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Изменение 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Въпреки че институциите на 
Съюза не са пряко обвързани от 
настоящата директива, следва да се 
гарантира, като въпрос на добра 
практика, че те прилагат 
предвидените в настоящата 
директива разпоредби относно 
плащането.

Or. en

Обосновка

Европейските институции следва да бъдат водещ пример, като неизменно извършват 
своевременно своите плащания.

Изменение 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 по-дългите срокове за плащане 
са надлежно обосновани 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 
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до най-много 60 дни.

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 във 
всички случаи не по-късно от 60 дни от получаването на фактурата.

Изменение 11
Vicky Ford

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 

(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.



AM\805132BG.doc 5/35 PE439.144v01-00

BG

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

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Изменение 12
Tiziano Motti, 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 в 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;
1 ОВ L 134, 30.04.2004 г., стр. 1.
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Or. it

Обосновка

Частните предприятия, които предоставят публични услуги в областта на 
енергетиката и телекомуникациите, понастоящем са регистрирани на фондовата 
борса. Като такива, няма причина да бъдат разглеждани като държавни органи, и 
следователно за тях да се прилагат същите правила, които биха се прилагали в случай 
на забавено плащане от държавни органи, защото от правна гледна точка те 
функционират във връзка и в съответствие с вече установени правила на 
гражданското право.

Изменение 13
Reinhard Bütikofer

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 публични органи.

Изменение 14
Angelika Niebler

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 
2004/17/EО на Европейския парламент 
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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 
от  Директива 2004/18/EО, независимо 
от предмета или стойността на 
обществената поръчка;  
1ОВ L 134, 30.04.2004 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

С цел да се избегне погрешното разбиране, че договарящите органи, така както са 
определени в Директива 2004/17/EО, вече не са включени, Директива 2004/17/EО следва 
да се посочи. Тъй като Директива 2004/18/EО и Директива 2004/17/EО се прилагат 
само за специфични видове обществени поръчки и само над определен праг, следва да 
се поясни, че същите ограничения не важат за Директива 2000/35/EО.

Изменение 15
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) "Секторни предприятия" са 
предприятия за услуги в областта на 
водоснабдяването, енергетиката или 
транспорта по смисъла на Директива 
2004/17/EО, независимо от 
стойността на обществената 
поръчка;

Or. de

Обосновка

Секторните предприятия имат особено силни позиции на пазара, поради специалното 
им положение.  Те са единствените доставчици в областта на водоснабдителната, 
енергийната и транспортната инфраструктура и не подлежат на никаква реална 
конкуренция.  По този начин секторните предприятия могат много често да налагат 
едностранно своите условия на покупка и срокове на плащане. Не трябва да се 
злоупотребява с тази силна позиция. Следователно секторните предприятия трябва 
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да бъдат третирани по същия начин като секторните договарящи органи.

Изменение 16
Vicky Ford

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

Заедно с изменението на членове 3–5, с цел по-унифициран, справедлив и 
пропорционален набор от правила, приложим както към държавния, така и към 
частния сектор, едно леко повишаване на задължителната законна лихва би било 
средство за насърчаване на двата сектора да прилагат по-добри практики по 
отношение на плащанията.

Изменение 17
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) "МСП" са малки и средни 
предприятия, определени в Препоръка 
2003/361/EО на Комисията от 6 май 
2003 г. относно дефиницията на 
микро, малки и средни предприятия1. 
1 ОВ L 124, 20.05.2003 г., стр. 36.

Or. it
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Обосновка

Това добавяне се предлага, като се взема предвид рамката на предложението  в Акта 
за малките предприятия (Small Business Act), който цели по-добро използване на 
потенциала на МСП за растеж и иновации. Значението на МСП следва да се 
подчертае, тъй като те играят важна роля за постигане на целите за насърчаване на 
растежа и създаване на работни места в европейската икономика.

Изменение 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 се заличава

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 19
Vicky Ford

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, между 
предприятия и държавни органи и 
между държавни органи кредиторът е 
в правото си да изисква лихва за 
забавено плащане, без да е необходима 
покана, ако са изпълнени следните 



PE439.144v01-00 10/35 AM\805132BG.doc

BG

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.

Изменение 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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 датата, на която 
плащането става изискуемо и се 
облагат с прогресивно нарастващ 
лихвен процент, който не надвишава 
5%;

Or. it

Обосновка

Прилагането на прогресивно нарастващ лихвен процент по отношение на забавено 
плащане може да има възпиращо действие, като гарантира незабавното плащане на 
дълга от длъжника.

Изменение 21
Reinhard Bütikofer

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 

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

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;

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. en

Обосновка

За да се избегнат финансовите трудности за някои държавни органи, е за 
предпочитане да се позволи по-голяма гъвкавост по отношение на сроковете и 
минимална вместо пълна хармонизация.

Изменение 22
Reinhard Bütikofer

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

За да се избегнат финансовите трудности за някои държавни органи, е за 
предпочитане да се позволи по-голяма гъвкавост по отношение на сроковете и 
минимална вместо пълна хармонизация.

Изменение 23
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Обосновка

С настоящото се цели защита на пълната свобода на договаряне между частните 
дружества, като се осигуряват алтернативни начини на обезщетение за евентуални 
дисбаланси в договорите и като се прилага еднократно 5 %-но обезщетение за
сделките между стопански субекти. Тази мярка се прилага само, когато длъжникът е 
МСП, с цел предотвратяване на забавени плащания при сделки между частни 
предприятия.

Изменение 24
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 
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.

Тези суми се преразглеждат веднъж 
на две години.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се актуализират сумите на обезщетенията, въпреки че 
предложените суми не покриват реалните съдебни разноски и следователно не 
улесняват достъпа до правосъдие. При определянето на разходите, следва да се 
посочи механизъм за нарастване на сумата веднъж на две години.

Изменение 25
Vicky Ford

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 — фиксирана сума в размер на 
100 EUR.

Or. en

Обосновка

Обезщетение в размер на 1% без определен таван, дължимо при забавени плащания в 
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размер на 10 000 EUR или повече, би могло да доведе до значителни и 
непропорционални разходи при сделки с високи стойности и може да не е израз на 
действителните разходи. Една такса с фиксиран размер би разрешила проблема, без 
да изключва възможността кредиторът да получи разумно обезщетение за всички 
оставащи разноски по събирането съгласно член 4, параграф 3. 

Изменение 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 
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 27
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащания от държавни органи Плащания от държавни органи и 
секторни предприятия 

Or. de

Обосновка

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
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Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.

Изменение 28
Reinhard Bütikofer

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащания от държавни органи Плащания от длъжника

Or. en

Обосновка

За да се избегне дискриминацията между държавни и частни дружества, например в 
сектора на здравеопазването, частните субекти следва да се третират по същия 
начин като държавните.

Изменение 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 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. en

Обосновка

Един и същ набор от разпоредби относно плащанията следва да се прилага за всички 
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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 30
Angelika Niebler

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 или на секторни 
предприятия 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. de

Обосновка

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.

Изменение 31
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако датата или срокът на плащане 
не е определен в договора, лихвите за 

б) ако по-ранна дата или по-кратък
срок на плащане не е определен в 
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забава на плащане се дължат 
автоматично в един от следните 
срокове :

договора, лихвите за забава на плащане 
автоматично се дължат най-късно при 
изтичане на един от следните срокове :

Or. de

Обосновка

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.

Изменение 32
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б – подточки i до iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 
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 
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 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка, тридесет 
календарни дни след тази дата;

Or. de
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Обосновка

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.

Изменение 33
Reinhard Bütikofer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б– подточки i до iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. en

Обосновка

За да се избегнат финансовите трудности за някои държавни органи, е за 
предпочитане да се позволи по-голяма гъвкавост по отношение на сроковете и 
минимална вместо пълна хармонизация.
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Изменение 34
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) ако дата на получаване на 
фактурата или на равностойно 
искане за плащане е неустановена, 
тридесет дни от датата на 
получаване на стоките или услугите; 

Or. en

Изменение 35
Reinhard Bütikofer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

За да се избегнат финансовите трудности за някои държавни органи, е за 
предпочитане да се позволи по-голяма гъвкавост по отношение на сроковете и 
минимална вместо пълна хармонизация.
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Изменение 36
Vicky Ford

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение взема предвид различните начини, по които са организирани 
обществените услуги в държавите-членки, и по-специално здравеопазването. Вече 
съществува известен брой частни болници, които участват в предоставянето на 
грижи, и в някои държави-членки броят им нараства. Следователно е важно да се 
гарантира равно третиране и да се избегне несправедливото поставяне на 
държавните доставчици на здравни грижи в неблагоприятно положение.

Изменение 37
Angelika Niebler

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 
посочената в параграф 2, буква б), 
точка iii) процедура за приемане или 
проверка:

а) да се изпълнява незабавно;
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б) да не надвишава 15 календарни дни.

Or. de

Обосновка

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.

Изменение 38
Patrizia Toia

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. it

Обосновка

В член 5, параграф 3 се предлага определяне на срока на плащане за държавните 
органи, като той се удължава от предвидените в първоначалното предложение 30 
дни на максималния срок от 60 дни.

Изменение 39
Reinhard Bütikofer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следят за това 3. Държавите-членки следят за това 
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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.

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. en

Обосновка

 За да се избегнат финансовите трудности за някои държавни органи, е за
предпочитане да се позволи по-голяма гъвкавост по отношение на сроковете и 
минимална вместо пълна хармонизация.

Изменение 40
Angelika Niebler

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

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.
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Изменение 41
Patrizia Toia

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. it

Обосновка

В член 5, параграф 4 се предлага определяне на срока на плащане за държавните 
органи, като той се удължава от предвидените в първоначалното предложение 30 
дни на максималния срок от 60 дни.

Изменение 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 

4. Държавите-членки следят за това:
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от време.
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) датата на получаване на 
фактурата да не е предмет на 
договорно споразумение между 
длъжника и кредитора;
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.

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). Разпоредбите 
относно сроковете за плащане не следва да се заобикалят с договорни споразумения за 
отложено фактуриране.
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Изменение 43
Ивайло Калфин

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки следят за 
това, висшите бюджетни органи да 
не забавят субсидии, пряко свързани с 
плащания на кредитори, без 
подходяща и основателна причина.

Or. en

Обосновка

В някои случаи, по-специално при по-големите договори, плащанията на по-ниските 
нива на управление зависят от дължимите субсидии. В период на икономическа криза 
и затруднения по отношение на ликвидността проблемите, свързани със забавени 
субсидии, се увеличават. Следователно би било абсурдно да се санкционират органите 
на местно управление за забава за плащане, възникнала поради забавени субсидии.

Изменение 44
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки следят за 
това, в случаите, в които обществени 
услуги се предоставят както от 
държавния, така и от частния 
сектор, разпоредбите на настоящия 
член да 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. Вече 
съществува известен брой частни болници, които участват в предоставянето на 
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грижи, и в някои държави-членки броят им нараства. Следователно е важно да се 
гарантира равно третиране и да се избегне несправедливото поставяне на 
държавните доставчици на здравни грижи в неблагоприятно положение.

Изменение 45
Vicky Ford

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

Настоящото изменение взема предвид различните начини, по които са организирани 
обществените услуги в държавите-членки, и по-специално здравеопазването. Вече 
съществува известен брой частни болници, които участват в предоставянето на 
грижи, и в някои държави-членки броят им нараства. Следователно е важно да се 
гарантира равно третиране и да се избегне несправедливото поставяне на 
държавните доставчици на здравни грижи в неблагоприятно положение.

Изменение 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 

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

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

(първоначалното COM-AM е разделено на а) и б))

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.

Изменение 47
Angelika Niebler

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 и обезщетенията за 
разноските по събирането.

Or. de

Обосновка

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
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държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.

Изменение 48
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако кредиторът, който има право да 
получи еднократно обезщетение, е 
наел като подизпълнители други 
предприятия, еднократното 
обезщетение се преразпределя 
пропорционално между тези 
предприятия.

Or. it

Обосновка

С настоящото се цели ограничаване на обхвата на тази алинея, която затруднява 
особено много държавните органи при извършването на търговски сделки между тях 
и МСП. Механизмът за изплащане на еднократни обезщетения има възпиращо 
действие, като гарантира целесъобразно поведение от страна на държавните органи  
и/или купувачите, както и спазването от тях на сроковете на плащане.

Изменение 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 – встъпителна част

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:

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. 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 50
Reinhard Bütikofer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 – встъпителна част

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

 За да се избегне дискриминация между държавни и частни дружества, например в 
сектора на здравеопазването, частните субекти следва да се третират по същия 
начин като държавните.

Изменение 51
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 – встъпителна част

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 

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

Or. de

Обосновка

В предложението на Комисията се използват понятията "календарни дни" и "дни". 
Следва да се избягва погрешно тълкуване на тези понятия. Трябва да се поясни, че 
държавните органи и секторните предприятия по взаимно съгласие могат да 
намалят 30-дневния период на плащане, но не могат да го увеличат.

Изменение 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорни клаузи, които представляват 
явна злоупотреба

Договорни клаузи и търговски 
практики, които представляват явна 

злоупотреба

Or. en

Обосновка

За да се избегнат договорни клаузи и търговски отношения, които представляват 
злоупотреба или несправедливост, обхватът на настоящия член следва да се разшири 
и да се включат търговските практики, тъй като това е също важен и тежък 
проблем за МСП, например когато по-големи дружества едностранно променят със 
задна дата сроковете за плащане.

Изменение 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 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 

1. Държавите-членки предвиждат, че 
договорна клауза и/или търговска 
практика, свързана с датата на 
плащане, с лихвения процент за забава 
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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)

на плащане или с разноските по 
събиране, или такава клауза в 
неформално споразумение, или 
промяна със задна дата на договора, 
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)

Or. en

Обосновка

To ensure this legislation fully protects SME's from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract's  payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as 'banks', i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debitors liquidity, to the detriment of 
creditor's. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.

Изменение 54
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 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 

1. Държавите-членки предвиждат, че 
договорна клауза, свързана с датата на 
плащане, с лихвения процент за забава 
на плащане или с разноските по 
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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).

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, 
както и размера на предприятията. 
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).

Or. it

Обосновка

С настоящото се цели при определянето на това дали дадена клауза от договора е 
неоснователна или не, да се вземат предвид не само добрите търговски практики и 
естеството на продукта или услугата, но също така и размера на участващото в 
сделката предприятие.

Изменение 55
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 - алинея 2 a (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 клауза, представляваща явна 
злоупотреба, като се вземат предвид 
също така критериите, предвидени в 
член 5, параграф 4.

Or. en
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Изменение 56
Anni Podimata

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка клауза, която добавя 
допълнителна финансова тежест за 
кредитора като предварително 
условие, за да изиска той правно 
обезщетение за забава за плащане, 
следва да се счита за клауза, 
представляваща явна злоупотреба.

Or. en

Изменение 57
Anni Podimata

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 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. Настоящата 
разпоредба не засяга клаузата за 
поверителност, обвързваща 
представителните организации по 
отношение на техните членове. 

Or. en
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Изменение 58
Patrizia Toia

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 
процент.

Държавите-членки гарантират пълна 
прозрачност по отношение на правата и 
задълженията, произлизащи от 
настоящата директива, по-специално, да 
публикуват приложимия законен лихвен 
процент и процедурата, свързана с 
плащанията от държавни органи, 
като специална гаранция за 
евентуална верига от 
подизпълнители.

Or. it

Обосновка

Тази разпоредба въвежда проследимост и прозрачност на плащанията от държавни 
органи. Мярката по-специално е подходяща за гарантиране, че ползите от 
подобрените срокове на плащане се прехвърлят реално при възлагането на дейности 
на подизпълнители и/или външни изпълнители от страна на основните изпълнители. 

Изменение 59
Patrizia Toia

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, въз основа на техния 
размер, които са установени в Съюза.

Or. it
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Обосновка

В този случай също намерението е да се осигури еднакво третиране, което обаче да 
варира в зависимост от размера на предприятието.


