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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработен 
текст)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработен текст)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0126),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C7-0044/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от .... до комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите съгласно член 87, параграф 3 от 
Правилника за дейността,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 

                                               
1 ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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без промяна по същество,

1. одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на 
консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

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. При 
все това следва да се запази 
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, например 
при големите строителни проекти.

Or. en

Обосновка

Изменението следва да се разглежда заедно с член 7а (нов), предложен от докладчика. 
Вж. обосновката към член 7а (нов).
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Изменение 2

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. 
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.

Or. en

Обосновка

Изменението следва да се разглежда заедно с член 4а (нов), в който се предвиждат 
еднакви санкции за предприятията и държавните органи.  Вж. обосновката към член 
4а (нов).
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) По отношение на своето 
финансиране и търговски отношения 
институциите на Европейския съюз 
се намират в положение, което е 
подобно на положението на 
държавните органи. Максималните 
срокове за плащане за държавните 
органи, съгласно определеното в 
настоящата директива, съответно 
се прилагат към институциите на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Изменението следва да се разглежда заедно с член 2, параграф 2. Докладчикът счита, 
че Директивата следва да се прилага към институциите на Европейския съюз.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) В настоящата директива се 
определят специфични критерии за 
оценка на евентуалната 
несправедливост на договорните 
условия, като се вземат предвид 
особеностите на търговските сделки 
между предприятия или между 
предприятия и държавни органи, 
които се различават значително от 
особеностите на търговските сделки, 
в които участват потребители.
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Or. en

Обосновка

Изменението пояснява, че специфичните критерии за оценка на евентуалната 
несправедливост на договорните условия, съгласно определеното в настоящата 
директива, са били разработени с оглед на особеностите на търговските сделки 
между предприятия или между предприятия и държавни органи, които се различават 
значително от особеностите на търговските сделки, в които участват потребители. 

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) За да се улесни спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива, държавите-членки следва 
да насърчават прибягването до 
медиация и други средства за 
алтернативно разрешаване на 
спорове.

Or. en

Обосновка

Докладчикът желае да насърчи използването на медиацията и други средства за 
алтернативно разрешаване на спорове.

Изменение 6

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 възложител по смисъла на 
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 
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във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги1, 
Директива 2004/18/EО и Директива 
2009/81/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 година 
относно координирането на 
процедурите за възлагане на някои 
поръчки за строителство, доставки и 
услуги от възлагащи органи или 
възложители в областта на 
отбраната и сигурността2, както и 
която и да е институция, орган, 
служба и агенция на Европейския 
съюз;
1 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
2 ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че е важно в предвидения в Директивата режим за държавните 
органи да се включат сключвани от дружества за комунални услуги сделки, които 
попадат в обхвата на Директива 2004/17/EО, и сделките по смисъла на Директива 
2009/81/EО.  Режимът за държавните органи, предвиден в Директивата, следва да се 
прилага също за институциите на ЕС.</Amend>

Изменение 7

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 евро или 
повече — фиксирана сума от 100 EUR.

Or. en

Обосновка

Обезщетение в размер на 1% без определен таван, дължимо при забава на плащане от 
10 000 евро или повече, би могло да доведе до значителни и непропорционални разходи 
при транзакции с високи стойности и може да не отрази действителните разходи. 
Докладчикът счита, че следва да бъде определена горна граница за обезщетението за 
разноските по събирането. 
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Обезщетение под форма на 

еднократна сума
1. Държавите-членки гарантират, че 
когато лихва при забава за плащане 
стане дължима, кредиторът има 
право да получи 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 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.
2. Обезщетението, посочено в 
параграф 1, е допълнение към лихвата 
за забава на плащане и към 
обезщетението за разноски по 
събирането. 
3. Размерът на обезщетението, 
посочено в параграф 1, не надвишава 
50 000 евро.

Or. en

Обосновка

Докладчикът подкрепя равното третиране на предприятията и държавните органи 
във връзка със санкциите за забава на плащане. Тя предлага прогресивна система с 
цялостен таван от 50 000 евро.
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б – заключителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от това, за държавните 
органи, работещи в сферата на 
здравеопазването, времевото 
ограничение, посочено в подточки (i) 
до (iii) е от 60 дни.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага 60-дневен хармонизиран период за плащане за държавните 
органи, работещи в сферата на здравеопазването. Това изключение отчита 
спецификата на организацията на системите на здравеопазването и различните 
договорености в държавите-членки.

Изменение 10

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
обективно обосновано в светлината 
на конкретното естество или 
специфики на договора.

Освен в случаите на договорености за 
разсрочено плащане, периодът за 
плащане не надвишава никога 60 дни.

Or. en
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Обосновка

На държавните органи следва да се предостави възможност за дерогация от 30-
дневния хармонизиран период само в надлежно обоснованите случаи. Дерогацията от 
30-дневния срок за плащане остава изключение и за него следва да се предвиди да не 
бъде използван като „вратичка“. Докладчикът подкрепя освен това определянето на 
период за плащане с максимална продължителност от 60 дни. 

Изменение 11

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

Изменението трябва да бъде разглеждано заедно с добавения член 4 а (нов). 

Изменение 12

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност Прозрачност и повишаване на 
осведомеността

Or. en

Обосновка

Изменението трябва да бъде разглеждано заедно с промените към член 7. 
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост, държавите-
членки използват професионални 
публикации, рекламни кампании или 
всякакви други функционални 
средства за повишаване на 
осведомеността за средствата за 
правна защита при забава на плащане 
сред предприятията.

Or. en

Обосновка

Емпиричното доказателство, предоставено от Комисията в нейната оценка на 
въздействието, показва, че предприятията понякога не са в течение на средствата за 
правна защита при забава на плащане. Докладчикът счита, че прилагането на 
директивата следва да бъде придружено от повишаване на осведомеността, насочено 
към предприятията и по-специално към МСП, като ги осведомява за техните права.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
насърчат установяването на кодекси 
за навременно плащане, които ясно да 
определят крайните срокове на 
плащане и подходящ процес за 
разглеждане на всяко едно плащане, 
което е предмет на спор, или всяка 
друга инициатива, която може да 
намери разрешение на съществения 
проблем на забавено плащане и да 
допринесе за развиването на култура 
за навременно плащане, която да 
подкрепя изпълнението на целите на 
настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

В своя работен документ докладчикът изтъква, че борба срещу забавата на плащане 
може да се води посредством широк набор от допълнителни мерки. Тези мерки следва 
да включват използването на списък на добрите платци и разпространението на най-
добри практики, с цел да се насърчава навременното плащане, в това число на 
инструменти като кодексите за навременно плащане. 

Изменение 15

Предложение за директива
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Графици за извършване на 

плащанията
Настоящата директива не накърнява 
способността на страните да 
постигат съгласие, съгласно 
съответните разпоредби от 
приложимото национално 
законодателство, относно графиците 
за плащания на дължимите суми, 
които трябва да се изплатят 
разсрочено в рамките на определен 
период от време. В такива случаи, при 
които разсрочените плащания не са 
извършени към определената за това 
дата, лихвата, обезщетението и 
другите санкции, предвидени в 
настоящата директива, се 
изчисляват единствено въз основа на 
просрочените суми.

Or. en

Обосновка

Договореностите за разсрочено плащане могат да допринесат за гарантиране 
ликвидността на предприятията и по-специално на МСП. В тази връзка докладчикът 
счита, че е уместно да поясни: (1) че страните по дадена търговска сделка имат 
пълната свобода да постигат съгласие относно подобен вид договорености, 
подчинени на прилагането на съответните разпоредби от националното 
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законодателство; и (2)в случай на забава на плащане на едно разсрочено плащане, 
лихва, обезщетение и други санкции ще бъдат изчислявани единствено въз основа на 
просрочената сума. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Уводни бележки

Вашият докладчик счита, че предложението на Комисията дава значителен принос за 
разрешаването на проблема със забавата на плащанията, като се има предвид, че то 
подобрява функционирането на вътрешния пазар, при по-специално отчитане на 
положението на малките и средните предприятия. 

Вашият докладчик подкрепя съществените елементи от предложението на Комисията, 
но предлага също така определен брой съществени изменения, а именно по отношение 
на санкциите, определението за държавен орган и хармонизираните срокове за плащане 
от страна на държавните органи.

Като се има предвид, че забавата за плащане представлява феномен, породен от редица 
взаимосвързани причини, то срещу нея може да се води борба с широк набор от 
допълнителни мерки. Следователно вашият докладчик счита, че един чисто законов 
подход, целящ подобряване на мерките за правна защита при забава на плащане, е 
необходим, но не е достатъчен. „Твърдият“ подход от страна на Комисията, 
акцентиращ върху строги санкции и разубеждаващи мерки трябва да бъде разширен, 
като в него се включат „меки“ мерки, целящи осигуряването на положителни стимули 
за борба срещу забавата на плащане. Освен това следва успоредно с прилагането на 
директивата да бъдат насърчавани практически мерки като използването на електронни 
фактури.

Докладчикът подчертава, че единствено благодарение на комбинираното въздействие 
на директивата относно борбата със забавяне на плащане и други мерки може да се 
наложи нова търговска култура, която е по-склонна към навременно плащане и при 
която забавата за плащане се счита за неприемлива злоупотреба с положението на 
клиента и за нарушение на договора, а не за нормална практика. 

Докладчикът изтъква, че директивата няма да реши всички проблеми, свързани с 
финансовата криза, но че тя представлява важно средство за разрешаване на 
настоящите и бъдещите предизвикателства. 

Разгледани по-подробно, основните елементи на становището на докладчика относно 
предложението на Комисията са: 

Обезщетение за разноските по събирането 

Докладчикът счита, че обезщетение в размер на 1% без определен таван, дължимо при 
забавени плащания в размер на 10 000 евро или повече, би могло да доведе до 
значителни и непропорционални разходи при транзакции с високи стойности и може да 
не отрази действителните разходи. Следва да бъде определена горна граница от 100 
евро за размера на обезщетението за разноските по събирането. 
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Договорености за разсрочено плащане

Докладчикът е на мнение, че държавите-членки следва да имат възможност да запазят 
договореностите за плащане на дължими суми, които трябва да се изплатят разсрочено 
в рамките на определен период от време. Подобно разсрочено плащане е често срещана 
практика в редица държави-членки, включително Германия и Италия, особено в 
случаите на голям обем извършвани дейности и/или доставяни услуги, по-специално 
при строителните проекти. В сектора на строителството често се предвижда разсрочено 
плащане, подчинено на изпълнение на части на съответните договорни задължения. 

Докладчикът подчертава, че договореностите за разсрочено плащане могат да 
допринесат за гарантиране ликвидността на предприятията и по-специално на МСП. 
Във връзка с това докладчикът счита за целесъобразно да изясни, че, от една страна, 
страните по дадена търговска сделка имат пълната свобода да постигат съгласие 
относно подобен вид договорености, подчинени на прилагането на съответните 
разпоредби на националното законодателство, и от друга страна, че в случай на забава 
на плащане на една вноска, съответната лихва, обезщетение и други санкции следва да 
бъдат изчислявани единствено въз основа на просрочената сума.

Хармонизирани срокове за плащане от страна на държавни органи

Докладчикът счита, че дерогациите от 30-дневния срок за плащане трябва да останат 
изключение. В случаите, когато е необходима известна гъвкавост, дерогациите следва 
да се използват наистина само при специфични обстоятелства. Последното изречение 
на член 5, параграф 4 („надлежно обосновано от конкретни обстоятелства, като 
например обективна необходимост, плащането да бъде планирано за по-дълъг период 
от време“) в известна степен е неясно и води до объркване, по-специално що се отнася 
до прилагането му в случаи на разсрочено плащане.

Докладчикът предлага по-точна формулировка относно възможността за дерогация от 
30-дневния срок, която все пак да позволява необходимата гъвкавост, така че да се 
отчитат обоснованите случаи на по-дълъг срок за плащане. Освен това докладчикът 
подкрепя определянето на срок за плащане за държавните органи с максимална 
продължителност от 60 дни.

Еднакви санкции за предприятията и за държавните органи

Докладчикът подкрепя един по-балансиран подход към въпроса за третирането на 
предприятията и държавните органи. Докладчикът подкрепя диференцираното 
третиране на предприятията и държавните органи по отношение на сроковете за 
плащане, но същевременно счита, че правилата, които се прилагат спрямо 
предприятията и държавните органи по отношение на санкциите, трябва да са еднакви.  

Освен това докладчикът счита, че 5% от сумата, дължима от момента, в който лихвата 
за забава за плащане  става дължима, не е съразмерна санкция. В допълнение, това 

няма да стимулира по-ранното плащане на тази сума при положение, че вече е налице 
забава на плащане. Длъжникът би платил една и съща сума (5% от дължимата сума), 
независимо от това дали плащането е извършено един ден или една година, след като 
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лихвата за забава на плащане е станала дължима.

Докладчикът предлага постепенна и прогресивна система, при която длъжникът ще 
плаща 2% от сумата към датата, на която лихвата за забава на плащане е станала 
дължима, и 4% от дължимата сума на 45-ия ден, след като лихвата за забава на плащане 
е станала дължима, които се увеличават до 5% от сумата 60 дни след датата, когато 
лихвата е станала дължима. Докладчикът също така предлага размерът на санкцията 
при никакви обстоятелства да не надвишава 50 000 EUR.

Включване на предприятията за обществени услуги (Директива 2004/17/ЕО) в режима 
за държавните органи

Докладчикът подкрепя включването на търговските сделки на обществените 
предприятия по смисъла на Директива 2004/17/ЕО в режима за държавните органи, 
предвиден в предложението. Докладчикът счита, че подобно на държавните органи, 
предприятията за обществени услуги, които се ползват със специални или 
изключителни права, могат да разчитат на постоянни (или поне предвидими) приходи. 
Следователно предприятията за обществени услуги следва да се третират по същия 
начин като държавните органи.

Положителни стимули и съпътстващи мерки

Докладчикът предлага изменения, които целят разширяване на подхода на Комисията и 
пренасочването му от чисто законов подход към подход, основаващ се на стимули. На 
първо място, докладчикът желае да насърчи държавите-членки да използват кодексите 
за навременно плащане, списъци на добрите платци и други подобни инструменти, 
които търсят решение на важния проблем със забавата на плащане, и допринасят за 
развиването на култура на навременно плащане, която да подпомогне изпълнението на 
целите на настоящата директива. На второ място, докладчикът предлага държавите-
членки да използват професионални публикации, рекламни кампании или всякакви 
други функционални средства за повишаване на осведомеността за средствата за 
правна защита срещу забава на плащане сред предприятията. На трето място, 
докладчикът желае да насърчи използването на медиацията и други средства за 
алтернативно разрешаване на спорове.

Проектостановище на комисията по правни въпроси 

Докладчикът отбелязва изменението на докладчика на комисията по правни въпроси,
който предлага включването на условията, свързани със сроковете за плащане, в 
обхвата на член 6, който е в сферата на компетентност на комисията JURI по силата на 
споразумение между комисиите IMCO и JURI. Докладчикът изразява подкрепата си за 
въпросното изменение. 
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