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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/..../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών

στις εµπορικές συναλλαγές

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 168, 3.6.1998, σ. 13 και ΕΕ C 374, 3.12.1998, σ. 4.
2 ΕΕ C 407, 28.12.1998, σ. 50.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1998 (ΕΕ C 313, 12.10.1998,

σ. 142), κοινή θέση του Συµβουλίου της ................. (ΕΕ αριθ. C....) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...................(ΕΕ αριθ. C.....) (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του σχετικά µε το ολοκληρωµένο πρόγραµµα υπέρ

των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας 1, κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την

αντιµετώπιση του προβλήµατος των καθυστερήσεων πληρωµών,

(2) στις 12 Μαΐου 1995 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά µε τις προθεσµίες πληρωµής στις

εµπορικές συναλλαγές 2,

(3) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του σχετικά µε τη σύσταση της Επιτροπής για τις

προθεσµίες πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές 3, κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τη

µετατροπή της σύστασής της σε πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου, η οποία θα πρέπει να

υποβληθεί το συντοµότερο δυνατόν,

(4) στις 4 Ιουνίου 1997 η Επιτροπή δηµοσίευσε ένα πρόγραµµα δράσης για την ενιαία αγορά στο

οποίο υπογράµµισε ότι το πρόβληµα των καθυστερήσεων πληρωµών αποτελεί ένα ολοένα

και σοβαρότερο εµπόδιο για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς,

(5) στις 17 Ιουλίου 1997 η Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση σχετικά µε τις καθυστερήσεις

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 4, όπου συνόψιζε τα αποτελέσµατα µιας αξιολόγησης

των συνεπειών της σύστασης της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1995,

(6) οι επιχειρήσεις, και κυρίως οι µικροµεσαίες, επωµίζονται µεγάλα διοικητικά και οικονοµικά

βάρη εξαιτίας των υπερβολικά µεγάλων προθεσµιών πληρωµής και των καθυστερήσεων

πληρωµών· επιπλέον, τα προβλήµατα αυτά αποτελούν βασική αιτία της αφερεγγυότητας που

απειλεί την επιβίωση των επιχειρήσεων και οδηγούν στην απώλεια µεγάλου αριθµού θέσεων

απασχόλησης,

                                                
1 ΕΕ C 323, 21.11.1994, σ. 19.
2 ΕΕ L 127, 10.6.1995, σ. 19.
3 ΕΕ C 211, 22.7.1996, σ. 43.
4 ΕΕ C 216, 17.7.1997, σ. 10.
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(7) οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους κανόνες και τις

πρακτικές πληρωµής παρακωλύουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

(8) η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζονται σηµαντικά οι εµπορικές συναλλαγές

µεταξύ των κρατών µελών· αυτό αντιβαίνει προς το άρθρο 14 της συνθήκης, δεδοµένου ότι οι

επιχειρηµατίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συναλλάσσονται σε όλη την εσωτερική

αγορά υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές δεν

συνεπάγονται µεγαλύτερους κινδύνους από τις εγχώριες πωλήσεις· η εφαρµογή ουσιωδώς

διαφορετικών κανόνων για τις εσωτερικές και τις διασυνοριακές συναλλαγές θα οδηγούσε σε

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού,

(9) οι πλέον πρόσφατες στατιστικές δείχνουν ότι, µετά την έκδοση της σύστασης της 12ης Μαΐου

1995, δεν έχει γίνει, στην καλύτερη περίπτωση, καµία βελτίωση όσον αφορά τις

καθυστερήσεις πληρωµών σε πολλά κράτη µέλη,

(10) ο στόχος της καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών στην εσωτερική αγορά δεν

µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς αν τα κράτη µέλη δρουν µεµονωµένα και συνεπώς µπορεί να

επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο· η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία

όρια για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου· συνεπώς, η παρούσα οδηγία είναι

σύµφωνη, στο σύνολό της, µε τις απαιτήσεις των αρχών της επικουρικότητας και της

αναλογικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης,

(11) η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορίζεται στις πληρωµές που γίνονται ως αµοιβή για

εµπορικές συναλλαγές και δεν διέπει τις συναλλαγές µε τους καταναλωτές, τους τόκους που

καταβάλλονται σε σχέση µε άλλες πληρωµές, π.χ. πληρωµές δυνάµει της νοµοθεσίας για τις

επιταγές και τις συναλλαγµατικές, ή τις πληρωµές στα πλαίσια αποζηµίωσης,

συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών από τις ασφαλιστικές εταιρίες,
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(12) το γεγονός ότι τα ελευθέρια επαγγέλµατα καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν σηµαίνει

ότι τα κράτη µέλη πρέπει να τα αντιµετωπίζουν ως επιχειρήσεις ή εµπόρους για σκοπούς που

δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία,

(13) η παρούσα οδηγία απλώς ορίζει τον όρο "εκτελεστός τίτλος" αλλά δεν ρυθµίζει τις διάφορες

διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ενός τέτοιου τίτλου ούτε τους όρους σύµφωνα µε τους

οποίους µπορεί να διακοπεί ή να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση ενός τέτοιου τίτλου,

(14) η καθυστέρηση πληρωµής αποτελεί παράβαση συµβατικής υποχρέωσης η οποία έχει γίνει

οικονοµικά ελκυστική για τους οφειλέτες στα περισσότερα κράτη µέλη λόγω των χαµηλών

τόκων υπερηµερίας ή/και της βραδύτητας των διαδικασιών είσπραξης· πρέπει να γίνουν

αποφασιστικές αλλαγές για να αναστραφεί αυτή η τάση και για να εξασφαλισθεί ότι οι

συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωµών θα είναι τέτοιες ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου

είδους καθυστερήσεις,

(15) ενδέχεται να υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες συµβάσεων, στις οποίες δικαιολογείται

µεγαλύτερη προθεσµία πληρωµών σε συνδυασµό µε ένα περιορισµό της ελευθερίας των

συµβάσεων ή µε υψηλότερο επιτόκιο,

(16) η παρούσα οδηγία θα πρέπει να απαγορεύει την κατάχρηση της ελευθερίας των συµβάσεων

εις βάρος του δανειστή· η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τον

τρόπο σύναψης των συµβάσεων ή τις διατάξεις που ρυθµίζουν την ισχύ συµβατικών ρητρών

που είναι καταχρηστικές για τον οφειλέτη,

(17) οι συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωµών µπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά µόνο

αν συνοδεύονται από ταχείες και αποτελεσµατικές για τον δανειστή διαδικασίες είσπραξης·

σύµφωνα µε την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, που περιέχεται στο άρθρο 12 της

συνθήκης, στις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι δανειστές που είναι

εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα,
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(18) το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας προβλέπει ότι η διαδικασία είσπραξης µη

αµφισβητουµένων οφειλών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός βραχείας προθεσµίας σύµφωνα

µε την εθνική νοµοθεσία αλλά δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να θεσπίσουν ειδική

διαδικασία ή να τροποποιήσουν τις ισχύουσες νοµικές τους διαδικασίες κατά συγκεκριµένο

τρόπο,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλες τις πληρωµές που έχουν χαρακτήρα αµοιβής στα πλαίσια

εµπορικών συναλλαγών.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1) "εµπορική συναλλαγή" : κάθε συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων, ή µεταξύ επιχειρήσεων και

δηµόσιων αρχών, η οποία οδηγεί στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι

αµοιβής· ως "επιχείρηση" νοείται οιαδήποτε οργάνωση που ενεργεί στα πλαίσια της

ανεξάρτητης οικονοµικής ή επαγγελµατικής της δραστηριότητας, ακόµη και αν αυτή ασκείται

από ένα και µόνο πρόσωπο,
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2) "καθυστέρηση πληρωµής" : η µη τήρηση της συµβατικής ή εκ του νόµου προθεσµίας

πληρωµής,

3) "εκτελεστός τίτλος" : κάθε απόφαση ή εντολή πληρωµής που εκδίδεται από δικαστήριο ή

άλλη αρµόδια αρχή, είτε προς άµεση καταβολή είτε κατά δόσεις, η οποία παρέχει τη

δυνατότητα στον δανειστή να απαιτήσει την είσπραξη του χρέους µε αναγκαστική εκτέλεση

έναντι του οφειλέτη· στον ορισµό συµπεριλαµβάνονται οι αποφάσεις ή εντολές πληρωµής

που είναι προσωρινά εκτελεστές και παραµένουν εκτελεστές ακόµα και σε περίπτωση που ο

οφειλέτης ασκήσει ένδικο µέσο κατ' αυτών.

Άρθρο 3

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι :

α) ο τόκος σύµφωνα µε το σηµείο δ) καθίσταται απαιτητός από την ηµέρα που ακολουθεί την

ηµεροµηνία πληρωµής ή το τέλος της περιόδου πληρωµής που ορίζει η σύµβαση,

β) εάν η ηµεροµηνία ή η περίοδος πληρωµής δεν ορίζεται στη σύµβαση, ο τόκος καθίσταται

αυτόµατα απαιτητός χωρίς να απαιτείται όχληση :

i) 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλης

ισοδύναµης αίτησης για πληρωµή, ή

ii) εάν η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή της ισοδύναµης αίτησης για πληρωµή

είναι αβέβαιη, 30 ηµέρες µετά την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ή
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iii) εάν ο οφειλέτης έχει παραλάβει το τιµολόγιο ή την ισοδύναµη αίτηση για πληρωµή πριν

από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 30 ηµέρες µετά την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή

υπηρεσιών, ή

iv) εάν προβλέπεται από το νόµο ή τη σύµβαση διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου µε την

οποία επαληθεύεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη

σύµβαση, και εάν ο οφειλέτης λάβει το τιµολόγιο ή την ισοδύναµη αίτηση για πληρωµή

νωρίτερα ή την ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος,

30 ηµέρες µετά από αυτή την τελευταία ηµεροµηνία.

γ) ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερηµερίας στο βαθµό που :

i) έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις, και

ii) δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν δεν ευθύνεται ο οφειλέτης για

την καθυστέρηση αυτή,

δ) το ύψος των τόκων υπερηµερίας ("νόµιµο επιτόκιο"), τους οποίους υποχρεούται να

καταβάλει ο οφειλέτης, ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου του κύριου συστήµατος

αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) υπό τη µορφή

δεκαπενθήµερων προσφορών σταθερού επιτοκίου ίσου µε αυτό που ισχύει την πρώτη

εργάσιµη ηµέρα της ΕΚΤ κατά το οικείο εξάµηνο ("επιτόκιο αναφοράς"), συν

τουλάχιστον 6 εκατοστιαίες µονάδες ("περιθώριο"), εκτός αν η σύµβαση ορίζει άλλως. Για

κράτος µέλος που δεν συµµετέχει στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής

Ένωσης, τo επιτόκιo αναφοράς που αναφέρεται παραπάνω είναι το αντίστοιχο επιτόκιο που

ορίζει η κεντρική τους τράπεζα. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, το επιτόκιο αναφοράς το

οποίο ισχύει την πρώτη εργάσιµη ηµέρα των κεντρικών τραπεζών για το οικείο εξάµηνο

ισχύει και για τους επόµενους έξι µήνες.
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2. Για ορισµένες κατηγορίες συµβάσεων που θα καθοριστούν από την εθνική νοµοθεσία, τα

κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν µε την προϋπόθεση ότι την προθεσµία µετά την οποία ο τόκος

καθίσταται απαιτητός σε 60 το πολύ ηµέρες, µε την προϋπόθεση ότι περιορίζουν τη δυνατότητα

των συµβαλλοµένων µερών να υπερβαίνουν την προθεσµία αυτή ή ότι καθορίζουν υποχρεωτικό

επιτόκιο που υπερβαίνει καταφανώς το νόµιµο επιτόκιο.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι µια συµφωνία ως προς την ηµεροµηνία πληρωµής ή ως

προς τις συνέπειες της καθυστέρησης η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των

παραγράφων 1 και 2, είτε δεν είναι εκτελεστή είτε γεννά αξίωσης αποζηµίωσης εάν,

συνεκτιµωµένων όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων και των

συναλλακτικών ηθών, είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή. Σε περίπτωση που µια

τέτοια συµφωνία χαρακτηρισθεί ως κατάφωρα καταχρηστική, εφαρµόζονται τα εκ του νόµου

προβλεπόµενα, εκτός εάν τα εθνικά δικαστήρια καθορίσουν διαφορετικούς όρους που είναι δίκαιοι.

Άρθρο 4

∆ιαδικασίες είσπραξης για µη αµφισβητούµενες οφειλές

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ένας εκτελεστός τίτλος µπορεί να εκδίδεται, ασχέτως του

ύψους της οφειλής, κανονικά εντός 90 ηµερολογιακών ηµερών από την κατάθεση της αγωγής ή

αίτησης του δανειστή στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή, εφόσον δεν υπάρχει αµφισβήτηση

της οφειλής ή πτυχών της διαδικασίας. Το καθήκον αυτό επιτελείται από τα κράτη µέλη σύµφωνα

µε τις αντίστοιχες εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
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2. Οι αντίστοιχες εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις εφαρµόζουν τους

ίδιους όρους σε όλους τους δανειστές που είναι εγκατεστηµένοι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

3. Στο χρονικό διάστηµα των 90 ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν

περιλαµβάνονται :

α) οι προθεσµίες κοινοποιήσεως ή επιδόσεως εγγράφων,

β) οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο δανειστής, όπως π.χ. ο χρόνος που

δαπανάται για τη διόρθωση αιτήσεων.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις της σύµβασης των Βρυξελλών για τη δικαιοδοσία και

εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 1

Άρθρο 5

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από ......................... *. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

της αναφοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη µέλη.

                                                
1 Παγιωµένη µορφή στην ΕΕ C 27 της 26.1.1998, σ. 3.
* 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ ή να θεσπίσουν διατάξεις ευνοϊκότερες για

τον δανειστή από τις διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία.

3. Κατά τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο, τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν :

α) τις οφειλές που αποτελούν αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας η οποία έχει κινηθεί

κατά του οφειλέτη, και

β) τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τη ............................. *.

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία.

5. Η Επιτροπή, για τα τρία πρώτα χρόνια τουλάχιστον µετά την ...................... *, αναλαµβάνει

την ετήσια επισκόπηση, µεταξύ άλλων, του νοµίµου επιτοκίου, προκειµένου να αξιολογήσει τον

αντίκτυπο στις εµπορικές συναλλαγές και τη λειτουργία της νοµοθεσίας στην πράξη. Τα

αποτελέσµατα της επισκόπησης αυτής καθώς και άλλων επισκοπήσεων γνωστοποιούνται στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.



8790/1/99 REV 1 LAM/kg GR
DG C I 11

Άρθρο 7

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 1999  (08.9)

(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος
αριθ. 98/0099 (COD)

8790/1/99
REV 1
ADD 1
LIMITE

MI 57
ECO 209
FIN 185
EEE 54
CODEC 303

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. .........../1999

ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 29ης Ιουλίου 1999

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/..../ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 24 Απριλίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.

Η πρόταση βασιζόταν στο άρθρο 100Α της Συνθήκης (τώρα βασίζεται στο
άρθρο 95), οπότε εφαρµόζεται η διαδικασία της συναπόφασης (µε ειδική
πλειοψηφία).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε σε δεύτερη ανάγνωση τη γνώµη του στις

17 Σεπτεµβρίου 1998.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση.

3. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2

τρίτη περίπτωση στις 29 Ιουλίου 1999.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της συζητούµενης οδηγίας είναι µεταξύ άλλων, η καταπολέµηση του φαινοµένου των

καθυστερήσεων πληρωµών µε την εναρµόνιση των τόκων που καθίστανται απαιτητοί µετά

την εκπνοή των προθεσµιών πληρωµής. Η οδηγία επιτάσσει επίσης να περατώνεται σε

σύντοµο χρονικό διάστηµα η διαδικασία αναζήτησης µη αµφισβητούµενων οφειλών

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, δεν επιβάλλει όµως στα κράτη µέλη να υιοθετήσουν µια

συγκεκριµένη διαδικασία ή να τροποποιήσουν κατά συγκεκριµένο τρόπο τις υφιστάµενες

εθνικές τους διαδικασίες. Εννοείται ότι η παρούσα οδηγία σέβεται πλήρως την αρχή της

συµβατικής ελευθερίας.
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III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο προσπάθησε να βελτιώσει τη θέση του πιστωτή σε τρεις τοµείς όπου

ανακύπτει πιο επιτακτική η ανάγκη εναρµονισµένων κανόνων: το χρονικό διάστηµα

µετά το οποίο καθίστανται πληρωτέοι οι τόκοι, το ύψος των πληρωτέων τόκων

υπερηµερίας και την ανάγκη να ολοκληρώνονται κανονικά εντός 90 ηµερών οι

διαδικασίες αναζήτησης µη αµφισβητούµενων απαιτήσεων. Στα άλλα θέµατα που

καλύπτει η πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει

ότι υπάρχει ανάγκη ή έστω δυνατότητα εναρµόνισης. Αυτό αφορά την παρακράτηση

της κυριότητας (άρθρο 4 τροποποιηµένης πρότασης Επιτροπής), την ειδική διαδικασία

για απαιτήσεις ύψους µέχρι 20.000 ευρώ (άρθρο 6 τροποποιηµένης πρότασης

Επιτροπής), και τους ειδικούς κανόνες για το δηµόσιο τοµέα  (άρθρα 7 και 8

τροποποιηµένης πρότασης Επιτροπής).

Όσον αφορά τις τροπολογίες που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δεν

περιέλαβε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση1 (τροπολογίες αριθ. 5, 6, 17,

23, 25, 27, 29, 33, 34), το Συµβούλιο αποφάσισε να µην τις περιλάβει στην κοινή του

θέση, επίσης για τους προαναφερόµενους λόγους.

Κατά την εξέταση της τροποποιηµένης πρότασης, το Συµβούλιο συγκέντρωσε την

προσοχή του στις τροπολογίες που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις

οποίες περιέλαβε στην πρότασή της η Επιτροπή

Τα αποτελέσµατα των συζητήσεων του Συµβουλίου εκτίθενται αναλυτικά στο αµέσως

επόµενο σηµείο Β (Παρατηρήσεις επί των άρθρων)

Β. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

Οι επόµενες παράγραφοι αναφέρονται στο κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής.

                                                
1    έγγρ. 12571/98
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i) Άρθρο 1
(Πεδίο εφαρµογής)

Το άρθρο 1 παραµένει σχεδόν αµετάβλητο. Το Συµβούλιο απλώς προσέθεσε µια

διευκρίνιση που προσδιορίζει ότι υπονοούνται µόνον οι πληρωµές που γίνονται

ως αµοιβή εµπορικών συναλλαγών.

ii) Άρθρο 2
(Ορισµοί)
- Τροπολογίες αριθ. 9, 10, 11, 13

Το άρθρο 2 περιέχει πλέον ορισµούς των "εµπορικών συναλλαγών", των

"καθυστερήσεων πληρωµής" και του "εκτελεστού τίτλου". Οι δύο πρώτοι ορισµοί

έχουν διατυπωθεί λακωνικότερα, στην ουσία όµως ελάχιστα έχουν αλλάξει. Ο

ορισµός του "εκτελεστού τίτλου" δεν υπήρχε στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής, τον προσέθεσε όµως το Συµβούλιο για να διευκρινίσει το πεδίο

εφαρµογής του άρθρου 5 στην πράξη. Οι ορισµοί της "παρακράτησης της

κυριότητας", των "αρχών" και των "δηµόσιων συµβάσεων" περιττεύουν πλέον :

χρειάζονταν για την εφαρµογή των άρθρων 4, 7 και 8 της τροποποιηµένης

πρότασης της Επιτροπής, τα οποία δεν ήταν σε θέση να δεχτεί το Συµβούλιο και

τα οποία έχουν ως εκ τούτου απαλειφθεί. Η τροπολογία αριθ. 9 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου καλύπτεται εν µέρει από τον ορισµό που περιέλαβε στην κοινή του

θέση το Συµβούλιο. Απεναντίας, οι τροπολογίες αριθ. 10, 11 και 13 δεν έγιναν

δεκτές.

iii) Άρθρο 3
(Τόκοι σε περίπτωση υπερηµερίας)
- Τροπολογίες αριθ. 14, 15, 17

Το Συµβούλιο ήταν σε θέση ν'ακολουθήσει το άρθρο 3 της τροποποιηµένης

πρότασης της Επιτροπής ως προς τα κύρια σηµεία του, δηλαδή τα εξής : µετά την

παρέλευση συγκεκριµένης προθεσµίας αρχίζουν να τρέχουν τόκοι χωρίς να

χρειάζεται υπόµνηση· το επιτόκιο υπερηµερίας ορίζεται βάσει ενός επιτοκίου

αναφοράς και ενός περιθωρίου· οι συµβαλλόµενοι είναι ελεύθεροι να ορίζουν

περιόδους πληρωµής και επιτόκια, αν το κρίνουν πιο ενδεδειγµένο για τις

συµβατικές τους σχέσεις.
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Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την προτεινόµενη διάρκεια της

προθεσµίας, ούτε ορισµένες λεπτοµέρειες της προτεινόµενης διάταξης. Το

Συµβούλιο συµφώνησε, µετά από εντατικές συζητήσεις, ότι µια διορία 30 ηµερών

από την παραλαβή του τιµολογίου ή ανάλογης πρόσκλησης προς πληρωµή θα

ήταν εύλογη. Το Συµβούλιο συµµερίστηκε τις ανησυχίες της Επιτροπής και του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το ενδεχόµενο να γίνει κατάχρηση της

ελευθερίας του συµβάλλεσθαι όσον αφορά την προθεσµία πληρωµής. Το

Συµβούλιο έκρινε ότι οι µηχανισµοί προστασίας από τις καταχρήσεις που

περιλαµβάνονταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής µπορούσαν να

απλουστευθούν, κερδίζοντας ταυτόχρονα πολύ σε αποτελεσµατικότητα. Οι

συµβατικές ρήτρες που αδικούν κατάφωρα τον πιστωτή θα είναι ανεκτέλεστες ή

θα δίνουν δικαίωµα απαίτησης αποζηµιώσεων, εκτός αν ο εθνικός δικαστής

καθορίσει διάφορους όρους που να είναι δίκαιοι.

Το Συµβούλιο αποφάσισε να λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες καταστάσεις που

επικρατούν σε ορισµένα κράτη µέλη. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο κανόνας των

30 ηµερών σε συνδυασµό µε την ελευθερία των µερών να προβλέπουν άλλους

κανόνες στις συγκεκριµένες τους συµβάσεις δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, είτε

διότι το ένα µέρος έχει τόσο δεσπόζουσα θέση ώστε το άλλο µέρος να αδυνατεί

εκ των πραγµάτων να διαπραγµατευθεί ισόρροπη σύµβαση, είτε διότι το ένα

µέρος δεν έχει αρκετή επαγγελµατική γνώση και πείρα ώστε να χρησιµοποιήσει

όπως πρέπει το δικαίωµά του να συµβάλλεται ελεύθερα. Γι'αυτό το λόγο, το

Συµβούλιο προσέθεσε έναν κανόνα που επιτρέπει στα κράτη µέλη να

παρατείνουν σε 60 ηµέρες την περίοδο, µετά την οποία οφείλεται τόκος, υπό τον

όρο ότι στο εθνικό του δίκαιο το οικείο κράτος µέλος είτε περιορίζει την

ελευθερία του συµβάλλεσθαι κατά τρόπον ώστε να µην επιτρέπει περαιτέρω

παράταση της προθεσµίας των 60 ηµερών έστω και µε συµφωνία των µερών, είτε

προβλέπει αισθητά υψηλότερο επιτόκιο.
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Στο τέλος, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχτεί τη διάταξη του άρθρου 3

παράγραφος 1 στοιχ. (ι) της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, η οποία θα

υποχρέωνε τα κράτη µέλη να επιτρέπουν στον πιστωτή να διεκδικεί, επιπλέον των

τόκων, αποζηµίωση για κάθε άλλη βλάβη που υπέστη λόγω της καθυστερηµένης

πληρωµής. Λίγα µόνο κράτη µέλη ήταν διατεθειµένα ν'ακολουθήσουν µια τόσο

ευρεία προσέγγιση. Πολλά κράτη µέλη ζήτησαν αντί γι'αυτό να επανέλθει µια

απλούστερη διάταξη που να υποχρεώνει τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν ότι ο

πιστωτής δικαιούται να διεκδικήσει µια εύλογη αποζηµίωση για τα έξοδα

είσπραξης της οφειλής. Τα εν λόγω κράτη µέλη υποστήριξαν ότι το επιτόκιο που

ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχ. (δ) της κοινής θέσης δεν θα ισχυρο-

ποιήσει αρκετά τη θέση του πιστωτή και ότι θα πρέπει να προστεθεί ένα νέο

στοιχείο (ε) που να περιορίζεται στα έξοδα είσπραξης της οφειλής και µόνο.

Άλλα κράτη µέλη διαφώνησαν µ'αυτή την άποψη και πολέµησαν την ιδέα µιας

τέτοιας διάταξης, µε το επιχείρηµα ότι οποιοδήποτε κείµενο που θα έκανε λόγο

για αποζηµίωση θα εισήγε στο κείµενο της οδηγίας διάφορες νοµικές

αβεβαιότητες.

Με τα παραπάνω υπόψη, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες αριθ.

14, 15 και 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο πολιτικός συµβιβασµός στον οποίο κατέληξε το Συµβούλιο ήταν να µην

περιλάβει ρήτρα περί αποζηµιώσεων, να ορίσει όµως το περιθώριο σε αρκετά

υψηλότερο επίπεδο. Ενώ κατά τις προηγούµενες συζητήσεις οι γνώµες των

κρατών µελών για το πρέπον περιθώριο εκτείνονταν από 2 σε 8 ποσοστιαίες

µονάδες, το Συµβούλιο τελικά κατέληξε σε περιθώριο ύψους 6 τοις εκατό.

Η Επιτροπή δέχτηκε τις τροποποιήσεις και αλλοιώσεις αυτές δίκην συµβιβασµού.
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iv) Άρθρο 4 (απαλείφθηκε)
(Παρακράτηση της κυριότητας)
- Τροπολογίες αριθ. 18, 19, 21

Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να δεχτεί το άρθρο 4 της τροποποιηµένης

πρότασης της Επιτροπής. Τα κράτη µέλη αµφέβαλλαν σοβαρά για το αν η ρήτρα

αυτή θα συντελούσε όντως στην επιτάχυνση των πληρωµών, κρίνοντας ότι η

παρακράτηση της κυριότητας αποτελεί µάλλον µέσο εξασφάλισης του πιστωτή

κατά του κινδύνου αφερεγγυότητας του οφειλέτη και φοβούµενα ότι ρήτρες

σχετικά µε την παρακράτηση της κυριότητας, και µάλιστα µε τέτοια έκταση, θα

άπτονταν θεµάτων εθνικού ιδιοκτησιακού και πτωχευτικού δικαίου, στα οποία η

οδηγία δεν θα έπρεπε να υπεισέλθει. Η Επιτροπή δέχτηκε τελικά ότι µε κανέναν

τρόπο δεν θα συγκεντρωνόταν πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης αυτού του

άρθρου στην οδηγία, και έτσι αυτό απαλείφθηκε από την κοινή θέση. Κατόπιν

τούτου, οι τροπολογίες αριθ. 18, 19 και 21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

καθίστανται άνευ αντικειµένου.

v) Άρθρο 5
(∆ιαδικασίες αναζήτησης µη αµφισβητούµενων απαιτήσεων)

Το Συµβούλιο αντιµετώπισε σοβαρές δυσκολίες µε το κείµενο του άρθρου 5,

ιδίως µε την αρχική διατύπωση που είχε στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής. Η Νοµική Υπηρεσία του Συµβουλίου το εξέτασε και έκρινε ότι

εξέφευγε από τις αρµοδιότητες της Κοινότητας· µολαταύτα το Συµβούλιο έκρινε

ότι το άρθρο αυτό αποτελούσε καίριας σηµασίας στοιχείο της οδηγίας και δεν θα

έπρεπε να διαγραφεί. Κατόπιν τούτου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η γνώµη

της νοµικής υπηρεσίας του Συµβουλίου, τροποποιήθηκε η διατύπωση, ούτως

ώστε να µην υποχρεώνονται τα κράτη µέλη να εισαγάγουν στην εθνική τους

πολιτική δικονοµία νέα ειδική διαδικασία για την αναζήτηση µη

αµφισβητούµενων οφειλών, ούτε να τροποποιήσουν τις δικαστικές τους

διαδικασίες µε ειδικό τρόπο, παρά µόνο να εξασφαλίζουν ότι µπορεί κανονικά να

αποκτηθεί εντός 90 ηµερών εκτελεστός τίτλος γι'αυτές τις οφειλές.

Υπενθυµίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε διατυπώσει καµιά

τροπολογία ως προς αυτό το άρθρο.
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vi) Άρθρο 6 (απαλείφθηκε)
(Απλουστευµένη διαδικασία για αµφισβητούµενες οφειλές µέχρι 20.000
ευρώ)
- Τροπολογίες αριθ. 22, 23

Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να δεχτεί το άρθρο 6 της τροποποιηµένης
πρότασης της Επιτροπής. Το άρθρο αυτό θα υποχρέωνε τα κράτη µέλη να
εισαγάγουν στην εθνική τους πολιτική δικονοµία µια νέα διαδικασία, πράγµα που
κατά τη γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας εκφεύγει από τις νοµικές αρµοδιότητες
της Κοινότητας. Επίσης, τα κράτη µέλη δεν έβλεπαν γιατί θα χρειαζόταν µια
τέτοια διαδικασία και θεώρησαν ότι δεν έχει θέση σε οδηγία που αφορά µόνον
καθυστερήσεις πληρωµών, διάταξη που αφορά διαδικασίες αναζήτησης µή
αµφισβητούµενων απαιτήσεων. Θεωρήθηκε επίσης ασαφής η προτεινόµενη
διάρθρωση της διαδικασίας αυτής. Ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή δεν
συγκέντρωνε υποστήριξη στους κόλπους του Συµβουλίου και το σχετικό άρθρο
απαλείφθηκε από την κοινή θέση. Κατόπιν τούτου, οι τροπολογίες αριθ. 22 και 23
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθίστανται άνευ αντικειµένου.

vii) Άρθρα 7 και 8 (απαλείφθηκαν)
Ειδικές ρυθµίσεις για τις δηµόσιες συµβάσεις
- Τροπολογίες αριθ. 24, 25, 26, 27, 28, 33

Στα άρθρα 7 και 8 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής προβλέπονταν
ειδικοί κανόνες για τις κρατικές προµήθειες ("δηµόσιες συµβάσεις"). Το
Συµβούλιο ήταν βαθιά πεπεισµένο ότι τίποτε δεν δικαιολογεί την ύπαρξη τέτοιων
ειδικών κανόνων και ότι οι γενικοί κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται τόσο για το
δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα. Το Συµβούλιο επεσήµανε επίσης ότι
λόγω των διαρκώς περισσότερων ιδιωτικοποιήσεων τα όρια µεταξύ ιδιωτικών και
δηµόσιων εµπορικών συναλλαγών έχουν καταστεί δυσδιάκριτα. Τέλος, το
Συµβούλιο δεν έβλεπε να υπάρχει ικανοποιητική λύση για το πρόβληµα των
υπεργολαβιών : σύµφωνα µε την αρχική πρόταση, οι ειδικοί κανόνες θα έπρεπε
να ισχύουν µόνο για όσους συµβάλλονται απευθείας µε δηµόσιες αρχές, χωρίς
αυτοί να είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν τους ίδιους όρους στους
υπεργολάβους των, στο άρθρο 7 όµως της τροποποιηµένης της πρότασης η
Επιτροπή εισήγαγε και αυτή την υποχρέωση, µε αποτέλεσµα να υπαχθεί στους
ειδικούς κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις ένα µεγάλο µέρος του ιδιωτικού
τοµέα. Το Συµβούλιο έκρινε ότι θα ήταν πολύ πιο απλό και πειστικό να
βελτιωθούν οι γενικοί κανόνες και να εγκαταλειφθεί η ιδέα ειδικών κανόνων για
το δηµόσιο τοµέα. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η ρήτρα κατά της
καταχρηστικής άσκησης δικαιωµάτων περιελήφθη στο άρθρο 3 της παρούσας
οδηγίας. Η Επιτροπή δέχτηκε τελικά την απόφαση του Συµβουλίου. Κατόπιν
τούτων, τα δυο άρθρα απαλείφθηκαν από την κοινή θέση.
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Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες αριθ. 24, 25, 26, 27, 28 και 33 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καθίστανται άνευ αντικειµένου.

viii) Άρθρο 9 (απαλείφθηκε)
(∆ιαδικασία επιτροπής)
- Τροπολογίες αριθ.  29, 34

Το άρθρο 9 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής προέβλεπε µια
διαδικασία επιτροπής, µε την οποία η Επιτροπή θα µπορούσε να τροποποιεί προς
τα πάνω το επιτόκιο και το ποσό µέχρι το οποίο εφαρµόζεται η απλουστευµένη
διαδικασία για τις αµφισβητούµενες οφειλές. Καθόσον η τελευταία αυτή
διαδικασία εγκαταλείφθηκε, περίττευε πλέον και η διαδικασία της επιτροπής.
Όσα για το επιτόκιο, το Συµβούλιο αποφάσισε ότι λόγω της σπουδαιότητας του
θέµατος, για κάθε µεταβολή του θα πρέπει ν'ακολουθείται η κανονική νοµοθετική
διαδικασία. Κατόπιν τούτων, το εν λόγω άρθρο απαλείφθηκε από την κοινή θέση,
οι δε τροπολογίες αριθ. 29 και 34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέστησαν
άνευ αντικειµένου.

ix) Άρθρο 10 (απαλείφθηκε)
(Μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο)
- Τροπολογία αριθ. 31

Το Συµβούλιο συµφώνησε να προβλεφθεί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για τη

µεταγραφή της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, το Συµβούλιο συµφώνησε

να εισαγάγει δύο εξαιρέσεις υπέρ των κρατών µελών: πρώτον να τους επιτραπεί

να διατηρήσουν σε ισχύ ειδικούς κανόνες για τις πληρωµές σε περίπτωση

αφερεγγυότητας του οφειλέτη, και δεύτερον, να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν

από το πεδίο της κατ'εφαρµογή της οδηγίας θεσπιστέας νοµοθεσίας τις συµβάσεις

που έχουν συναφθεί πριν από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου.

Υπενθυµίζεται ότι η τροπολογία αριθ. 31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει

ληφθεί πλήρως υπόψη στο νέο άρθρο 5 παράγραφος 2 (παλαιό άρθρο 10

παράγραφος 2).

___________________________
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο: 23 Απριλίου 1998

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:

10 Σεπτεµβρίου 1998

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση:

17 Σεπτεµβρίου 1998

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 30 Οκτωβρίου 1998

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 29 Ιουλίου 1999

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Η Επιτροπή πρότεινε την οδηγία αυτή αφού διαπίστωσε1 ότι τα περισσότερα κράτη
µέλη δεν ακολούθησαν τη σύστασή της του 19952. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε καµία

µείωση των καθυστερήσεων πληρωµών ούτε βελτίωση της νοµικής θέσης των
πιστωτών έναντι των οφειλετών τους. Κατά συνέπεια, ήταν αναγκαίο να προταθεί µια

οδηγία προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστική και βιώσιµη βελτίωση της κατάστασης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση αυτή και ενίσχυσε πολλές

διατάξεις της. Αυτό αντικατοπτρίστηκε στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής
του Οκτωβρίου του 19983.

                                               
1

Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής – Έκθεση για τις καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές

συναλλαγές, ΕΕ C 216, 17.7.1997, σ. 10.
2

Σύσταση της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1995 για τις προθεσµίες πληρωµής στις εµπορικές

συναλλαγές, ΕΕ L 127, 10.6.1995, σ. 19, βλέπε επίσης ανακοίνωση σχετικά µε τη σύσταση της

Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1995 για τις προθεσµίες πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές, ΕΕ

C 144, 10.6.1995, σ. 3.
3

Έγγραφο COM (1998) 615 τελικό της 29.10.1998, ΕΕ C 374, 3.12.1998, σ. 4.
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Το οικονοµικό σκεπτικό που υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής συνίσταται στο

γεγονός ότι µία στις τέσσερις περιπτώσεις αφερεγγυότητας οφείλεται σε
καθυστέρηση πληρωµής. Αυτό έχει ως συνέπεια την απώλεια 450.000 θέσεων

απασχόλησης ετησίως, πράγµα που αυξάνει το ήδη υψηλό επίπεδο ανεργίας.
Επιπλέον, σηµειώνεται απώλεια εισπρακτέων ποσών ύψους 23,6 δισεκ. ευρώ ετησίως

λόγω των περιπτώσεων αφερεγγυότητας που οφείλονται σε καθυστερήσεις
πληρωµών. Οι λόγοι αυτοί επέβαλαν κοινοτική δράση προκειµένου να προστατευθεί

η ευρωπαϊκή οικονοµία από τη συνέχιση των εν λόγω απωλειών.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή είχε αποδεχθεί ή/και επαναδιατυπώσει

20 από τις 27 τροπολογίες που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή συµφώνησε ότι θα ήταν χρήσιµο να εισαχθούν ή να

ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν τις µεγάλες συµβατικές προθεσµίες πληρωµής
(Άρθρο 3 (1) δ) και ε) της τροποποιηµένης πρότασης) και τις δηµόσιες συµβάσεις

(Άρθρα 7 και 8 της τροποποιηµένης πρότασης). Η Επιτροπή είχε, επίσης, αποδεχθεί
γενικά τις τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε την παρακράτηση της

κυριότητας (Άρθρο 4 της τροποποιηµένης πρότασης).

Το Συµβούλιο επέτυχε συµφωνία για διάφορες βασικές διατάξεις της οδηγίας, και

ιδίως όσον αφορά την προθεσµία µετά την οποία καθίστανται καταβλητέοι οι τόκοι,
το ύψος των εν λόγω τόκων και τη διαδικασία είσπραξης για µη αµφισβητούµενες

οφειλές. Το Συµβούλιο κατέληξε επίσης σε µερική λύση του προβλήµατος των
µεγάλων συµβατικών προθεσµιών πληρωµής (Άρθρο 3 (2) και (3)4), αλλά δεν

κατόρθωσε να επιλύσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα των δηµόσιων συµβάσεων. Ούτε
αποδέχθηκε την πρόταση για την παρακράτηση της κυριότητας.

3.2. Η συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου

3.2.1. Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και συµπεριελήφθησαν

στην κοινή θέση

Στην αιτιολογική σκέψη 6 της κοινής θέσης, το Συµβούλιο ενστερνίσθηκε την

επιθυµία του Κοινοβουλίου να υπογραµµισθεί ότι οι ΜΜΕ βλάπτονται τόσο από τις
εξαιρετικά µεγάλες προθεσµίες πληρωµής όσο και από τις καθυστερήσεις πληρωµών.

Οι ορισµοί του Κοινοβουλίου για τις «εµπορικές συναλλαγές» και τις «επιχειρήσεις»
έγιναν γενικώς αποδεκτοί (Άρθρο 2 (1)). Ωστόσο, το Συµβούλιο πρόσθεσε ότι η

επιχείρηση πρέπει να έχει ενεργήσει «στο πλαίσιο της ανεξάρτητης οικονοµικής ή
επαγγελµατικής της δραστηριότητας», εξαιρώντας, συνεπώς, επιχειρηµατίες οι οποίοι

αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτικούς σκοπούς και, ως εκ τούτου,
εξοµοιώνονται µε τους καταναλωτές. Η Επιτροπή το αποδέχθηκε, δεδοµένου ότι στην

                                               
4

Οι παραποµπές στα άρθρα αφορούν την κοινή θέση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική

διευκρίνηση.
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αρχική της πρότασης5 είχε επίσης επιδιώξει να εξαιρέσει τους καταναλωτές από το

πεδίο της οδηγίας, χρησιµοποιώντας ελαφρώς διαφορετική διατύπωση.

Η υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία της

εφαρµοζόµενης νοµοθεσίας, η οποία προβλεπόταν αρχικά στο άρθρο 3 (3) της
τροποποιηµένης πρότασης, έγινε δεκτή και τώρα περιλαµβάνεται στο άρθρο 5 (5). Το

Συµβούλιο επίσης αποδέχθηκε την τροπολογία σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη
οφείλουν να είναι σε θέση να διατηρήσουν ή να εφαρµόσουν διατάξεις «ευνοϊκότερες

για τον πιστωτή» (τώρα στο άρθρο 5 (2)).

Συνεπώς, οι τροπολογίες αριθ. 1, 9, 15 και 31 έγιναν πλήρως ή εν µέρει αποδεκτές.

3.2.2. Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν
συµπεριελήφθησαν στην κοινή θέση

3.2.2.1. Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής

Στο άρθρο 3 (1)(α) το Συµβούλιο εισήγαγε την αρχή ότι ο τόκος καθίσταται

καταβλητέος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής, αλλά απέφυγε οποιαδήποτε
αναφορά στην έννοια της «προθεσµίας». Αποδέχθηκε την τροπολογία του

Κοινοβουλίου µε την οποία ζητείται η χρήση της ηµεροµηνίας «είσπραξης» του
τιµολογίου αντί για την ηµεροµηνία του ίδιου του τιµολογίου. Από την άλλη πλευρά,

δεν υπήρξε πλειοψηφία για την τροπολογία σύµφωνα µε την οποία το τιµολόγιο
θεωρείται ότι έχει εισπραχθεί έπειτα από ορισµένες ηµερολογιακές ηµέρες (άρθρο 3

(1)(β) της τροποποιηµένης πρότασης).

Το Συµβούλιο όρισε τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο τόκος καθίσταται

καταβλητέος σε 30 αντί για 21 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής του
τιµολογίου (Άρθρο 3 (1)(β)(i)). Η Επιτροπή το αποδέχθηκε δεδοµένου ότι η

προθεσµία 30 ηµερών αποτελεί οπωσδήποτε σηµαντική βελτίωση αφού ο κοινοτικός
µέσος όρος των συµβατικών προθεσµιών πληρωµής είναι σήµερα οι 39 ηµέρες. Σε

οκτώ κράτη µέλη η προθεσµία υπερβαίνει τις 30 ηµέρες και σε ορισµένα κράτη µέλη
ο µέσος όρος φθάνει τις 65, 68 ή 75 ηµέρες6.

Όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο διασαφήνισε ότι ο
πιστωτής δικαιούται να εισπράξει τόκους µόνο εφόσον έχει εκπληρώσει τις

συµβατικές και νοµικές υποχρεώσεις του (Άρθρο 3 (1)(γ)(i)).

Όσον αφορά το ύψος των τόκων, το Συµβούλιο µείωσε το περιθώριο από 8 σε 6

ποσοστιαίες µονάδες (Άρθρο 3 (1)(δ)). ∆εδοµένου ότι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για την επαναχρηµατοδότηση πράξεων είναι σήµερα 2,5 %, το

επιτόκιο που θα πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης θα είναι 8,5 %. Το Συµβούλιο
διέγραψε, επίσης, τη διαδικασία της επιτροπής για την τροποποίηση του περιθωρίου

(Άρθρο 3(2) της τροποποιηµένης πρότασης).

Η Επιτροπή λυπήθηκε και για τις δύο αποφάσεις δεδοµένου ότι το ύψος του

επιτοκίου θα είναι τώρα χαµηλότερο από εκείνο που απαιτείται για την ικανοποιητική
αποζηµίωση του πιστωτή όσον αφορά την απώλεια ρευστότητας η οποία

                                               
5

Έγγραφο COM (1998) 126 τελικό της 25.3.1998, ΕΕ C 168, 3.6.1998, σ. 13.
6

Βλέπε πίνακα 1 της ανακοίνωσης της Επιτροπής, ΕΕ C 216, 17.7.1997, σ. 10, και σ. 13.
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δηµιουργήθηκε µέσω της καθυστέρησης πληρωµής του οφειλέτη. Από την άλλη

πλευρά, λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση στα περισσότερα κράτη
µέλη, όπου ισχύουν σηµαντικώς χαµηλότερα επιτόκια, η Επιτροπή κατέληξε στο

συµπέρασµα ότι η θέση του Συµβουλίου αποτελεί σαφή βελτίωση και αξίζει να
υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

3.2.2.2. Αποκατάσταση της προκληθείσας ζηµίας

Το Συµβούλιο διέγραψε τη διάταξη η οποία θα επέτρεπε στον πιστωτή να αξιώσει

πλήρη αποκατάσταση της προκληθείσας ζηµίας (Άρθρο 3 (1)(ι) της τροποποιηµένης
πρότασης. Το έπραξε µολονότι η Επιτροπή είχε επιστήσει την προσοχή του

Συµβουλίου στο γεγονός ότι η τροπολογία αριθ. 14 του Κοινοβουλίου έδινε ιδιαίτερη
έµφαση στο θέµα αυτό. Η Επιτροπή, µε την υποστήριξη διαφόρων κρατών µελών,

κατέβαλε µεγάλες προσπάθειες να πείσει το Συµβούλιο ότι ο πιστωτής θα πρέπει
τουλάχιστον να δικαιούται την επιστροφή των εξόδων είσπραξης. Σ’ αυτό το πλαίσιο,

η Επιτροπή επεσήµανε στο Συµβούλιο ότι η µη συµπερίληψη τέτοιας διάταξης
ισοδυναµεί µε διάκριση κατά των µικρών πιστωτών, δεδοµένου ότι ο τόκος για µικρά

χρέη (π.χ. € 1000 που καταβάλλονται µε καθυστέρηση 1 µηνός) είναι υπερβολικά
µικρός (€ 7,08). Ένα τέτοιο ποσό επηρεάζει ελάχιστα τη συµπεριφορά του οφειλέτη

όσον αφορά την πληρωµή και δεν καλύπτει σε καµία περίπτωση τα έξοδα είσπραξης
του πιστωτή (€ 100 έως 300). Συνεπώς, η οδηγία θα βοηθούσε τις ΜΜΕ να

εισπράττουν τα ποσά που τους οφείλονται πολύ πιο αποτελεσµατικά εάν εγκρινόταν
µια τέτοια διάταξη.

Μολονότι πολλά κράτη µέλη ήταν προετοιµασµένα να αποδεχθούν µια τέτοια
διάταξη, το Συµβούλιο τελικά αποφάσισε να τη διαγράψει. Η Επιτροπή λυπάται για

την απόφαση αυτή και ελπίζει ότι θα της δοθεί ευκαιρία να επανέλθει.

3.2.2.3. Μεγάλες συµβατικές προθεσµίες πληρωµής

Το Συµβούλιο δεν κατόρθωσε να εγκρίνει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου (που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 (1)(δ) και (ε) της τροποποιηµένης πρότασης) οι οποίες

είχαν ως σκοπό να αποθαρρύνουν τα συµβαλλόµενα µέρη από το να συµφωνούν
µεγάλες συµβατικές προθεσµίες πληρωµής. Ωστόσο, το Συµβούλιο συµφώνησε

σχετικά µε το άρθρο 3 (2) και (3), το οποίο επιτρέπει την επίτευξη παρόµοιου
αποτελέσµατος. Υπό ορισµένους όρους, το άρθρο 3 (2) επιτρέπει στα κράτη µέλη να

περιορίζουν τα συµβαλλόµενα µέρη ώστε να µην υπερβαίνουν την προθεσµία των 60
ηµερών µετά την οποία ο τόκος καθίσταται καταβλητέος. Τα κράτη µέλη µπορούν να

επιλέξουν την περίπτωση αυτή για ορισµένες κατηγορίες συµβάσεων όπου οι ΜΜΕ
αντιµετωπίζουν προθεσµίες πληρωµής οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις 60

ηµέρες, ήτοι εκείνες που συνάπτονται από δηµόσιες αρχές, από κύριους
συµβαλλοµένους στο πλαίσιο των σχέσεών τους µε υπεργολήπτες και από µεγάλες

αλυσίδες υπεραγορών έναντι των προµηθευτών τους. Στους τοµείς αυτούς η
Επιτροπή δέχθηκε παράπονα από τα οποία προκύπτει ότι οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν

συχνά προθεσµίες πληρωµής οι οποίες κυµαίνονται από 90 έως 150 ηµέρες. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι προθεσµίες πληρωµής φθάνουν τις 200 έως 500 ηµέρες.

Το άρθρο 3 (3) επιτρέπει στα εθνικά δικαστήρια να καταπολεµούν τις µεγάλες
συµβατικές προθεσµίες πληρωµής και τα χαµηλά συµβατικά επιτόκια αν θεωρούνται

«καταφανώς άδικα» για τον πιστωτή. Αντίθετα µε το άρθρο 3 (2), η διάταξη αυτή δεν
αποτελεί επιλογή αλλά εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη και σε όλες τις κατηγορίες
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συµβάσεων. Η Επιτροπή γνωρίζει τον κίνδυνο στις δικαστικές διαδικασίες που

στοχεύουν στην εφαρµογή της διάταξης αυτής σε ατοµικές περιπτώσεις. Ως εκ
τούτου, θα προτιµούσε µια ακριβέστερη διατύπωση και προέβη σε προτάσεις προς

την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, δεν επετεύχθη πλειοψηφία για µια αποδοτικότερη
διάταξη.

Οι παράγραφοι 3 (2) και (3) του άρθρου 3 µαζί επιτρέπουν την ικανοποιητική
καταπολέµηση των µεγάλων συµβατικών προθεσµιών πληρωµής και των χαµηλών

συµβατικών επιτοκίων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δέχθηκε να αντικαταστήσουν τις
προτεινόµενες τροπολογίες.

3.2.2.4. Παρακράτηση της κυριότητας

Με βάση τις τροπολογίες αριθ. 18, 19 και 21 του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρότεινε

ένα σαφώς βελτιωµένο κείµενο για την παρακράτηση της κυριότητας. Ωστόσο, το
Συµβούλιο δεν ενέκρινε την πρόταση αυτή.

Η Επιτροπή λυπήθηκε γι’ αυτό, δεδοµένου ότι η αµοιβαία αναγνώριση, σε κοινοτικό
επίπεδο, των ρητρών περί παρακράτησης της κυριότητας αποτελεί απαραίτητο µέσο

το οποίο υποχρεώνει τον οφειλέτη να πληρώνει εγκαίρως. Το µέσο αυτό είναι
ιδιαίτερα αναγκαίο στην περίπτωση των διασυνοριακών πράξεων όπου οι οφειλέτες

είναι πιο δύστροποι από ό,τι στις καθαρά εθνικές συναλλαγές. Το αυξηµένο επίπεδο
ενδιαφέροντος από µόνο του συχνά δεν επαρκεί για να υποχρεώσει τον οφειλέτη να

πληρώσει εγκαίρως. Ο κίνδυνος της υποχρέωσης να επιστραφούν τα αγαθά στον
πιστωτή υποχρεώνει τους περισσότερους οφειλέτες να πληρώνουν εγκαίρως.

Το γεγονός ότι οι ρήτρες περί συµβατικής παρακράτησης της κυριότητας δεν
αναγνωρίζονται προς το παρόν από τα κράτη µέλη συνιστά σηµαντική δυσλειτουργία

της εσωτερικής αγοράς και δεν θα πρέπει να είναι πλέον ανεκτό. ∆εδοµένου ότι η
πρόταση της Επιτροπής δεν επιζητεί εναρµόνιση όλων των πτυχών της

παρακράτησης της κυριότητας, αλλά περιορίζεται στην επίτευξη αµοιβαίας
αναγνώρισης τέτοιων ρητρών, δεν απαιτούνται σηµαντικές αναπροσαρµογές της

εθνικής νοµοθεσίας.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ελπίζει ότι θα υπάρξει ευκαιρία να επανεξεταστεί το θέµα

αυτό.

3.2.2.5. ∆ιαδικασίες είσπραξης

Η κοινή θέση περιλαµβάνει µια διάταξη για τις διαδικασίες είσπραξης για µη
αµφισβητούµενες οφειλές στο άρθρο 4. Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε προκειµένου

να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Συµβουλίου σχετικά
µε την εφαρµογή του άρθρου «σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών». Η

αιτιολογική σκέψη 18 υπογραµµίζει περαιτέρω το στόχο αυτής της διάταξης.

Από την άλλη πλευρά, το Συµβούλιο διέγραψε το άρθρο 6 της τροποποιηµένης

πρότασης επειδή ορισµένα κράτη µέλη δίσταζαν να τροποποιήσουν τις εθνικές
διατάξεις σχετικά µε την οργάνωση των δικαστηρίων τους. Επίσης εξέφρασαν

φόβους ότι η πρόταση αυτή θα είχε επιπτώσεις στην υποχρέωση του ενάγοντος να
εκπροσωπηθεί από δικηγόρο.
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Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις τροποποιήσεις αυτές καθώς το παρόν άρθρο 4

ενσωµατώνει το µεγαλύτερο µέρος της ουσίας της πρότασής της.

3.2.2.6. ∆ηµόσιες συµβάσεις

Το Συµβούλιο διέγραψε τα άρθρα 7 και 8 της τροποποιηµένης πρότασης,
καταργώντας έτσι οποιοδήποτε συγκεκριµένο κανόνα για τις δηµόσιες συµβάσεις.

Από την άλλη πλευρά, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η οδηγία εφαρµόζεται στις
συναλλαγές µεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών (βλέπε άρθρο 2

(1)). Κατά συνέπεια, οι δηµόσιες αρχές θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες µε τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το Συµβούλιο αρνήθηκε να δεχθεί το επιχείρηµα ότι οι

δηµόσιες αρχές πληρώνουν αργότερα από ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο ήταν της γνώµης ότι οι µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις

µπορούν εξίσου να προβαίνουν σε κατάχρηση της θέσης τους στην αγορά και να
πληρώνουν τους προµηθευτές τους µε υπερβολική καθυστέρηση.

Προκειµένου να καταπολεµηθεί αυτό το είδος κατάχρησης, το Συµβούλιο εισήγαγε
µια «ρήτρα κατά της κατάχρησης», η οποία περιλαµβάνεται στο άρθρο 3 (3), το

οποίο σχολιάστηκε στο σηµείο 3.2.2.3. παραπάνω. Επιπλέον, το άρθρο 3 (2)
επιτρέπει στα κράτη µέλη να καταπολεµούν τις µεγάλες συµβατικές προθεσµίες

πληρωµής ορίζοντας ένα ανώτατο όριο το οποίο δεν υπερβαίνει τις 60 ηµέρες και το
οποίο δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα συµβαλλόµενα µέρη.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις διατάξεις αυτές δεδοµένου ότι προσφέρουν µια λογική
λύση στο πρόβληµα της κατάχρησης της µεγαλύτερης ισχύος ενός οικονοµικού

παράγοντα στην αγορά, ανεξάρτητα από το ιδιωτικό ή δηµόσιο καθεστώς του.
Ωστόσο, η Επιτροπή λυπάται για το γεγονός ότι οι τροπολογίες αριθ. 24, 33/26, 28

του Κοινοβουλίου σχετικά µε την προστασία των υπεργοληπτών έπεσαν θύµα αυτής
της πράξης.

3.3. Νέες διατάξεις τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο

Το άρθρο 2 (3) εισήχθη προκειµένου να ορίσει την έννοια του «εκτελεστού τίτλου», η

οποία χρησιµοποιείται στο άρθρο 4. Αυτό δεν άλλαξε την ουσία της πρότασης.

Το άρθρο 3 (1)(β)(iv) προσθέτει τη διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης ως πιθανή

ηµεροµηνία που µπορεί να ενεργοποιήσει την προθεσµία 30 ηµερών µετά την οποία
το τόκος καθίσταται καταβλητέος. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, αυτό αποτελεί

χρήσιµη προσθήκη στην πρότασή της δεδοµένου ότι αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες
διαδικασίες στη βιοµηχανία των κατασκευών.

Οι παράγραφοι (2) και (3) του άρθρου 3 εισήχθησαν προκειµένου να
καταπολεµηθούν οι µεγάλες συµβατικές προθεσµίες πληρωµής (βλέπε σηµείο 3.2.2.3.

παραπάνω). Η Επιτροπή το αποδέχθηκε δεδοµένου ότι το Συµβούλιο προσέφερε εν
προκειµένω µια αντιστάθµιση για τη διαγραφή των ιδιαίτερων κανόνων σχετικά µε

τις δηµόσιες συµβάσεις (βλέπε σηµείο 3.2.2.6. παραπάνω).
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3.4. Προβλήµατα σχετικά µε τη διαδικασία της επιτροπής και τη νοµική

βάση

3.4.1. Η διαδικασία της επιτροπής

Το Συµβούλιο διέγραψε τη διαδικασία της επιτροπής (άρθρο 9 της τροποποιηµένης
πρότασης) επειδή ορισµένα κράτη µέλη εξέφρασαν φόβους ότι η διαδικασία αυτή θα

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για πολύ µεγάλες τροποποιήσεις του επιτοκίου. Η
Επιτροπή δεν επέµεινε στη διατήρηση της διαδικασίας, µολονότι λυπήθηκε για το

γεγονός ότι η νοµοθεσία ενδέχεται να γίνει λιγότερο λειτουργική και αποτελεσµατική
συν τω χρόνω χωρίς δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε µεταβαλλόµενες

καταστάσεις.

3.4.2. Η νοµική βάση

Η Νοµική Υπηρεσία του Συµβουλίου αµφισβήτησε το κύρος του άρθρου 95 ως
νοµικής βάσης της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, και ιδίως για τα άρθρα

4, 5 και 6. Εν τούτοις, η Νοµική Υπηρεσία της Επιτροπής επιβεβαίωσε την ορθότητα
της προσέγγισής της.

∆εδοµένου ότι το κείµενο της κοινής θέσης τροποποιήθηκε σηµαντικά, η Νοµική
Υπηρεσία του Συµβουλίου επιβεβαίωσε τελικά ότι το αποτέλεσµα βασίζεται τώρα

σαφώς στο άρθρο 95.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η κοινή θέση συνιστά σηµαντική πρόοδο προς την
κατεύθυνση της καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών. Θα προτιµούσε την

ανάληψη αποφασιστικότερης δράσης για διάφορα θέµατα και λυπάται για τη
διαγραφή της υποχρέωσης του οφειλέτη να καταβάλει πλήρη αποζηµίωση (βλέπε

σηµείο 3.2.2.2. παραπάνω) και της αµοιβαίας αναγνώρισης της παρακράτησης της
κυριότητας (βλέπε σηµείο 3.2.2.4. παραπάνω).

Ωστόσο, η Επιτροπή αποδέχθηκε την παρούσα κοινή θέση επειδή δεν φαινόταν να
υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα βελτίωσης χωρίς νέα ώθηση από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο.


