато раздават лекарства на 
пациенти, фармациите извършват услуга за държавата, за която не получават 
възнаграждение преди самото извършване.

Изменение 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

б) ако датата на плащане не е 
определена в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата
или на равностойно искане за плащане;

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на 
проверимата фактура или на 
равностойно искане за плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата
или равностойното искане за плащане 
преди стоките или услугите, тридесет 
дни след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

ii) ако длъжникът получи проверимата 
фактура или равностойното искане за 
плащане преди стоките или услугите, 
тридесет дни след получаването на 
стоките или предоставянето на 
услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане 
за плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет дни 
след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
проверимата фактура или 
равностойното искане за плащане преди 
или на датата на приемане или на 
проверка, тридесет дни след същата 
дата.
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Or. de

Обосновка

С цел пораждане на задължение за плащане, фактурата трябва да е проверима. Една 
фактура трябва да е проверима за определяне дали е пълна, дали е била правилно 
изготвена и дали е окончателна, с цел пораждане на задължение за плащане. По 
принцип, една окончателна фактура, която не отговаря на тези критерии, не би могла 
да поражда задължение за плащане.

Изменение 147
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

б) ако датата на плащане не е 
определена в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата
или на равностойно искане за плащане;

i) до шестдесет календарни дни след 
датата на падежа и датата на 
получаване от длъжника на 
проверимата фактура или на 
равностойно искане за плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата
или равностойното искане за плащане 
преди стоките или услугите, тридесет
дни след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

ii) ако длъжникът получи проверимата 
фактура или равностойното искане за 
плащане преди стоките или услугите, до 
шестдесет календарни дни след 
получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане 
за плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет
дни след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
проверимата фактура или 
равностойното искане за плащане преди 
или на датата на приемане или на 
проверка, до шестдесет календарни
дни след същата дата.

Or. de
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Обосновка

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Изменение 148
Lara Comi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане;

i) деветдесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, тридесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, деветдесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет
дни след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, деветдесет
дни след същата дата.

Or. it
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Изменение 149
Toine Manders

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове: 

б) ако датата или срокът на плащане не 
е определен в договора, лихвите за 
забава за плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове: 

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане;

i) шестдесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане;

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, тридесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите, шестдесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите;

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет
дни след същата дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, шестдесет
дни след същата дата.

Or. nl

Обосновка

При търговски сделки задълженията за плащане, които са в резултат на договори, 
следва да са валидни за всяка страна: държавни органи, предприятия и частни 
субекти. Едва тогава може да се говори за равнопоставеност по отношение на 
задълженията за плащане. Забавата за плащане, а с нея и задължението за изплащане 
на лихви и на съответното обезщетение под формата на еднократна сума в размер
на 5 % следва да влезе в сила в идеалния случай след 60 дни. След първата покана след 
30 дни, длъжникът има още 30 дни, за да изплати дълга си.
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Изменение 150
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б) – точка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) ако датата на получаване на 
фактурата или на равностойно 
искане за плащане е неустановена, 
тридесет дни от датата на 
получаване на стоките или услугите.

Or. en

Обосновка

В случай, че договорът не предвижда срок за плащане, член 5, параграф 2б поражда 
автоматично право на лихва 30 дни след датата на получаване на фактурата. При 
все това, кредиторът рядко може да докаже, че длъжникът е получил фактурата. 
Тази разпоредба би обхванала случаите, при които датата на получаването на 
фактурата или на равностойното искане за плащане е неизвестна.

Изменение 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За държавните здравни и медико-
социални институции времевото 
ограничение, посочено в член 5, 
параграф 2, буква б), подточки i), ii) и 
iii), е шестдесет дни.

Or. fr

Обосновка

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 
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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.

Изменение 152
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

заличава се

Or. en

Обосновка

This amendment helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance. 
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Изменение 153
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
 Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни.
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ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

Or. de

Обосновка

Държавните органи са задължени да дават пример и, за разлика от частните 
предприятия, имат гарантиран достъп до финансови ресурси. Поради това, 
държавните органи следва да договарят срокове за плащане по-дълги от 30 дни само 
по изключение. Обезщетение под форма на еднократна сума в размер на 5 % 
представлява ясен стимул за плащане навреме. Това обаче следва да е предмет на 
горна граница с цел избягване на непропорционална тежест върху обществените 
бюджети и предотвратяване на корупция. 

Изменение 154
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 60 дни.

Or. de

Обосновка

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Изменение 155
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 60 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

Or. it

Изменение 156
Lara Comi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 90 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

Or. it



AM\810451BG.doc 105/142 PE439.270v02-00

BG

Изменение 157
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в договора, свързан с търговски 
сделки между предприятия, или в 
тръжната документация или в договора, 
свързан с търговски сделки, водещи до 
доставка на стоки или предоставяне 
на услуги на държавни органи срещу 
възнаграждение, е посочено и 
надлежно обосновано друго.

Or. fr

Обосновка

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
Philippe Juvin à l’article 3 et à l’article 5 paragraphe 1). Le champ d’application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).
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Изменение 158
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни, освен 
ако в тръжната документация или в 
договора е посочено и надлежно 
обосновано друго.

3. Държавите-членки следят за това 
максималната продължителност на 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка да не превишава 30 дни от 
датата на получаване на стоките 
или услугите.

Or. en

Обосновка

Дерогацията от 30-дневния период за проверка е податлива на неопределен брой 
тълкувания и поради това следва да се заличи. Освен това, тъй като между 
държавните купувачи и частните доставчици често няма равнопоставеност, това 
оставя вратичка за държавните органи за въвеждане на различни времеви периоди за 
процедурата по проверка. В допълнение, предложеното изменение посочва началната 
дата за отброяване на 30-дневния период: датата на получаване на стоките или 
услугите.

Изменение 159
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
 Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например
обективна необходимост, плащането да 
бъде планирано за по-дълъг период от 

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от обективна 
необходимост, плащането да бъде 
планирано за по-дълъг период от време.
При никакви обстоятелства 



AM\810451BG.doc 107/142 PE439.270v02-00

BG

време. договорните срокове за плащане не 
може да превишават 60 календарни 
дни.

Or. de

Обосновка

Държавните органи са задължени да дават пример и, за разлика от частните 
предприятия, имат гарантиран достъп до финансови ресурси. Поради това, 
държавните органи следва да договарят срокове за плащане по-дълги от 30 дни само 
по изключение. Обезщетение под форма на еднократна сума в размер на 5 % 
представлява ясен стимул за плащане навреме. Това обаче следва да е предмет на 
горна граница с цел избягване на непропорционална тежест върху обществените 
бюджети и предотвратяване на корупция. 

Изменение 160
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например
обективна необходимост, плащането да 
бъде планирано за по-дълъг период от 
време.

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако поради непреодолима сила
възникне обективна необходимост, 
плащането да бъде планирано за по-
дълъг период от време.

Or. es

Обосновка

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: ‘salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago’ sería un absoluto ‘coladero’. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
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imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la ‘necesidad objetiva’ de ampliar el plazo de pago. Si este artículo 
se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista quedaría, al 
menos en España, vacío.

Изменение 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например обективна 
необходимост, плащането да бъде 
планирано за по-дълъг период от време.

4. При изпълнението на обществени 
поръчки, с изключение на тези, 
предмет на изключенията, 
предвидени в дял II, глава II, раздел 3 
на Директива 2004/18/ЕО, 
държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например обективна 
необходимост, плащането да бъде 
планирано за по-дълъг период от време.

Or. fr

Обосновка

За да определи термина „държавни органи“, предложението за директива се позовава 
на понятието за „възлагащи органи“, определено в Директива 2004/18/ЕО. Видно е, 
следователно, че е необходимо да има съгласуваност с цялата Директива 2004/18/ЕО 
и да се заимства приложното ѝ поле. Това също така позволява да се отчетат 
изключенията, предвидени в Директива 2004/18/ЕО, и по този начин да се реагира на 
проблемите с нарушаване на конкуренцията, които биха могли да възникнат, ако 
предложението за директива е приложено спрямо тези изключени органи. 



AM\810451BG.doc 109/142 PE439.270v02-00

BG

Изменение 162
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

4. Държавите-членки следят за това:

а) срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако това е надлежно и 
обективно обосновано в 
съответствие с принципа за 
необходимост или със специални 
разпоредби на националното право и е 
специално договорено между длъжника 
и кредитора.
б) държавите-членки могат, при 
необходимост, да се отклонят от 
изискванията, предвидени в буква а), в 
случай на споразумение за плащане на 
вноски или разсрочено плащане, което 
е специално договорено между 
длъжника и кредитора.
в) датата на получаване на 
фактурата да не е предмет на 
договорно споразумение между 
длъжника и кредитора.

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. За да се избегнат 
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неблагоприятните срокове за плащане, особено за малките и средни предприятия, 
лихва се дължи във всички случаи не по-късно от 30 дни от получаването на 
фактурата. Различни изисквания могат да се прилагат спрямо плащания на вноски 
или разсрочени плащания. Освен това, разпоредбите относно сроковете за плащане не 
следва да се заобикалят с договорни споразумения за отложено фактуриране.

Изменение 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

4. Държавите-членки следят за това:

а) срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако това е надлежно обосновано 
в съответствие с принципа за 
необходимост или със специални 
разпоредби на националното право и е 
специално договорено между длъжника 
и кредитора, и във всеки случай никога 
не надвишава шестдесет дни;
б) държавите-членки могат, при 
необходимост, да се отклонят от 
изискванията, предвидени в буква а), в 
случай на споразумение за плащане на 
вноски или разсрочено плащане, което 
е специално договорено между 
длъжника и кредитора;
в) държавите-членки следят за това 
датата на получаване на фактурата 
да не е предмет на договорно 
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споразумение между длъжника и 
кредитора.

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. За да се избегнат 
неблагоприятните срокове за плащане, особено за малките и средни предприятия, 
лихва се дължи във всички случаи не по-късно от 60 дни от получаването на 
фактурата. Различни изисквания могат да се прилагат спрямо плащания на вноски 
(Ratenzahlungen) или разсрочени плащания (Abschlagszahlungen). Освен това, 
разпоредбите относно сроковете за плащане не следва да се заобикалят с договорни 
споразумения за отложено фактуриране.

Изменение 164
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б).

Or. en

Обосновка

Няма необходимост от въвеждане на „вратичка“ за държавни органи: съществуващи 
практики в някои държави-членки (напр. Обединеното кралство, Нидерландия) 
показват, че е възможно държавните органи на всички нива да плащат в рамките на 
30 дни. Съображение 17 от предложението на Комисията обяснява подробно защо в 
действителност за държавните органи има по-малко финансови ограничения, 
отколкото за предприятията. Освен това, те следва да дадат правилния пример на 
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пазара като цяло.

Изменение 165
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б). 

Or. en

Обосновка

Текстът, предложен от Комисията, позволява дерогация от 30-дневния срок, която е 
податлива на неопределен брой тълкувания и създава вратичка за налагане на по-дълги 
срокове за плащане в договорните условия от препоръчителните според настоящата 
директива, например като средство за преодоляване на бюджетни ограничения. Това 
следва да се избягва с цел гарантиране на навременно плащане от страна на 
държавните органи. 

Изменение 166
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
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освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

освен ако това е специално договорено 
между длъжника и кредитора.

Or. cs

Обосновка

Държавните органи също следва да разполагат със свободата официално да 
договарят своите отношения с доставчиците си в съответствие със специфичните 
си потребности.

Изменение 167
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например обективна 
необходимост, плащането да бъде 
планирано за по-дълъг период от време.

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например обективна 
необходимост, плащането да бъде 
планирано за по-дълъг период от време.
Срокът за плащане никога не 
надвишава шестдесет дни.

Or. fr

Обосновка

Както предприятията, така и държавните органи следва да имат възможност за 
дерогация от 30-дневния краен срок само при извънредни и надлежно обосновани 
обстоятелства. Важно е да се установи максимален срок за плащане с цел 
ограничаване на това отклонение и избягване на злоупотреби.
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Изменение 168
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б).

Or. de

Обосновка

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Изменение 169
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б). 
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между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

Or. en

Изменение 170
Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

4. Държавите-членки следят за това 
срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако това е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
обективно обосновано в светлината 
на конкретното естество или 
специфики на договора.

Освен в случаите на договорености за 
разсрочено плащане, периодът за 
плащане никога не надвишава 60 дни. 
Длъжниците също така не следва да 
имат възможност да използват 
договорености за разсрочено плащане 
като средство за нарушаване на 
правилата и принципите, установени 
в настоящата директива. 

Or. en
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Изменение 171
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Държавите-членки могат да 
определят по-къс срок с 
продължителност от тридесет до 
шестдесет дни.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е да се разреши минимална хармонизация вместо пълна 
хармонизация.

Изменение 172
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Държавите-членки следят за 
това, че в случаите, в които услуги от 
общ интерес се предоставят както 
от държавния, така и от частния 
сектор, разпоредбите на настоящия 
член се прилагат и за двата сектора. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение взема предвид различните начини, по които са организирани 
обществените услуги в държавите-членки, и по-специално здравеопазването и 
социалните грижи. Например, вече съществува известен брой частни болници, които 
участват в предоставянето на грижи, а в някои държави-членки броят им нараства. 
Следователно е важно да се гарантира равно третиране и да се избегне поставянето 
на доставчици от държавния сектор в неблагоприятно положение.
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Изменение 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

заличава се

Or. es

Обосновка

Би било неправилно санкциите да приемат формата на плащания към кредитори, тъй 
като бенефициентите биха били съответните частни субекти, а не държавен орган. 
Обезщетението на кредиторите следва да приеме формата на лихва. 

Изменение 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Целта на това допълнително обезщетение под формата на еднократна сума е неясна, 
особено предвид факта, че то идва в допълнение към две санкции (обезщетение за 
разноските по събиране и наказателна лихва), всяка от които служи за определена 
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цел. Освен това е трудно да се разбере причината за това защо размерът следва да е 
5 %, тъй като проучването на Комисията за въздействието не дава точно обяснение. 
С оглед на тези условия, въвеждането на такова обезщетение би могло да доведе до 
неоснователно обогатяване на кредитора, които очевидно не е целта на 
предложението за директива. 

Изменение 175
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

заличава се

Or. fr

Обосновка

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Изменение 176
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 

заличава се
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стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

Or. de

Обосновка

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Изменение 177
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

заличава се

Or. cs

Обосновка

В контекста на равенството на страните по договорни отношения не е възможно 
държавните органи да бъдат подлагани на такава висока едностранна санкция.
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Изменение 178
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
 Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е в 
допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът на 
държавен орган да има право на 
обезщетение под формата на еднократна 
сума в размер на 5 % от дължимата 
сума. Това обезщетение е в допълнение 
към лихвата за забава за плащане.

Or. de

Обосновка

Държавните органи са задължени да дават пример и, за разлика от частните 
предприятия, имат гарантиран достъп до финансови ресурси. Поради това, 
държавните органи следва да договарят срокове за плащане по-дълги от 30 дни само 
по изключение. Обезщетение под форма на еднократна сума в размер на 5 % 
представлява ясен стимул за плащане навреме. Това обаче следва да е предмет на 
горна граница с цел избягване на непропорционална тежест върху обществените 
бюджети и предотвратяване на корупция. 

Изменение 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

Когато плащането на определена 
дата зависи от предварителното 
прехвърляне на държавни средства от 
централната администрация, което 
не е било извършено, и когато 
държавен орган, който не е подчинена 
структура на централната 
администрация, не носи отговорност 
за забавата, кредиторът няма право 
на обезщетение под формата на 
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еднократна сума, равно на процент 
от дължимата сума.

Or. el

Обосновка

A lump sum compensation equal to 5% of the amount due, from the first day, is 
disproportionate and has a dissuasive effect on payment of the debt since the same percentage 
applies irrespective of the duration of the delay. Moreover, in many cases, payments by public 
authorities not subject to the central administration (e.g. municipalities, communities, 
prefectures, etc.) are dependent on the prior transfer of State funds from the central 
administration. When there is a delay in transferring those funds, the scheduled payment by 
the public authorities concerned is also correspondingly delayed, which results in a direct 
financial burden on those authorities even though they are not responsible for the delay.

Изменение 180
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е в 
допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 2 % от 
дължимата сума.

Or. de

Обосновка

Що се отнася до санкциите за забава за плащане, вносителят на това изменение 
подкрепя равното третиране на предприятията и държавните органи и предлага 
обезщетение под формата на еднократна сума в размер на 2 % от дължимата сума.
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Изменение 181
Lara Comi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е в 
допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 3 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е в 
допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

Or. it

Изменение 182
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, държавният орган да е 
задължен да сключи договор, в 
рамките на пет работни дни, за 
финансов продукт или услуга с оглед 
на незабавното стопроцентово 
изплащане на дълга. Ако държавният 
орган не сключи договор, позволяващ 
изплащането на дълга към 
доставчика на услуги, той подлежи 
на санкции съгласно действащите
закони и критериите във всяка 
държава-членка.

Or. es

Обосновка

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
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se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Изменение 183
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е в 
допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е в 
допълнение към лихвата за забава за 
плащане. Ако кредиторът, който има 
право да получи обезщетение под 
формата на еднократна сума, е наел 
като подизпълнители други 
предприятия, еднократната сума 
също се преразпределя 
пропорционално между тези 
предприятия.

Or. it
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Изменение 184
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

заличава се

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. При все това, с 
цел избягване на създаването на формалности за МСП, на частни дружества или 
държавни органи не следва да се налагат изисквания за еднократна сума. Вече 
съществуват постепенни законни лихви, които гарантират, че по-късият срок на 
забава се третира различно от по-дългия срок на забава. От изключителна важност е 
да не се създава допълнителна бюрокрация.

Изменение 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Ein “Strafschadensersatz” widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 

Изменение 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане.

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на изплащане на обезщетение в 
размер на:

а) обезщетение в размер на 2 % от 
дължимата сума към датата, на 
която лихвата става дължима;
б) обезщетение в размер на 5 % от 
дължимата сума 30 дни след датата, 
на която лихвата става дължима.

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. По отношение на 
плащането на обезщетение по-късият срок на забава следва да се третира различно 
от по-дългия срок на забава.
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Изменение 187
Gianni Pittella

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право на обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума. Това обезщетение е 
в допълнение към лихвата за забава за 
плащане. 

5. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима, кредиторът да има 
право да получи от длъжника една от 
следните суми:

а) обезщетение в размер на 2 % от 
дължимата сума към датата, на 
която лихвата става дължима;
б) обезщетение в размер на 4 % от 
дължимата сума 45 дни след датата, 
на която лихвата става дължима;
в) обезщетение в размер на 5 % от 
дължимата сума 60 дни след датата, 
на която лихвата става дължима.
5а. Обезщетението, посочено в 
параграф 5, е допълнение към лихвата 
за забава за плащане и към 
обезщетението за разноски по 
събирането.

Or. en

Обосновка

Санкцията за забава за плащане от държавната администрация следва да е 
постепенна и прогресивна, в зависимост от продължителността на забавата, с цел 
поддържане на стимула за навременно изплащане на сумата, след като вече има 
забава за плащане. 

Изменение 188
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Malgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5a (нов)

Or. pl

Обосновка

Необходимо е установяването на таван за обезщетението, дължимо на страната, 
която получава плащане със закъснение. 

Изменение 189
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
 Член 5 – параграф 6

Or. de

Обосновка

Държавните органи са задължени да дават пример и, за разлика от частните 
предприятия, имат гарантиран достъп до финансови ресурси. Поради това, 
държавните органи следва да договарят срокове за плащане по-дълги от 30 дни само 
по изключение. Обезщетение под форма на еднократна сума в размер на 5 % 
представлява ясен стимул за плащане навреме. Това обаче следва да е предмет на 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Размерът на обезщетението, 
посочено в параграф 5, не надвишава 
50 000 EUR. 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение:

6. Обезщетението под формата на 
еднократна сума, посочено в параграф 5, 
не може да надвишава 2 000 EUR.

а) за първото полугодие на всяка 
съответна година да бъде процентът в 
сила от 1 януари същата година;
б) за второто полугодие на 
съответната година да бъде процентът 
в сила от 1 юли същата година.
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горна граница с цел избягване на непропорционална тежест върху обществените 
бюджети и предотвратяване на корупция. 

Изменение 190
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение:

6. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки между предприятия 
и за търговски сделки, водещи до 
доставка на стоки или предоставяне на 
услуги на държавни органи срещу 
възнаграждение:

Or. fr

Обосновка

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3).Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Изменение 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следят за това 6. Държавите-членки следят за това 
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приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение:

приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги 
срещу възнаграждение:

Or. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
видове търговски сделки, за да се избегне поставянето в неблагоприятно конкурентно 
положение както на държавните, така и на частните дружества. За тази цел 
членове 3 и 5 следва да се слеят. Търговските отношения между предприятията и 
държавните органи в много аспекти са сходни на търговските отношения между 
предприятия.

Изменение 192
Heide Rühle 

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение:

6. Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги 
срещу възнаграждение:

Or. en

Обосновка

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.
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Изменение 193
Gianni Pittella

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки могат да 
предвидят кредиторът да може да 
изиска от държавните органи да 
удостоверят, в рамките на определен 
срок след подаване на искането, че 
дългът, посочен в параграф 1, е 
известен, с фиксиран размер, и 
дължим, с цел да се даде възможност 
за прехвърляне на дълга, без право на 
възражение, към банки или финансови 
посредници, признати от 
действащото законодателство. 
Такова прехвърляне влиза в сила по 
отношение на приемащия длъжник 
от момента на гореспоменатото 
удостоверяване. От момента на 
извършване на удостоверяването, 
лихвата за забава за плащане 
престава да бъде дължима и не може 
да се изплати обезщетение под 
формата на еднократна сума 
съгласно предвиденото в параграф 5. 

Or. it

Обосновка
В допълнение към строгите крайни срокове за плащане, които следва да се налагат на 
държавната администрация, предприятията следва да имат възможност да 
прехвърлят дълговете, които държавната администрация им дължи, към банки или 
финансови посредници. Разпоредба в тази връзка би гарантирала, че предприятията 
разполагат с необходимата ликвидност за продължаване на своята търговска 
дейност и също би спестила на държавната администрация производства за 
изпълнение и необходимостта от плащане на обезщетението под форма на 
еднократна сума в размер на 5 %. 

Изменение 194
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Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
 Член 5 – параграф 6б (нов)

Or. de

Обосновка

Държавните органи са задължени да дават пример и, за разлика от частните 
предприятия, имат гарантиран достъп до финансови ресурси. Поради това, 
държавните органи следва да договарят срокове за плащане по-дълги от 30 дни само 
по изключение. Обезщетение под форма на еднократна сума в размер на 5 % 
представлява ясен стимул за плащане навреме. Това обаче следва да е предмет на 
горна граница с цел избягване на непропорционална тежест върху обществените 
бюджети и предотвратяване на корупция.

Изменение 195
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. При търговски сделки, водещи до 
доставка на стоки или предоставяне 
на услуги на държавни органи срещу 
възнаграждение, държавите-членки
могат, чрез дерогация от параграф 4а, 
да установят система „бонус—
малус“, при която длъжникът и 
кредиторът да могат да се договорят 
за разсрочено плащане или 
кредиторът да има право на 
обезщетение под формата на 
еднократна сума в размер на 2 % от 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Държавите-членки следят за това 
кредиторът да има право на отказ от 
доставка на стоки или услуги, когато 
условията по параграф 1 са изпълнени и 
даден държавен орган превиши крайния 
срок за плащане с повече от три месеца.
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дължимата сума. Срокът за плащане, 
определен в договора, никога не 
надвишава шестдесет дни.

Or. en

Изменение 196
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Обезщетение под форма на 

еднократна сума за забава за плащане 
при търговски сделки

1. Държавите-членки следят за това 
при търговски сделки между 
предприятия или при търговски 
сделки, водещи до доставка на стоки 
или предоставяне на услуги на 
държавни органи срещу 
възнаграждение, когато лихвата за 
забава за плащане стане дължима, 
кредиторът да има право да получи 
от длъжника обезщетение под 
формата на еднократна сума в размер 
на:
а) 2 % от дължимата сума към 
датата, на която лихвата за забава 
за плащане става дължима;
б) 3 % от дължимата сума 30 дни 
след датата, на която лихвата за 
забава за плащане става дължима;
в) 4 % от дължимата сума 45 дни след 
датата, на която лихвата за забава 
за плащане става дължима;
г) 5 % от дължимата сума 60 дни след 
датата, на която лихвата за забава 
за плащане става дължима.
2. Обезщетението под форма на 
еднократна сума, посочено в параграф 
1, е допълнение към лихвата за забава 
за плащане и към обезщетението за 
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разноски по събирането.

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на задължение за държавните органи да плащат обезщетение под 
формата на еднократна сума в размер на 5 % от дължимата сума към датата, на 
която лихвата за забава за плащане става дължима, е непропорционално – и поради 
това трудно приложимо – и дискриминационно. Санкцията, представлявана от това 
обезщетение под формата на еднократна сума, следва да е прогресивна в зависимост 
от броя на дните на просрочване на плащането и да се прилага както за предприятия, 
така и за държавни органи. За постигането на същинска ефективност не следва да се 
установява максимална сума.

Изменение 197
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Приложим основен процент

Държавите-членки следят за това 
приложимият основен процент за 
търговски сделки, водещи до доставка 
на стоки или предоставяне на услуги 
срещу възнаграждение:
а) за първото полугодие на всяка 
съответна година да бъде процентът 
в сила от 1 януари същата година;
б) за второто полугодие на 
съответната година да бъде 
процентът в сила от 1 юли същата 
година.

Or. de

Обосновка

Що се отнася до плащането на лихва за забава за плащане, предприятията и 
държавните органи следва да са предмет на едни и същи условия. Поради това, един и 
същ основен процент следва да се прилага за търговски сделки както между 
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предприятия, така и между предприятия и държавни органи.

Изменение 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предвиждат, че 
договорна клауза, свързана с датата на 
плащане, с лихвения процент за забава 
на плащане или с разноските по 
събиране, или е неприложима, или 
може да е основание за иск за 
обезщетение за вреди, когато
представлява явна злоупотреба по 
отношение на кредитора. Когато се 
определя дали дадена 
клауза представлява явна злоупотреба 
по отношение на кредитора, се вземат 
под внимание всички обстоятелства, 
включително добрата търговска 
практика и естеството на продукта или 
услугата. Взема се предвид също така, 
дали длъжникът има някаква 
обективна причина да се отклонява 
от законния лихвен процент или от 
член 3, параграф 2, буква б), член 4,
параграф 1 или член 5, параграф 2, 
буква б).

1. Държавите-членки предвиждат, че 
договорна клауза, която противоречи 
на разпоредбите на настоящата 
директива във връзка с датата на 
плащане, с лихвения процент за забава 
за плащане или с разноските по 
събиране, представлява явна 
злоупотреба по отношение на кредитора 
и може да е основание за иск за 
обезщетение за вреди. Ако дадена 
клауза е определена като 
представляваща явна злоупотреба, тя 
се счита за недействителна и се 
прилагат законовите разпоредби в 
сила, освен ако националните 
съдилища не определят други условия, 
които да се считат за справедливи.
Когато се определя дали дадена 
клауза представлява явна злоупотреба 
по отношение на кредитора, се вземат 
под внимание всички обстоятелства, 
включително добрата търговска 
практика и естеството на продукта или 
услугата. Следните видове клаузи при 
всички обстоятелства се считат за 
представляващи явна злоупотреба:

За целите на първа алинея клауза, 
което не включва лихва за забавено 
плащане, винаги се счита за 
представляваща явна злоупотреба.

а) тези, които не включват лихва за 
забававено плащане или установяват 
процент, по-нисък предвидения в член 
2, параграф 5;
б) тези, които установяват срокове за 
плащане, надвишаващи сроковете, 
предвидени в член 3, параграф 2, буква 
б), без посочване на обективна 
необходимост;
в) тези, които установяват срокове за 
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плащане, надвишаващи сроковете, 
предвидени в член 5, параграф 2, буква 
б), без позоваване на непреодолима 
сила;
г) тези, които не включват 
обезщетяването за разноските по 
събиране, посочено в член 4; 
д) тези, които не включват прилагане 
на член 5, параграф 5;
е) тези, които не включват правото 
на кредитора да разтрогне договора в 
случай на забава за плащане;
ж) тези, които не включват, при 
споразумения за наем, правото на 
кредиторите да си възстановят 
материалите, които им 
принадлежат и са използвани за 
предоставянето на въпросната 
услуга, в случай на забава за плащане.

Or. es

Обосновка

С цел постигане на яснота е желателно да се добави списък с „несправедливи“ клаузи 
и да се посочат последствията от дадена клауза в договор, която се счита за такава. 
Тази добавка е в съответствие с духа на директивата.

Изменение 199
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предвиждат, че 
договорна клауза, свързана с датата на 
плащане, с лихвения процент за забава 
на плащане или с разноските по 
събиране, или е неприложима, или може 
да е основание за иск за обезщетение за 
вреди, когато представлява явна 
злоупотреба по отношение на 
кредитора. Когато се определя дали 
дадена клауза представлява явна 
злоупотреба по отношение на 

1. Държавите-членки предвиждат, че 
договорна клауза, свързана с датата на 
плащане, с лихвения процент за забава 
за плащане или с разноските по 
събиране, или е неприложима, или може 
да е основание за иск за обезщетение за 
вреди, когато представлява явна 
злоупотреба по отношение на 
кредитора. Когато се определя дали 
дадена клауза представлява явна 
злоупотреба по отношение на 
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кредитора, се вземат под внимание 
всички обстоятелства, включително 
добрата търговска практика и
естеството на продукта или услугата. 
Взема се предвид също така, дали 
длъжникът има някаква обективна 
причина да се отклонява от законния 
лихвен процент или от член 3, 
параграф 2, буква б), член 4, параграф 1 
или член 5, параграф 2, буква б). 

кредитора, се вземат под внимание 
всички обстоятелства, включително 
добрата търговска практика, естеството 
на продукта или услугата и размерът 
на съответното предприятие. Взема 
се предвид също така, дали длъжникът 
има някаква обективна причина да се 
отклонява от законния лихвен процент 
или от член 3, параграф 2, буква б), 
член 4, параграф 1 или член 5, 
параграф 2, буква б). 

За целите на първа алинея клауза, което
не включва лихва за забавено плащане, 
винаги се счита за представляваща явна 
злоупотреба. 

За целите на първа алинея клауза, която
не включва лихва за забавено плащане, 
винаги се счита за представляваща явна 
злоупотреба. 

Or. it

Изменение 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея клауза, което
не включва лихва за забавено плащане, 
винаги се счита за представляваща явна 
злоупотреба.

За целите на алинея 1 клауза или 
търговска практика, която не включва
законна лихва (основния процент 
увеличен с поне 7 процентни пункта) 
или обезщетение за разноските по 
събиране, или и двете, винаги се счита 
за представляваща явна злоупотреба.

Or. es

Обосновка

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
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referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Изменение 201
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея клауза, 
която надвишава срока, предвиден в 
член 5, параграф 2, буква б), винаги се 
счита за представляваща явна 
злоупотреба.

Or. en

Обосновка
В редица сектори значителна част от закупуването се извършва чрез търгове за 
обществени поръчки. Съществува риск от злоупотреба на държавни органи с 
тяхното господстващо положение. МСП и предприятията като цяло са изложени на 
риск да застрашат бъдещите си търговски отношения при завеждането на дело. 
Поради това, директивата следва да предвижда строги мерки за засилване на 
позицията на доставчиците.

Изменение 202
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея клауза, 
която надвишава срока, предвиден в 
член 5, параграф 2, буква б), винаги се 
счита за представляваща явна 
злоупотреба.

Or. en
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Изменение 203
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Злоупотребяването с господстващо 
положение от държавни органи 
следва да се счита за практика, 
представляваща явна злоупотреба.

Or. en

Изменение 204
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Измежду посочените в параграф 2 
средства фигурират разпоредби, които 
позволяват на представители на
организации да сезират, съгласно 
съответното национално 
законодателство, съдилищата или 
компетентните административни органи 
с мотива, че клаузите  са явно 
несправедливи , така че те да могат да 
прилагат подходящи и ефективни 
средства, за да се прекрати използването 
на тези клаузи .

3. Измежду посочените в параграф 2 
средства фигурират разпоредби, които 
позволяват на предприятия да сезират, 
съгласно съответното национално 
законодателство, съдилищата или 
компетентните административни органи
с мотива, че договорните разпоредби са 
явно несправедливи, така че те да могат 
да прилагат подходящи и ефективни 
средства, за да се прекрати използването 
на такива условия, без да се засягат
разпоредбите на параграф 1, алинея 2. 

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е просто да гарантира, че върху съдилищата няма 
прекомерна тежест. Не следва да е необходимо да се прибягва до съд за определяне 
дали някоя от видовете клаузи, изброени в параграф 1 от настоящия член, следва да се 
счита за несправедлива. Въпросът стои по друг начин за други видове клаузи, които 
могат да бъдат счетени за несправедливи от една от страните: при такива случаи 
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въпросът следва да се реши по съдебен ред.

Изменение 205
Toine Manders

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Измежду посочените в параграф 2 
средства фигурират разпоредби, които 
позволяват на представители на
организации да сезират, съгласно 
съответното национално 
законодателство, съдилищата или 
компетентните административни органи 
с мотива, че клаузите са явно 
несправедливи, така че те да могат да 
прилагат подходящи и ефективни 
средства, за да се прекрати използването 
на тези клаузи.

3. Измежду посочените в параграф 2 
средства фигурират разпоредби, които 
позволяват на организации, които 
официално представляват малко или 
средно предприятие, да сезират, 
съгласно съответното национално 
законодателство, съдилищата или 
компетентните административни органи 
с мотива, че клаузите са явно 
несправедливи, така че те да могат да 
прилагат подходящи и ефективни 
средства, за да се прекрати използването 
на тези клаузи.

Or. nl

Обосновка

В предходната директива това право беше запазено изключително за организации, 
които официално представляват МСП. За да се избегне несигурност за МСП, това би 
трябвало да си остане така. 

Изменение 206
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират пълна 
прозрачност по отношение на правата и 
задълженията, произлизащи от 
настоящата директива, по-специално, да 
публикуват приложимия законен лихвен 

Държавите-членки гарантират пълна 
прозрачност по отношение на правата и 
задълженията, произлизащи от 
настоящата директива, по-специално, да 
публикуват приложимия законен лихвен 
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процент. процент и да наблюдават поведението 
на държавните органи по отношение 
на плащането, особено с оглед 
защитата на евентуални вериги от 
подизпълнители.

Or. it

Изменение 207
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 7 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки полагат усилия за 
насърчаване на разпространението на 
информация относно правата на 
кредиторите и длъжниците при 
търговски сделки и публикуването на 
списък с прилежни платци за 
стимулиране на разпространението 
на добри практики.

Or. fr

Обосновка

Мерките за борба със забавата за плащане следва да не са изцяло репресивни. Важно е 
кредиторите също да са добре информирани и запознати със своите права. 
Публикуването на списък с прилежни платци, които спазват крайните срокове за 
плащане, би могло да послужи за стимулиране на подобряването на сроковете (тъй 
като репутацията на длъжниците е изложена на опасност).

Изменение 208
Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Комисията публикува в 
Официален вестник и в Интернет 
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информация за текущите законни 
лихви, приложими във всичките 
държави-членки в случай на забава за 
плащане по търговски сделки.

Or. pl

Обосновка

Това ще гарантира по-голяма яснота и по-лесен достъп за съдилища и кредитори до 
информация за законните лихви, приложими в отделните държави-членки. Това е от 
особено значение във връзка с трансграничните сделки. 

Изменение 209
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните законови, подзаконови 
и административни разпоредби се 
прилагат при същите условия за всички 
кредитори, които са установени в 
Общността.

2. Националните законови, подзаконови 
и административни разпоредби се 
прилагат при същите условия за всички 
кредитори, които са установени в 
Съюза, според техния размер.

Or. it

Изменение 210
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
членове 1—7 и член 9 не по-късно от 
[последния ден на дванадесетия месец 
след публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
членове 1—7 и член 9 не по-късно от 
[последния ден на дванадесетия месец 
след публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 
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Европейския съюз]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Европейския съюз]. За целите на 
съгласуваност с член 5, всяка 
държава-членка има възможност да 
отложи влизането в сила на този 
член с не повече от 36 месеца за 
плащания, засягащи специфични 
сектори. Въпросните сектори се 
определят от отделните държави-
членки и се съобщават на Комисията, 
която трябва да ги одобри.
Те незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица, показваща съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Or. it


