
AM\810451EL.doc PE439.270v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2009/0054(COD)

10.3.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
16 – 210

Σχέδιο έκθεσης
Barbara Weiler
(PE438.475v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές (αναδιατύπωση)

Πρόταση οδηγίας
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))



PE439.270v02-00 2/142 AM\810451EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\810451EL.doc 3/142 PE439.270v02-00

EL

Τροπολογία 16
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μία από τις προτεραιότητες του 
"Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας" είναι η
μείωση του διοικητικού φόρτου και η 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας μέσω, 
μεταξύ άλλων, της εξασφάλισης ότι οι 
δημόσιες αρχές εξοφλούν τα τιμολόγια για 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων και των τιμολογίων 
των ΜΜΕ, εντός ενός μηνός ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί 
ρευστότητας.

(7) Μία από τις προτεραιότητες του 
"Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας" είναι η
μείωση του διοικητικού φόρτου και η 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας μέσω, 
μεταξύ άλλων, της εξασφάλισης ότι οι 
δημόσιες αρχές εξοφλούν τα τιμολόγια για 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων και των τιμολογίων 
των ΜΜΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
περιορισμοί ρευστότητας με τις ακόλουθες 
προθεσμίες: εντός 90 ημερών για τις 
δημόσιες αρχές· εντός 30 ημερών για τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, εάν δεν υπάρχει 
διαφορετική συμφωνία μεταξύ των 
μερών, σύμφωνα με την αρχή της 
συμβατικής ελευθερίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας δεν προβλέπει καμία διαφορά μεταξύ δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων, 
θεσπίζοντας την ίδια χρονική προθεσμία για την καταβολή των οφειλών. Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικούς τομείς όσον αφορά το εσωτερικό λογιστικό σύστημα 
και έχουν διαφορετικές ανάγκες ισολογισμού που εξαρτώνται από τους βαθμούς ακαμψίας για 
τις πρώτες και τη μεγαλύτερη ευελιξία για τις δεύτερες. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμο να 
θεσπισθούν προθεσμίες που θα αντικατοπτρίζουν τις διαφορές των δύο συστημάτων.
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Τροπολογία 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μία από τις προτεραιότητες του 
"Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας" είναι η μείωση του 
διοικητικού φόρτου και η προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας μέσω, μεταξύ άλλων, 
της εξασφάλισης ότι οι δημόσιες αρχές
εξοφλούν τα τιμολόγια για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των 
τιμολογίων των ΜΜΕ, εντός ενός μηνός 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί 
ρευστότητας. 

(7) Μία από τις προτεραιότητες του 
"Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας" είναι η μείωση του 
διοικητικού φόρτου και η προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας μέσω, μεταξύ άλλων, 
της εξασφάλισης ότι οι τα τιμολόγια για τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων και των τιμολογίων 
των ΜΜΕ, θα εξοφλούνται καταρχήν
εντός ενός μηνός ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι περιορισμοί ρευστότητας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες και ιδιωτικές αναθέτουσες αρχές πρέπει να υποχρεωθούν καταρχήν σε εξόφληση 
εντός προθεσμίας 30 ημερών. Ωστόσο, πρέπει να παραμείνει η δυνατότητα εξαιρέσεων όπως 
προβλέπει η οδηγία. Για παράδειγμα, στον κατασκευαστικό τομέα οι παροχές και συνακόλουθα 
τα λογιστικά έγγραφα μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκα ώστε ο έλεγχός τους να απαιτεί 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προαναφερθέν. Εδώ μπορεί να λειτουργήσει 
αντισταθμιστικά η ρύθμιση των προκαταβολών.

Τροπολογία 18
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής 
διαφέρουν αισθητά από τον κοινοτικό 
μέσο όρο.

Or. en
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Τροπολογία 19
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά τους 
κανόνες και τις πρακτικές πληρωμής 
παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 20
Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει 
όλες τις εμπορικές συναλλαγές, 
ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται 
μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων 
επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
δημοσίων αρχών, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι τελευταίες 
προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών 
προς τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων 
και των προμηθευτών και υπεργολάβων 
τους.

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει 
όλες τις εμπορικές συναλλαγές, 
ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται 
μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων 
επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
δημοσίων αρχών, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι τελευταίες 
προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών 
προς τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων 
και των προμηθευτών και υπεργολάβων 
τους, καθώς και τις συλλογικές συμβάσεις 
για τις εμπορικές συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων των διαρκών και 
περιοδικών, μεταξύ επιχειρήσεων ή 
αντιπροσωπευτικών ενώσεων 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καλύπτει εμπορικές συναλλαγές που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ 
των φαρμακείων ή των οργανώσεών τους και των δημόσιων αρχών. Περιλαμβάνει καταστάσεις 
όπως αυτή της Ιταλίας, στην οποία οι πληρωμές από τις Aziende Sanitarie Locali (τοπικές 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας) ρυθμίζονται από την Εθνική Φαρμακευτική Σύμβαση που υπεγράφη 
μεταξύ των εθνικών οργανώσεων δημόσιων και ιδιωτικών φαρμακείων και του δημοσίου.

Τροπολογία 21
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει 
όλες τις εμπορικές συναλλαγές, 
ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται 
μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων 
επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
δημοσίων αρχών, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι τελευταίες 
προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών 
προς τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων 
και των προμηθευτών και υπεργολάβων 
τους.

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει 
όλες τις εμπορικές συναλλαγές, 
ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται 
μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων 
επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
δημοσίων αρχών, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι τελευταίες 
προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών 
προς τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων 
και των προμηθευτών και υπεργολάβων 
τους, καθώς και τις συλλογικές συμβάσεις 
για τις εμπορικές συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων των διαρκών και 
περιοδικών, μεταξύ επιχειρήσεων ή 
αντιπροσωπευτικών ενώσεων 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καλύπτει εμπορικές συναλλαγές που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ 
των φαρμακείων ή των οργανώσεών τους και των δημόσιων αρχών. Περιλαμβάνει καταστάσεις 
όπως αυτή της Ιταλίας, στην οποία οι πληρωμές από τις Aziende Sanitarie Locali (τοπικές 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας) ρυθμίζονται από την Εθνική Φαρμακευτική Σύμβαση που υπεγράφη 
μεταξύ των εθνικών οργανώσεων δημόσιων και ιδιωτικών φαρμακείων και του δημοσίου.
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Τροπολογία 22
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει 
όλες τις εμπορικές συναλλαγές, 
ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται 
μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων 
επιχειρήσεων ή μεταξύ αυτών και 
δημοσίων αρχών, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι τελευταίες 
προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών 
προς τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων 
και των προμηθευτών και υπεργολάβων 
τους.

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει 
όλες τις εμπορικές συναλλαγές, 
ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται 
μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων 
επιχειρήσεων ή μεταξύ αυτών και 
δημοσίων αρχών, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι τελευταίες 
προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών 
προς τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων 
και των προμηθευτών και υπεργολάβων 
τους, καθώς και τις συλλογικές συμβάσεις 
για τις εμπορικές συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων των διαρκών και 
περιοδικών, μεταξύ επιχειρήσεων ή 
αντιπροσωπευτικών ενώσεων 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.

Or. it

Τροπολογία 23
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί 
παράβαση συμβατικής υποχρέωσης η 
οποία έχει γίνει οικονομικά ελκυστική για 
τους οφειλέτες στα περισσότερα κράτη 
μέλη λόγω των χαμηλών ή των
ανύπαρκτων τόκων υπερημερίας που 
επιβάλλονται στις καθυστερήσεις 
πληρωμών ή/και της βραδύτητας των 
διαδικασιών είσπραξης. Πρέπει να γίνουν 

(12) Η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί 
παράβαση συμβατικής υποχρέωσης και 
έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από 
τους πιστωτές. Πρέπει να προβλεφθεί 
αποζημίωση των πιστωτών για τις δαπάνες 
που υφίστανται, για να εξασφαλισθεί ότι οι 
συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωμών 
θα είναι τέτοιες ώστε να αποθαρρύνονται 
τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Πρέπει να 
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αποφασιστικές αλλαγές, μεταξύ άλλων, να 
χαρακτηριστεί ο αποκλεισμός του 
δικαιώματος χρέωσης τόκου ως 
καταχρηστική συμβατική ρήτρα και να
προβλεφθεί αποζημίωση των πιστωτών για 
τις δαπάνες που υφίστανται, 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. 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, ως εκ 
τούτου έχει ζωτική σημασία να μην 
προταθούν ενέργειες που προκαλούν
γραφειοκρατία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί παράβαση συμβατικής υποχρέωσης και είναι σημαντικό να 
επισημανθεί ο καταχρηστικός χαρακτήρας της, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ που παρουσιάζουν 
έλλειψη ρευστότητας σε σχέση με μεγαλύτερους παράγοντες. Ωστόσο, έχει ζωτική σημασία να 
μην προταθούν ενέργειες που προκαλούν γραφειοκρατία.

Τροπολογία 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί 
παράβαση συμβατικής υποχρέωσης η 
οποία έχει γίνει οικονομικά ελκυστική για 
τους οφειλέτες στα περισσότερα κράτη 
μέλη λόγω των χαμηλών ή των 
ανύπαρκτων τόκων υπερημερίας που 
επιβάλλονται στις καθυστερήσεις 
πληρωμών ή/και της βραδύτητας των 
διαδικασιών είσπραξης. Πρέπει να γίνουν 
αποφασιστικές αλλαγές, μεταξύ άλλων, να 
χαρακτηριστεί ο αποκλεισμός του 
δικαιώματος χρέωσης τόκου ως 
καταχρηστική συμβατική ρήτρα και να 
προβλεφθεί αποζημίωση των πιστωτών 
για τις δαπάνες που υφίστανται, για να 
αναστραφεί αυτή η τάση και για να 
εξασφαλισθεί ότι οι συνέπειες των 
καθυστερήσεων πληρωμών θα είναι 

(12) Η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί 
παράβαση συμβατικής υποχρέωσης η 
οποία έχει γίνει οικονομικά ελκυστική για 
τους οφειλέτες στα περισσότερα κράτη 
μέλη λόγω των χαμηλών ή των 
ανύπαρκτων τόκων υπερημερίας που 
επιβάλλονται στις καθυστερήσεις 
πληρωμών ή/και της βραδύτητας των 
διαδικασιών είσπραξης. Πρέπει να γίνουν 
αποφασιστικές αλλαγές προς μια 
νοοτροπία έγκαιρων πληρωμών 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. Αυτή η αλλαγή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει αποζημίωση προς 
τους πιστωτές για τα έξοδα είσπραξης 



AM\810451EL.doc 9/142 PE439.270v02-00

EL

τέτοιες ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου 
είδους καθυστερήσεις. 

των οφειλόμενων χρεών. Παρομοίως, 
ρήτρες που θεσπίζουν τόκους 
καθυστέρησης πληρωμής ή επίπεδα 
αποζημίωσης για είσπραξη χρεών που 
είναι χαμηλότερα από εκείνα που ορίζει ο 
νόμος πρέπει να θεωρούνται 
καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες και 
καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται δέον να αντικατασταθούν οι "ρήτρες" από "προϋποθέσεις": ό όρος "ρήτρα" έχει 
παγιωθεί στη γλώσσα των εμπορικών και αστικών υποθέσεων ως "ένας ειδικός όρος που 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση", ενώ ο όρος "προϋποθέσεις" χρησιμοποιείται με περισσότερο 
περιοριστική έννοια. Ο όρος "ρήτρα" πρέπει να διατηρηθεί έναντι του όρου "προϋποθέσεις", 
και αποτελεί, επιπλέον, τον όρο που χρησιμοποιείται στην ισχύουσα οδηγία 2000/35/ΕΚ. Χάριν
μεγαλύτερης προστασίας των πιστωτών, ο τόκος καθυστέρησης πληρωμής πρέπει να είναι κατά 
τουλάχιστον 7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από το επιτόκιο αναφοράς.

Τροπολογία 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα κράτη μέλη πρέπει καταρχήν να 
δημιουργήσουν θετικά κίνητρα για 
γρήγορες εξοφλήσεις από την αναθέτουσα 
αρχή. Για τον σκοπό αυτόν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ρυθμίσεις για μέτρα 
όπως εκπτώσεις επί του ποσού του 
τιμολογίου για εξόφληση εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας ή για 
εξόφληση τοις μετρητοίς, προπληρωμές 
και προκαταβολές, διακανονισμοί και 
χρησιμοποίηση διαμεσολαβητή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει καταρχήν να παροτρυνθούν με θετικά κίνητρα ώστε να 
προβαίνουν σε γρήγορη εξόφληση. Για τον σκοπό αυτόν τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 



PE439.270v02-00 10/142 AM\810451EL.doc

EL

ρυθμίσεις για μέτρα όπως εκπτώσεις για εξόφληση τοις μετρητοίς, προπληρωμές και 
προκαταβολές, διακανονισμοί και χρησιμοποίηση διαμεσολαβητή. 

Τροπολογία 26
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής 
νομοθεσίας, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύσουν 
ορισμένοι ορισμοί της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών. 

(13) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής 
νομοθεσίας, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύσουν 
ορισμένοι ορισμοί της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών1. Όμως οι δημόσιες 
επιχειρήσεις όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/17ΕΚ δεν πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον ορισμό της 
"δημόσιας αρχής". 
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σελ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των δημοσίων επιχειρήσεων όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/17ΕΚ θα 
οδηγούσε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα. Η τροπολογία αυτή συνδέεται 
με την τροπολογία για το άρθρο 2 σημείο 2.
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Τροπολογία 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής 
νομοθεσίας, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύσουν 
ορισμένοι ορισμοί της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών.

(13) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής 
νομοθεσίας, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύσουν 
ορισμένοι ορισμοί της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών, καθώς και ο ορισμός για 
τους "αναθέτοντες φορείς" του άρθρου 2 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.

Or. it

Αιτιολόγηση

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.
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Τροπολογία 28
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι δημόσιες και ιδιωτικές 
αναθέτουσες αρχές με δεσπόζουσα θέση 
στην αγορά επιβάλλουν συχνά σε 
συμβάσεις με μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις προθεσμίες πληρωμής 
μεγαλύτερες των 60 ημερολογιακών 
ημερών. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν 
έχουν άλλη επιλογή από την αποδοχή 
αυτού του αρνητικού γι’ αυτές όρου 
επειδή εξαρτώνται από τις αναθέτουσες 
αρχές. Πρέπει να σταματήσει η 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στις 
εμπορικές συναλλαγές τόσο μεταξύ 
επιχειρήσεων όσο και μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών. Για 
τον σκοπό αυτόν η συμβατική προθεσμία 
πληρωμής πρέπει να περιοριστεί γενικά 
σε 60 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την προτεινόμενη τροπολογία για το 
άρθρο 3 που προβλέπει γενικό περιορισμό της συμβατικής προθεσμίας πληρωμής σε 60 ημέρες 
κατ’ ανώτατο όριο. Βλ. αιτιολόγηση άρθρου 3. 

Τροπολογία 29
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι αναγκαίο να υπάρξει ικανή 
αποζημίωση των πιστωτών για τα έξοδα 
είσπραξης που οφείλονται στις 

(15) Είναι αναγκαίο να υπάρξει ικανή 
αποζημίωση των πιστωτών για τα έξοδα 
είσπραξης που οφείλονται στις 
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καθυστερήσεις πληρωμών, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι συνέπειες των 
καθυστερήσεων πληρωμών θα είναι 
τέτοιες που να αποτρέπονται τέτοιου 
είδους καθυστερήσεις. Τα έξοδα είσπραξης 
θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν την 
είσπραξη του διοικητικού κόστους και την 
αποζημίωση για το εσωτερικό κόστος που 
οφείλεται στην καθυστέρηση της 
πληρωμής για την οποία η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να καθορίσει τη 
δυνατότητα χρέωσης ενός κατ’ αποκοπή 
ελάχιστου ποσού το οποίο θα μπορεί να 
αθροίζεται με τον τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής. Η 
αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης θα 
πρέπει να εξετάζεται με την επιφύλαξη των 
εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες 
ο εθνικός δικαστής μπορεί να χορηγεί στον 
πιστωτή κάθε πρόσθετη αποζημίωση για 
τη ζημία που συνδέεται με την 
καθυστερημένη πληρωμή του οφειλέτη. 

καθυστερήσεις πληρωμών, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι συνέπειες των 
καθυστερήσεων πληρωμών θα είναι 
τέτοιες που να αποτρέπονται τέτοιου 
είδους καθυστερήσεις. Τα έξοδα είσπραξης 
θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν την 
είσπραξη του διοικητικού κόστους και την 
αποζημίωση για το εσωτερικό κόστος που 
οφείλεται στην καθυστέρηση της 
πληρωμής. Η αποζημίωση για τα έξοδα 
είσπραξης θα πρέπει να εξετάζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων, 
σύμφωνα με τις οποίες ο εθνικός δικαστής 
μπορεί να χορηγεί στον πιστωτή κάθε 
πρόσθετη αποζημίωση για τη ζημία που 
συνδέεται με την καθυστερημένη πληρωμή 
του οφειλέτη

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μην προκληθεί γραφειοκρατία σε βάρος των ιδιωτικών εταιρειών ή των
δημοσίων αρχών, οι πιστωτές θα πρέπει να αποζημιώνονται από τον οφειλέτη. Εφόσον 
υπάρχουν ήδη νόμιμοι τόκοι, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με πρόσθετο 
κατ’ αποκοπήν ποσό.

Τροπολογία 30
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Εκτός από την απαίτηση 
καταβολής σταθερού ποσού για τα έξοδα 
είσπραξης, ο πιστωτής πρέπει να έχει και 
δικαίωμα αποζημίωσης για τα άλλα 
έξοδα είσπραξης που προκύπτουν 
εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής 
του οφειλέτη· στα έξοδα αυτά 
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συγκαταλέγονται ιδίως αυτά που 
προέκυψαν για τον πιστωτή εξαιτίας της 
χρησιμοποίησης δικηγόρου ή οργανισμού 
είσπραξης οφειλών. Επίσης, ο πιστωτής 
θα πρέπει να μπορεί να διεκδικήσει τα 
έξοδά του που προέκυψαν από την 
ανάληψη ακάλυπτης πίστωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαιτείται να διασαφηνιστεί ποια έξοδα του πιστωτή συγκαταλέγονται στα έξοδα είσπραξης 
εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του οφειλέτη. Η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική.

Τροπολογία 31
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για τις 
συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 30 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

(16) Η εμπειρία δείχνει ότι οι συμβατικές 
προθεσμίες πληρωμής για τις εμπορικές 
συναλλαγές είναι συχνά κατά πολύ 
μεγαλύτερες των 30 ημερών. Επομένως, οι 
προθεσμίες πληρωμής πρέπει κατά γενικό 
κανόνα να περιοριστούν στις 30 ημέρες 
κατ’ ανώτατο όριο. Εντούτοις, πρέπει να 
εξακολουθήσει να υπάρχει δυνατότητα 
μεγαλύτερων χρονοδιαγραμμάτων 
εξόφλησης, μεταξύ άλλων στην 
περίπτωση κλιμακωτών πληρωμών, όταν 
αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά από 
την ιδιαίτερη φύση ή τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές εταιρείες. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 
είναι από πολλές απόψεις παρόμοιες με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. 
Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες προθεσμίες πληρωμής, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, ο 
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τόκος καθίσταται απαιτητός εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 30 ημερών, εφόσον δεν 
υπάρχει άλλη συμφωνία. 

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για τις
συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 30 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. 

(16) Η εμπειρία δείχνει ότι οι συμβατικές 
προθεσμίες πληρωμής για τις εμπορικές 
συναλλαγές είναι συχνά κατά πολύ 
μεγαλύτερες των 30 ημερών. Επομένως, οι 
προθεσμίες πληρωμής στο πλαίσιο
εμπορικών συναλλαγών πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 30 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο· σε περιπτώσεις 
όπου δικαιολογούνται μεγαλύτερες 
προθεσμίες πληρωμής σύμφωνα με την 
αρχή της αναγκαιότητας ή με ειδικές 
διατάξεις του εθνικού δικαίου και όπου 
έχει συναφθεί ρητή συμφωνία μεταξύ 
πιστωτή και οφειλέτη, η προθεσμία 
πληρωμής μπορεί να παραταθεί 
φτάνοντας έως και τις 60 ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές εταιρείες. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 
είναι από πολλές απόψεις παρόμοιες με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. 
Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες προθεσμίες πληρωμής, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, ο 
τόκος καθίσταται απαιτητός σε κάθε περίπτωση εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 60 
ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. 
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Τροπολογία 33
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για τις 
συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 30 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 
ημερολογιακών ημερών. Οι δημόσιες 
αρχές όμως αποτελούν πρότυπο και, λόγω 
των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους, 
είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις πληρωμών 
τους. Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής 
για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών 
που αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει 
κατά γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 
30 ημερολογιακές ημέρες κατ’ ανώτατο 
όριο.
Εξαιρέσεις από την αρχή αυτή θα πρέπει 
να μπορούν να γίνονται μόνο εάν 
τεκμηριώνεται επαρκώς η αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό πληρωμής 
με μεγαλύτερη προθεσμία. Σε καμία 
περίπτωση όμως δεν πρέπει η προθεσμία 
πληρωμής να υπερβαίνει τις 60 
ημερολογιακές ημέρες. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με την τροπολογία του Jürgen Creutzmann για το 
άρθρο 5 παράγραφος 4. Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 5. Για μεγαλύτερη σαφήνεια θα πρέπει να 
αντικατασταθεί σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας η λέξη "ημέρα" με τη λέξη "ημερολογιακή 
ημέρα".



AM\810451EL.doc 17/142 PE439.270v02-00

EL

Τροπολογία 34
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για τις 
συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 30 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για τις 
συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 30 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. 
Πρέπει να επιτρέπονται οι κλιμακωτές 
πληρωμές όταν αυτό δικαιολογείται 
αντικειμενικά από την ιδιαίτερη φύση ή 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
σύμβασης, όπως στην περίπτωση 
μεγάλων κατασκευαστικών έργων, αλλά 
δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση 
τους από τις δημόσιες αρχές ως μέσο 
υπονόμευσης των αρχών ή των κανόνων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 35
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για 
τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει κατά 

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
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γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 
30 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Or. it

Τροπολογία 36
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για τις 
συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να περιοριστούν στις 30 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

(16) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
δημόσιες αρχές πολλές φορές απαιτούν 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής για τις 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Επομένως, οι προθεσμίες πληρωμής για τις 
συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
περιοριστούν στις 30 ημέρες κατ’ ανώτατο 
όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής ειδικής εξαίρεσης για τις δημόσιες αρχές: οι ισχύουσες 
πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις Κάτω Χώρες) δείχνουν ότι 
οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα είναι σε θέση να εξοφλούν τις οφειλές τους εντός 
διαστήματος 30 ημερών. Η αιτιολογική σκέψη 17 της πρότασης της Επιτροπής εξηγεί 
λεπτομερώς για ποιον λόγο οι δημόσιες αρχές επιβαρύνονται με λιγότερους 
χρηματοοικονομικούς περιορισμούς απ’ ό,τι οι εταιρείες. Επιπλέον, πρέπει να δώσουν το 
σωστό παράδειγμα στην αγορά στο σύνολό της. 

Τροπολογία 37
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι (17) Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι 
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ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη 
διαμόρφωση σταθερών εμπορικών 
σχέσεων για την επίτευξη των στόχων 
τους. Συνεπώς, οι δημόσιες αρχές μπορεί 
να έχουν λιγότερα κίνητρα για να 
πληρώνουν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, 
πολλές δημόσιες αρχές μπορούν να 
λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση 
στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών.

δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Αυτό 
εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. 
Ενώ, αφενός, οι δημόσιες αρχές είναι 
πιθανόν να διαθέτουν ασφαλέστερες, 
προβλέψιμες και συνεχείς ροές εσόδων και 
μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, αφετέρου, η εσωτερική τους 
δομή δεν διαθέτει την ίδια ευελιξία που 
χαρακτηρίζει τον ιδιωτικό τομέα.

Or. it

Τροπολογία 38
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 



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

EL

ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη 
διαμόρφωση σταθερών εμπορικών 
σχέσεων για την επίτευξη των στόχων 
τους. Συνεπώς, οι δημόσιες αρχές μπορεί 
να έχουν λιγότερα κίνητρα για να 
πληρώνουν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, 
πολλές δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν 
χρηματοδοτήσεις με ελκυστικότερους 
όρους από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επομένως, η καθυστέρηση των πληρωμών 
εκ μέρους των δημόσιων αρχών όχι μόνο 
οδηγεί σε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και 
γενικότερα σε αναποτελεσματικότητα. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να εισαχθεί μια 
αντίστοιχα υψηλότερη αποτρεπτική 
αποζημίωση στην περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους των 
δημόσιων αρχών. 

ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη και ανεξάρτητα από το αν ο 
οφειλέτης είναι δημόσια αρχή ή ιδιωτική 
επιχείρηση. Από τις έρευνες προκύπτει ότι 
οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής, παρά το 
γεγονός ότι οι εν λόγω αρχές 
αντιμετωπίζουν μικρότερους 
χρηματοδοτικούς περιορισμούς, επειδή
είναι πιθανόν να διαθέτουν ασφαλέστερες, 
προβλέψιμες και συνεχείς ροές εσόδων 
συγκριτικά με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν 
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Η καθυστέρηση των 
πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων αρχών 
όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Ωστόσο, 
σημαντικό ποσοστό των εμπορικών 
συναλλαγών –ιδίως όσων αφορούν 
ΜΜΕ– εκτελούνται σε διεπιχειρησιακή 
βάση. Αντιστοίχως, πρέπει να εισαχθούν 
μέτρα για την αποφυγή της 
καθυστέρησης πληρωμής τόσο από τις 
δημόσιες αρχές όσο και από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ισχύουσα κατάσταση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η καθυστέρηση πληρωμής συμβαίνει τόσο στις συναλλαγές με δημόσιες αρχές όσο και στις
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Για να βελτιωθεί η εν λόγω κατάσταση, απαιτούνται μέτρα 
που θα καλύπτουν αμφότερα τα είδη συναλλαγών. Ως εκ τούτου, σε όλες τις συναλλαγές πρέπει 
να εφαρμόζονται μέτρα για την αποφυγή της καθυστέρησης πληρωμής. 
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Τροπολογία 39
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 
επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν 
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση 
στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών.

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 
επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν 
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 
επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν 
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση 
στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους των δημόσιων 

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 
επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν 
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα.
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αρχών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η επιβολή κυρώσεων στις δημόσιες αρχές θα ήταν δυσανάλογη και θα εισήγαγε διακρίσεις 
καθώς και αντιπαραγωγικά κίνητρα στο πλαίσιο του συστήματος, επιτρέποντας την κατάχρηση 
και τη διαφθορά. Από την πλευρά τους, οι δημόσιες αρχές, για να καλυφθούν έναντι του 
πρόσθετου κόστους που αντιπροσωπεύουν οι κυρώσεις, θα προσπαθούσαν να συστήσουν
εξωτερικές διαρθρώσεις που θα λειτουργούσαν σαν να ήταν δημόσιες επιχειρήσεις και θα
αποτελούσαν διαύλους για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα θα ήταν η 
δημιουργία μιας πρόσθετης διάρθρωσης, η ύπαρξη της οποίας δεν θα δικαιολογούνταν με βάση 
την οικονομική αποδοτικότητα. 

Τροπολογία 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να 
αντιμετωπίζουν μικρότερους 
χρηματοδοτικούς περιορισμούς, επειδή 
είναι πιθανόν να διαθέτουν 
ασφαλέστερες, προβλέψιμες και συνεχείς 
ροές εσόδων συγκριτικά με τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επίσης, δεν εξαρτώνται 
στον ίδιο βαθμό με τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 
επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές 
μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη, και ανεξάρτητα από το αν ο 
οφειλέτης προέρχεται από τον δημόσιο ή 
τον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, οι 
κυρώσεις και άλλα μέτρα που στοχεύουν 
στην αποφυγή της καθυστέρησης
πληρωμής πρέπει κατά γενικό κανόνα να 
ισχύουν εξίσου και για τους δύο τομείς. 
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των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση 
στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας δέχονται τις δικές τους χρηματοοικονομικές 
πιέσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Για παράδειγμα, ζητείται από τον
δημόσιο τομέα να παράσχει ολοένα περισσότερο βιώσιμες και υψηλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα. Οι αρνητικές συνέπειες της καθυστέρησης των
πληρωμών είναι ίδιες ανεξάρτητα από το αν ο οφειλέτης προέρχεται από τον δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα.

Τροπολογία 42
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να 
αντιμετωπίζουν μικρότερους 
χρηματοδοτικούς περιορισμούς, επειδή 
είναι πιθανόν να διαθέτουν 
ασφαλέστερες, προβλέψιμες και συνεχείς 
ροές εσόδων συγκριτικά με τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επίσης, δεν εξαρτώνται 
στον ίδιο βαθμό με τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη, και ανεξάρτητα από το αν ο 
οφειλέτης προέρχεται από τον δημόσιο ή 
τον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, οι 
κυρώσεις και άλλα μέτρα που στοχεύουν 
στην αποφυγή της καθυστέρησης 
πληρωμής πρέπει κατά γενικό κανόνα να 
ισχύουν εξίσου και για τους δύο τομείς. 
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επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές 
μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση 
στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καθυστέρηση πληρωμής είναι ιδιαίτερα 
λυπηρή όταν συμβαίνει ανεξάρτητα από 
την πιστωτική επιφάνεια του οφειλέτη. 
Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι δημόσιες 
αρχές συχνά εξοφλούν τα τιμολόγια πολύ 
αργότερα από τη λήξη της ισχύουσας 
προθεσμίας πληρωμής. Οι δημόσιες αρχές 
μπορεί να αντιμετωπίζουν μικρότερους 
χρηματοδοτικούς περιορισμούς, επειδή 

Η καθυστέρηση πληρωμής είναι ιδιαίτερα 
λυπηρή όταν συμβαίνει ανεξάρτητα από 
την πιστωτική επιφάνεια του οφειλέτη. 
Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι δημόσιες 
αρχές συχνά εξοφλούν τα τιμολόγια πολύ 
αργότερα από τη λήξη της ισχύουσας 
προθεσμίας πληρωμής. Οι δημόσιες αρχές 
μπορεί να αντιμετωπίζουν μικρότερους 
χρηματοδοτικούς περιορισμούς, επειδή 
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είναι πιθανόν να διαθέτουν ασφαλέστερες, 
προβλέψιμες και συνεχείς ροές εσόδων 
συγκριτικά με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, δεν εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη 
διαμόρφωση σταθερών εμπορικών 
σχέσεων για την επίτευξη των στόχων 
τους. Συνεπώς, οι δημόσιες αρχές μπορεί 
να έχουν λιγότερα κίνητρα για να 
πληρώνουν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, πολλές 
δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν 
χρηματοδοτήσεις με ελκυστικότερους 
όρους από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επομένως, η καθυστέρηση των πληρωμών 
εκ μέρους των δημόσιων αρχών όχι μόνο
οδηγεί σε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και 
γενικότερα σε αναποτελεσματικότητα. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να εισαχθεί μια 
αντίστοιχα υψηλότερη αποτρεπτική 
αποζημίωση στην περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους των 
δημόσιων αρχών.

είναι πιθανόν να διαθέτουν ασφαλέστερες, 
προβλέψιμες και συνεχείς ροές εσόδων 
συγκριτικά με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, δεν εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη 
διαμόρφωση σταθερών εμπορικών 
σχέσεων για την επίτευξη των στόχων 
τους. Συνεπώς, κάποιες δημόσιες αρχές 
μπορεί να έχουν λιγότερα κίνητρα για να 
πληρώνουν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, πολλές 
δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν 
χρηματοδοτήσεις με ελκυστικότερους 
όρους από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε 
πολλές όμως περιπτώσεις, οι πληρωμές 
δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση, ιδίως της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, προϋποθέτουν τη 
μεταφορά κρατικών πόρων από την 
κεντρική διοίκηση. Επομένως, η 
καθυστέρηση των πληρωμών εκ μέρους 
των δημόσιων αρχών ενδέχεται να οδηγεί 
σε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και 
γενικότερα σε αναποτελεσματικότητα. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να εισαχθεί μια 
αντίστοιχα υψηλότερη αποτρεπτική 
αποζημίωση στην περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους των 
δημόσιων αρχών. Όταν η πληρωμή στην 
καθορισμένη ημερομηνία προϋποθέτει μη 
πραγματοποιηθείσα από την κεντρική 
διοίκηση μεταφορά κρατικών πόρων και 
σε περίπτωση μη υπαιτιότητας για την 
καθυστέρηση της δημόσιας αρχής που 
δεν υπάγεται στην κεντρική διοίκηση, ο 
πιστωτής δεν δικαιούται την 
προαναφερθείσα κατ΄ αποκοπήν 
αποζημίωση.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται 
στην κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά 
κρατικών πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, 
καθυστερεί αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που 
έχει ως συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους 
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υπαιτιότητα.

Τροπολογία 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 
επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν 
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση 
στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών. 

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι δημόσιες 
αρχές συχνά εξοφλούν τα τιμολόγια πολύ 
αργότερα από τη λήξη της ισχύουσας 
προθεσμίας πληρωμής. Οι δημόσιες αρχές 
μπορεί να αντιμετωπίζουν μικρότερους 
χρηματοδοτικούς περιορισμούς, επειδή 
είναι πιθανόν να διαθέτουν ασφαλέστερες, 
προβλέψιμες και συνεχείς ροές εσόδων 
συγκριτικά με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, δεν εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη 
διαμόρφωση σταθερών εμπορικών 
σχέσεων για την επίτευξη των στόχων 
τους. Συνεπώς, οι δημόσιες αρχές μπορεί 
να έχουν λιγότερα κίνητρα για να 
πληρώνουν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, πολλές 
δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν 
χρηματοδοτήσεις με ελκυστικότερους 
όρους από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επομένως, η καθυστέρηση των πληρωμών 
εκ μέρους των δημόσιων αρχών όχι μόνο 
οδηγεί σε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και 
γενικότερα σε αναποτελεσματικότητα. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των πληρωμών από το δημόσιο δεν είναι κακή σε όλα τα κράτη μέλη. Οι 
δημόσιες αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις ιδιωτικές, 
εφόσον υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου ως προς τις εμπορικές 
συναλλαγές. Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος δημιουργίας ειδικού ιδιωτικού δικαίου 
για το δημόσιο.

Τροπολογία 45
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν 
εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση 
σταθερών εμπορικών σχέσεων για την 
επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να έχουν λιγότερα 
κίνητρα για να πληρώνουν εμπρόθεσμα. 
Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν 
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με 
ελκυστικότερους όρους από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επομένως, η καθυστέρηση 
των πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών όχι μόνο οδηγεί σε αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και γενικότερα σε 
αναποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα 
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση στην 

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι δημόσιες 
αρχές συχνά εξοφλούν τα τιμολόγια πολύ 
αργότερα από τη λήξη της ισχύουσας 
προθεσμίας πληρωμής. Οι δημόσιες αρχές 
μπορεί να αντιμετωπίζουν μικρότερους 
χρηματοδοτικούς περιορισμούς, επειδή 
είναι πιθανόν να διαθέτουν ασφαλέστερες, 
προβλέψιμες και συνεχείς ροές εσόδων 
συγκριτικά με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, δεν εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό με 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από τη 
διαμόρφωση σταθερών εμπορικών 
σχέσεων για την επίτευξη των στόχων 
τους. Συνεπώς, οι δημόσιες αρχές μπορεί 
να έχουν λιγότερα κίνητρα για να 
πληρώνουν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, πολλές 
δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν 
χρηματοδοτήσεις με ελκυστικότερους 
όρους από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επομένως, η καθυστέρηση των πληρωμών 
εκ μέρους των δημόσιων αρχών όχι μόνο 
οδηγεί σε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και 
γενικότερα σε αναποτελεσματικότητα. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να εισαχθεί μια 
αντίστοιχα υψηλότερη αποτρεπτική 
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περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής εκ 
μέρους των δημόσιων αρχών. 

αποζημίωση στην περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους των 
δημόσιων αρχών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Από τις έρευνες της Επιτροπής προκύπτει ότι η αντιμετώπιση των πληρωμών από το δημόσιο 
δεν είναι κακή σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής. Οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, επειδή είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να εισαχθεί μια αντίστοιχα
υψηλότερη αποτρεπτική αποζημίωση 
στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής εκ μέρους των δημόσιων 
αρχών.

(17) Η καθυστέρηση πληρωμής είναι 
ιδιαίτερα λυπηρή όταν συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πιστωτική επιφάνεια 
του οφειλέτη. Από τις έρευνες προκύπτει 
ότι οι δημόσιες αρχές συχνά εξοφλούν τα 
τιμολόγια πολύ αργότερα από τη λήξη της 
ισχύουσας προθεσμίας πληρωμής, παρά το 
γεγονός ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μικρότερους χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς και ότι είναι πιθανόν να 
διαθέτουν ασφαλέστερες, προβλέψιμες και 
συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εντούτοις, σε 
αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 
δημόσιες αρχές δεν ενεργούν με γνώμονα 
την επίτευξη κέρδους, αλλά επιδιώκουν 
στόχους κοινού συμφέροντος. Επομένως, 
κρίνεται απευκταία η καθιέρωση μιας 
αντίστοιχα υψηλότερης αποτρεπτικής 
αποζημίωσης για τις δημόσιες αρχές 
συγκριτικά με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 47
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ιδιαίτερη ανησυχία σε σχέση με την 
καθυστέρηση πληρωμής προκαλεί η 
κατάσταση των υπηρεσιών υγείας σε 
μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Ωστόσο, 
τα προβλήματα του κλάδου υγειονομικής 
περίθαλψης δεν μπορούν να επιλυθούν εν 
μία νυκτί, διότι οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι φορείς παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης πηγάζουν από 
κληρονομηθείσες οφειλές. Ως εκ τούτου,
οι φορείς παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης πρέπει να έχουν μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν στις 
δεσμεύσεις τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι 
πληρωμές στον κλάδο υγειονομικής 
περίθαλψης θα γίνονται εντός των 
συμβατικών προθεσμιών πληρωμής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, οι υπηρεσίες υγείας δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους
εγκαίρως. Σε πολλές περιπτώσεις, τέτοιου είδους προβλήματα πληρωμών είναι αποτέλεσμα 
"παλαιών σφαλμάτων" και διαρθρωτικών προβλημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα 
ισχύσουν και για πληρωμές εκ μέρους των φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, 
αυτοί οι φορείς πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις πληρωμές τους. 
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Τροπολογία 48
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε 
παρόμοια κατάσταση με τις δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη 
χρηματοδότησή τους, τις πληρωμές 
επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων και τις 
εμπορικές τους σχέσεις. Οι προθεσμίες 
πληρωμής για τις δημόσιες αρχές, όπως 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
πρέπει συνεπώς να ισχύουν και για τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Το νέο καθεστώς που θεσπίζει η οδηγία γα τις δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ισχύει και για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να 
ισχύει για την ΕΕ όχι μόνο ως προς τις εμπορικές σχέσεις αλλά και ως προς την πληρωμή 
επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης προγραμμάτων, διότι η 
καθυστέρηση πληρωμής στο εν λόγω πεδίο έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις δευτερεύουσες
διαδικασίες αφερεγγυότητας στα επιμέρους κράτη μέλη. 

Τροπολογία 49
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η παρούσα οδηγία εισάγει επίσης 
ως γενικό κανόνα ότι οι προθεσμίες
πληρωμής στο πλαίσιο διεπιχειρησιακών
συμβάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
30 ημέρες. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν 
αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους οι 
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εταιρείες χρειάζονται μεγαλύτερες 
προθεσμίες, για παράδειγμα όταν οι 
πωλήσεις πραγματοποιούνται σε 
συγκεκριμένη περίοδο του έτους, ενώ οι 
αγορές πρέπει να γίνονται καθ’ όλη τη 
διάρκειά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
προθεσμία πληρωμής μπορεί να 
παραταθεί φτάνοντας έως και τις 60 
ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
απαγορεύει την κατάχρηση της 
ελευθερίας των συμβάσεων εις βάρος του 
πιστωτή . Όταν μια συμφωνία υπηρετεί 
κυρίως το σκοπό της εξασφάλισης 
πρόσθετης ρευστότητας στον οφειλέτη εις 
βάρος του πιστωτή, π.χ. αποκλείοντας τη 
δυνατότητα να χρεώσει ο πιστωτής 
τόκους για την καθυστέρηση της 
πληρωμής ή προβλέποντας για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ένα επιτόκιο 
το οποίο είναι κατά πολύ χαμηλότερο από 
το νόμιμο τόκο που ορίζεται στην 
παρούσα οδηγία, ή όταν ο κύριος 

(18) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
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.
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ανάδοχος επιβάλλει στους προμηθευτές 
και τους υπεργολάβους του όρους 
πληρωμής οι οποίοι δεν δικαιολογούνται 
από τους όρους που ισχύουν για τον ίδιο, 
αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως 
παράγοντες που συνιστούν μια τέτοια 
κατάχρηση. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων βασίζεται στη συμβατική ελευθερία ως θεμελιώδη αρχή 
της σχέσης μεταξύ των εμπορικών παραγόντων και των δημοσίων αρχών. Παρά τις αποκλίσεις 
που ισχύουν σε ορισμένες χώρες για συγκεκριμένες καταστάσεις σε ορισμένα είδη συμβάσεων, 
αυτή παραμένει βασική αρχή.

Τροπολογία 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. (18α) Στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης 
προσπάθειας αποφυγής της κατάχρησης 
της συμβατικής ελευθερίας σε βάρος των 
συμφερόντων των πιστωτών, τα κράτη 
μέλη, οι επίσημα αναγνωρισμένοι φορείς 
και οι φορείς που έχουν έννομο συμφέρον 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, την
κατάρτιση και δημοσιοποίηση κώδικα 
δεοντολογίας καθώς και την υιοθέτηση 
συστημάτων επίλυσης των συγκρούσεων
που βασίζονται στη μεσολάβηση και τη 
διαιτησία, που θα πρέπει να είναι 
εθελοντικά, να παρέχουν κατάλληλες 
διαδικασίες καταγγελιών και να 
υπάγονται σε διαπραγματεύσεις σε εθνικό 
επίπεδο ή επίπεδο Ένωσης, καθώς και να 
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είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να διασφαλίζουν την πλήρη τήρηση
των δικαιωμάτων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι από κάθε άποψη επιθυμητό οι κώδικες δεοντολογίας να περιλαμβάνουν αποτελεσματικές 
διαδικασίες καταγγελιών που θα μπορούν να ασκηθούν έναντι εκείνων που δεν 
ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Εντούτοις, τέτοιου είδους διατάξεις 
μπορούν να έχουν περιορισμένη μόνο αποτελεσματικότητα εάν τεθούν σε εθελοντική βάση, 
δεδομένης, επιπλέον, της απουσίας δεσμευτικών μέσων που διασφαλίζουν τη σωστή 
συμπεριφορά των εμπλεκομένων μερών (πέραν της ποινής διαγραφής). Είναι, ως εκ τούτου,
ουσιαστικής σημασίας να διασφαλισθεί η πληρέστερη δυνατή συμμετοχή των 
αντιπροσωπευτικών φορέων και να ενθαρρυνθεί η μεσολάβηση και η διαιτησία με σκοπό να 
διασφαλισθεί ότι θα βρεθούν λύσεις που θα είναι οι λιγότερο δαπανηρές και οι ταχύτερες
δυνατές.

Τροπολογία 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες είσπραξης για μη 
αμφισβητούμενες απαιτήσεις που 
συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές
ολοκληρώνονται εντός βραχείας 
προθεσμίας.

(22) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες είσπραξης για μη 
αμφισβητούμενες απαιτήσεις που 
συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές
ολοκληρώνονται εντός βραχείας 
προθεσμίας, με δυνατότητα υποβολής των 
απαιτήσεων μέσω Διαδικτύου. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί ευκολότερη η υποβολή απαιτήσεων μέσω Διαδικτύου, αλλά σε κάθε 
περίπτωση, το άτομο εναντίον του οποίου υποβάλλεται απαίτηση πρέπει να έχει ενημερωθεί 
εγκαίρως, βάσει του δικαιώματος σε δίκαιη υπεράσπιση.
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Τροπολογία 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες είσπραξης για μη 
αμφισβητούμενες απαιτήσεις που 
συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές
ολοκληρώνονται εντός βραχείας 
προθεσμίας.

(22) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες είσπραξης για μη 
αμφισβητούμενες απαιτήσεις που 
συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές
ολοκληρώνονται εντός βραχείας
προθεσμίας, σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς ή 
τις αντίστοιχες διοικητικές διατάξεις σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προστέθηκε είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να γίνει δεόντως 
κατανοητή η πρόταση και, κυρίως, με σκοπό την υπεράσπιση μιας αρχής που σχετίζεται με τη 
δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες, δηλαδή της αρχής της αναπαλλοτρίωτης φύσης της 
δημόσιας ιδιοκτησίας, όπως θεσπίζεται στο Σύνταγμα της Ισπανίας.

Τροπολογία 54
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) απαιτήσεις καταβολής τόκων ύψους 
κάτω των 5 ευρώ.

Or. cs

Αιτιολόγηση
Δέον είναι η οδηγία και οι κυρώσεις της να μην ισχύουν για μικροχρέη.
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Τροπολογία 55
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(1) "εμπορική συναλλαγή": κάθε 
συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών ή 
μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, η 
οποία οδηγεί στην παράδοση αγαθών ή 
στην παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής·

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 56
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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 ή 
εκτελείται με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων των δραστηριοτήτων των 
δημόσιων αρχών·
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Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 57
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

1. "εμπορική συναλλαγή": κάθε συναλλαγή 
μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων, η οποία οδηγεί στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής·

Or. it
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Τροπολογία 58
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(1) "εμπορική συναλλαγή": κάθε 
συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων, η οποία οδηγεί στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καλύπτει εμπορικές συναλλαγές που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ 
των φαρμακείων ή των οργανώσεών τους και των δημόσιων αρχών. Περιλαμβάνει καταστάσεις 
όπως αυτή της Ιταλίας, στην οποία οι πληρωμές από τις Aziende Sanitarie Locali (τοπικές 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας) ρυθμίζονται από την Εθνική Φαρμακευτική Σύμβαση που υπεγράφη 
μεταξύ των εθνικών οργανώσεων δημόσιων και ιδιωτικών φαρμακείων και του δημοσίου. 

Τροπολογία 59
Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(1) "εμπορική συναλλαγή": κάθε 
συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων, η οποία οδηγεί στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καλύπτει εμπορικές συναλλαγές που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ 
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των φαρμακείων ή των οργανώσεών τους και των δημόσιων αρχών. Περιλαμβάνει καταστάσεις 
όπως αυτή της Ιταλίας, στην οποία οι πληρωμές από τις Aziende Sanitarie Locali (τοπικές 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας) ρυθμίζονται από την Εθνική Φαρμακευτική Σύμβαση που υπεγράφη 
μεταξύ των εθνικών οργανώσεων δημόσιων και ιδιωτικών φαρμακείων και του δημοσίου. 

Τροπολογία 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από την οδηγία
2004/18/ΕΚ·

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών1 και το άρθρο 1 παράγραφος 9 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ·
--------------------
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να περιορίζεται, όσον αφορά τον ορισμό των δημοσίων 
υπηρεσιών, σε ό,τι θεωρείται ότι εμπίπτει στη δημόσια διοίκηση. Το πεδίο εφαρμογής της δεν 
πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, για να μην υπερφορτωθεί η οδηγία. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο 
αναφοράς της πρέπει να ορισθεί βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2004/17/ΕΚ και του άρθρου 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Τροπολογία 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα (2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
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αρχή, όπως ορίζεται από την οδηγία 
2004/18/ΕΚ·

αρχή, όπως ορίζεται από την οδηγία 
2004/18/ΕΚ, και κάθε θεσμικό όργανο της 
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθυστερήσεις πληρωμών αφορούν και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όχι μόνο τις αρχές σε 
εθνικό επίπεδο. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν μπορούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις που 
επιβάλλονται σε άλλες δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 62
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από την οδηγία
2004/18/ΕΚ· 

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή ή φορέας, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και το άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής των ρυθμίσεων για τις δημόσιες αρχές, που δεν υπόκεινται στους κανόνες της 
αγοράς. Μόνο έτσι μπορούν να αποφευχθούν τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις. 
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Τροπολογία 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα αρχή,
όπως ορίζεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ

2. "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα αρχή 
όπως ορίζεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ
και από το άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ·

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 64
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ·

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ και από την 
οδηγία 2004/17/ΕΚ·

Or. it
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Τροπολογία 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από την οδηγία 
2004/18/ΕΚ·

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή ή φορέας, όπως ορίζεται από την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ και από το άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2004/17/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να παραπέμπει άμεσα στην οδηγία 2004/17/ΕΚ που αφορά ορισμένους
"ειδικούς τομείς", όπως είναι οι τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών
υπηρεσιών, αν και εξαιρούνται από τις "αναθέτουσες αρχές". Ομοίως και για τις δημόσιες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τροπολογία 66
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από την οδηγία 
2004/18/ΕΚ·

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή, όπως ορίζεται από την οδηγία 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών1 
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σελ. 114.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Χάριν μεγαλύτερης σαφήνειας, δέον είναι ο ορισμός να παραπέμπει στην ισχύουσα οδηγία με 
τον πλήρη τίτλο της και να αναφέρει την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη 
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Εφημερίδα. Ταυτόχρονα, δέον είναι να μην διευρυνθεί το πεδίο των δημοσίων αρχών για τις 
οποίες ισχύει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 67
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) "ιδιώτης": κάθε φυσικό πρόσωπο
που δρα στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής 
ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις πληρωμής που πηγάζουν από τις συμβάσεις και αφορούν τις εμπορικές 
συναλλαγές πρέπει να ισχύουν για όλους: δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μόνο τότε 
μπορούν να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην Ευρώπη όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
πληρωμής. Κατά συνέπεια και για λόγους πληρότητας, πρέπει να ενταχθεί στην πρόταση και ο 
ορισμός του ιδιώτη.

Τροπολογία 68
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "καθυστέρηση πληρωμής": η αδυναμία 
εξόφλησης εντός της προθεσμίας 
πληρωμής που καθορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 
παράγραφος 2·

(4) "καθυστέρηση πληρωμής": η αδυναμία 
εξόφλησης εντός της προθεσμίας 
πληρωμής που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 3 και την πρόταση 
μεταχείρισης των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά τον ίδιο τρόπο με τις δημόσιες αρχές. 
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Τροπολογία 69
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "καθυστέρηση πληρωμής": η αδυναμία 
εξόφλησης εντός της προθεσμίας 
πληρωμής που καθορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 
παράγραφος 2·

(4) "καθυστέρηση πληρωμής": η αδυναμία 
εξόφλησης εντός της προθεσμίας 
πληρωμής που καθορίζεται στη σύμβαση 
ή, ελλείψει τέτοιου καθορισμού, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι σημαντική διότι θα πρέπει να επιτρέπεται μια σύμβαση να καθορίζει 
προθεσμία πληρωμής βραχύτερη από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 3 παράγραφος 2 και 5
παράγραφος 2, και εάν ναι, θα πρέπει να επιβάλλονται στον οφειλέτη αντίστοιχες κυρώσεις για 
τη μη συμμόρφωση προς αυτήν.

Τροπολογία 70
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγμάτευση και ο οποίος έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ επιχειρήσεων·

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγμάτευση και ο οποίος έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ επιχειρήσεων, και δεν 
είναι κατώτερος του επιτοκίου που
καθορίζεται στην παρούσα οδηγία·

Or. en
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Τροπολογία 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγμάτευση και ο οποίος έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ επιχειρήσεων·

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγμάτευση και ο οποίος έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ των μερών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στηρίζει την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με εξαίρεση τις υποχρεωτικές προθεσμίες πληρωμής. Βοηθά,
ως εκ τούτου, στη δημιουργία μιας περισσότερο ομοιόμορφης σειράς κανόνων που θα 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι οφειλέτες θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και θα υπόκεινται σε 
αναλογικά μέτρα και κυρώσεις.

Τροπολογία 72
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγμάτευση και ο οποίος έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ επιχειρήσεων·

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγμάτευση και ο οποίος έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ των μερών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στηρίζει την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με εξαίρεση τις υποχρεωτικές προθεσμίες πληρωμής. Βοηθά,
ως εκ τούτου, στη δημιουργία μιας περισσότερο ομοιόμορφης σειράς κανόνων που θα 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι οφειλέτες θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και θα υπόκεινται σε 
αναλογικά μέτρα και κυρώσεις.
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Τροπολογία 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος ή ο τόκος για τον οποίο έχει 
γίνει διαπραγμάτευση και ο οποίος έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ επιχειρήσεων·

(5) "τόκος για καθυστέρηση πληρωμής": ο 
νόμιμος τόκος·

Or. es

Τροπολογία 74
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) "ελέγξιμο τιμολόγιο": ευσύνοπτο και 
πλήρες τιμολόγιο που τηρεί τη σειρά των 
στοιχείων και χρησιμοποιεί τους 
ορισμούς της σύμβασης. Πρέπει να 
επισυνάπτονται τα συμφωνημένα στη 
σύμβαση αποδεικτικά στοιχεία για το 
είδος και το μέγεθος της υπηρεσίας· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια πρέπει να πληρούν την απαίτηση της ελεγξιμότητας για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης πληρωμής, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί αν είναι πλήρη, αν έχουν 
καταρτιστεί κανονικά και αν είναι οριστικά. Το τελικό τιμολόγιο που δεν ικανοποιεί αυτά τα 
κριτήρια δεν μπορεί καταρχήν να δημιουργήσει υποχρέωση πληρωμής.
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Τροπολογία 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) "νόμιμος τόκος": ο απλός τόκος για την 
καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς και επτά τουλάχιστον επιπλέον 
ποσοστιαίων μονάδων·

(6) "νόμιμος τόκος": ο απλός τόκος για την 
καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς και εννέα τουλάχιστον επιπλέον 
ποσοστιαίων μονάδων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του νόμιμου τόκου καθίσταται απαραίτητη εξαιτίας της διαγραφής της προταθείσας 
σταθερής αποζημίωσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ανάλογη αποζημίωση του πιστωτή για 
τις δαπάνες αναχρηματοδότησης που οφείλονται στην καθυστέρηση.

Τροπολογία 76
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. "νόμιμος τόκος": ο απλός τόκος για την 
καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς και επτά τουλάχιστον επιπλέον 
ποσοστιαίων μονάδων·

6. "νόμιμος τόκος": ο απλός τόκος για την 
καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς και εννέα τουλάχιστον επιπλέον 
ποσοστιαίων μονάδων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια περισσότερο ομοιόμορφη ομάδα κανόνων που ισχύουν για όλους τους τομείς και 
περιλαμβάνουν μικρή αύξηση του νόμιμου τόκου αντί για σταθερή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 
για καθυστέρηση πληρωμής διασφαλίζει ότι όλοι οι οφειλέτες έχουν ισότιμη μεταχείριση και 
υπόκεινται σε αναλογικές αλλά αποτρεπτικές κυρώσεις. Η τροπολογία εξαρτάται από τη 
διαγραφή του άρθρου 5 παράγραφος 5 της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 77
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. "νόμιμος τόκος": ο απλός τόκος για την 
καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς και επτά τουλάχιστον επιπλέον 
ποσοστιαίων μονάδων·

6. "νόμιμος τόκος": ο απλός τόκος για την 
καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το 
οποίο είναι το σύνολο του επιτοκίου 
αναφοράς και εννέα τουλάχιστον επιπλέον 
ποσοστιαίων μονάδων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια περισσότερο ομοιόμορφη ομάδα κανόνων που ισχύουν για όλους τους τομείς και 
περιλαμβάνουν μικρή αύξηση του νόμιμου τόκου αντί για σταθερή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 
για καθυστέρηση πληρωμής διασφαλίζει ότι όλοι οι οφειλέτες έχουν ισότιμη μεταχείριση και 
υπόκεινται σε αναλογικές αλλά αποτρεπτικές κυρώσεις. Η τροπολογία εξαρτάται από τη 
διαγραφή του άρθρου 5 παράγραφος 5 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 78
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) "ελέγξιμο τιμολόγιο": ευσύνοπτο 
τελικό τιμολόγιο που τηρεί τη σειρά των 
στοιχείων και χρησιμοποιεί τους 
ορισμούς της σύμβασης. Πρέπει να 
επισυνάπτονται οι απαραίτητοι 
υπολογισμοί ποσοτήτων, διαγράμματα 
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για το 
είδος και το μέγεθος της υπηρεσίας· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια πρέπει να πληρούν την απαίτηση της ελεγξιμότητας για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης πληρωμής, αλλά και για να αρχίσει να μετράει η προθεσμία πληρωμής. Σε αυτό 
συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων η απαρίθμηση των στοιχείων που πρέπει να υπολογισθούν, η 
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δυνατότητα κατάταξής τους και τα αντίστοιχα αποδεικτικά. Το περιεχόμενο του τιμολογίου 
πρέπει να αντιπροσωπεύει τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων για να 
θεωρηθεί πλήρες και κανονικό. 

Τροπολογία 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) "ελέγξιμο τιμολόγιο": ευσύνοπτο 
τελικό τιμολόγιο που τηρεί τη σειρά των 
θέσεων και χρησιμοποιεί τους ορισμούς 
της σύμβασης. Πρέπει να επισυνάπτονται 
οι απαραίτητοι υπολογισμοί ποσοτήτων, 
διαγράμματα και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για το είδος και το μέγεθος της 
υπηρεσίας· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τελικά τιμολόγια πρέπει να πληρούν την απαίτηση της ελεγξιμότητας για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης πληρωμής, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί αν είναι πλήρη, αν έχουν 
καταρτιστεί κανονικά και αν είναι οριστικά. Το τελικό τιμολόγιο που δεν ικανοποιεί αυτά τα 
κριτήρια δεν μπορεί καταρχήν να δημιουργήσει υποχρέωση πληρωμής.

Τροπολογία 80
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Ως "ΜΜΕ" νοούνται μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις υπό την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων.
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Or. it

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ο πιστωτής δικαιούται τόκο 
για την καθυστέρηση της πληρωμής 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις 
συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις·

(β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το 
οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν δεν 
ευθύνεται ο οφειλέτης για την 
καθυστέρηση.

2. Εφόσον πληρούνται οι όροι της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τα ακόλουθα: 

(α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή 
το τέλος της προθεσμίας πληρωμής που 
ορίζει η σύμβαση·

(β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο
τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται αυτόματα 
απαιτητός στο πλαίσιο οποιουδήποτε από 
τα ακόλουθα χρονικά όρια:

(i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
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παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή·

(ii) εάν ο οφειλέτης 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·

(iii) 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 
από την ημερομηνία ή την ίδια 
ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται 
η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 ημέρες μετά 
από την ημερομηνία αυτή.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται:

(α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·

(β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιουλίου του εν λόγω έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές εταιρείες. Για τον λόγο αυτόν, τα άρθρα 3 και 5 πρέπει να συγχωνευθούν. Οι 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών είναι από πολλές απόψεις 
παρόμοιες με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Προκειμένου να αποφευχθούν 
επιζήμιες προθεσμίες πληρωμής, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, ο τόκος καθίσταται σε κάθε 
περίπτωση απαιτητός εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 60 ημερών από την παραλαβή 
του τιμολογίου.
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Τροπολογία 82
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3
Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 

πληρωμής

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ο πιστωτής δικαιούται τόκο 
για την καθυστέρηση της πληρωμής 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 
α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις 
συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις· 
β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το 
οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν δεν 
ευθύνεται ο οφειλέτης για την 
καθυστέρηση.
2. Εφόσον πληρούνται οι όροι της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τα ακόλουθα:
α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή 
το τέλος της προθεσμίας πληρωμής που 
ορίζει η σύμβαση·
β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται αυτόματα 
απαιτητός στο πλαίσιο οποιουδήποτε από 
τα ακόλουθα χρονικά όρια:
i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή· 
ii) εάν ο οφειλέτης 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· 
iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από τη 
σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου 
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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 
από την ημερομηνία ή την ίδια 
ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται 
η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 ημέρες μετά 
την ημερομηνία αυτή.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 
1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 
1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l'article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d'une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d'autre part). Le champ d'application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).
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Τροπολογία 83
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής σε εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 αναφέρεται αποκλειστικά σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Χάριν 
σαφήνειας, συνιστάται ως εκ τούτου να δηλώνεται αυτό ρητά στον τίτλο καθώς και στην 
παράγραφο 1, όπως ισχύει ήδη στην περίπτωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 84
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής 

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του συμβατικά συμφωνημένου χρόνου πληρωμής σε 60 ημέρες κατ’ ανώτατο 
όριο δημιουργεί ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Εντός 
αυτών των 60 ημερών διατηρείται η ελευθερία των συμβάσεων για τις επιχειρήσεις. Η ρύθμιση 
αυτή βοηθάει ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συχνά υποχρεώνονται να ανεχθούν 
απαράδεκτα μακρούς χρόνους πληρωμής από μεγάλους πελάτες. Εκτός αυτού, το τιμολόγιο 
πρέπει να επιτρέπει την επαλήθευση της αντιστοιχίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση. Βλέπε τον ορισμό στην αιτιολογική σκέψη 10 (νέα).
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Τροπολογία 85
Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης
πληρωμής

Τόκος για καθυστέρηση πληρωμών 
μεταξύ επιχειρήσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει ότι το άρθρο 3 αφορά αποκλειστικά
καθυστέρηση πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων.

Τροπολογία 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ο πιστωτής δικαιούται τόκο 
για την καθυστέρηση της πληρωμής 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών
επιχειρήσεων ή σε εκείνες που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς τον
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δέον είναι αυτή η διευκρίνιση να επισημανθεί στο παρόν άρθρο 
για λόγους συνοχής με τη διαγραφή του άρθρου 5. Επίσης, είναι σκόπιμο να εισαχθεί 
παρέκκλιση εναρμονισμένης προθεσμίας 60 ημερών για τις νοσοκομειακές δομές, λαμβάνοντας 
υπόψη την οργάνωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τις αποκλίνουσες 
διευθετήσεις στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 87
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ο πιστωτής δικαιούται τόκο 
για την καθυστέρηση της πληρωμής 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
ιδιωτών, ο πιστωτής, εφόσον έχει 
αποστείλει στον οφειλέτη όχληση
συνοδευόμενη από απόδειξη παραλαβής 
και εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες από τη 
λήψη του τιμολογίου ή της ισοδύναμης 
αίτησης για πληρωμή από τον οφειλέτη,
δικαιούται τόκο για την καθυστέρηση της 
πληρωμής εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εάν ο οφειλέτης λάβει πρώτα όχληση πληρωμής μετά την παρέλευση 30 ημερών από την 
παραλαβή του τιμολογίου ή ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή, του παρέχεται η δυνατότητα να 
προσβάλει την απαίτηση. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των αυτόματων 
πληρωμών στην Ευρώπη. Τυχόν δικαστικές υποθέσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν σε 
σχέση με καθυστέρηση πληρωμής, θα μετατραπούν στη συνέχεια σε καθαρά διοικητικές 
διαδικασίες. Με τη δικαστική απόφαση, ο πιστωτής μπορεί να υποβάλει άμεσα απαίτηση. 

Τροπολογία 88
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ο πιστωτής δικαιούται τόκο 
για την καθυστέρηση της πληρωμής 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων 
και δημοσίων αρχών ο πιστωτής 
δικαιούται τόκο για την καθυστέρηση της 
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εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: πληρωμής εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αφαιρεί από τον δημόσιο τομέα το ισχύον δικαίωμά του για νόμιμο
τόκο και έξοδα είσπραξης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής και στέλνει στον ιδιωτικό 
τομέα το καθόλου βοηθητικό μήνυμα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η καθυστέρηση πληρωμής
μπορεί να γίνει ανεκτή. Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι αμφότεροι οι τομείς θα έχουν δίκαιη 
μεταχείριση και θα υπόκεινται σε αναλογικές κυρώσεις.

Τροπολογία  89
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ο πιστωτής δικαιούται , 
χωρίς να απαιτείται όχληση, τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

(1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
εμπορικές συναλλαγές ο πιστωτής 
δικαιούται, χωρίς να απαιτείται όχληση,
τόκο για την καθυστέρηση της πληρωμής 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τους εμπλεκομένους σε εμπορικές συναλλαγές, 
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον οι εμπορικές 
συναλλαγές υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. 

Τροπολογία 90
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τόκος σύμφωνα για καθυστέρηση 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός από την 

α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
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ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία 
πληρωμής ή το τέλος της περιόδου 
προθεσμίας πληρωμής που ορίζει η 
σύμβαση·

ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής, 
ορίζεται δε βάσει ενός προοδευτικά 
αυξανόμενου ποσοστού το οποίο δεν 
υπερβαίνει το 5% για ποσό οφειλής 
ενός εκατομμυρίου ευρώ και φθίνει έως 
το 2% για ποσό οφειλής άνω του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ μειώνεται 
έως το 1% για το υπόλοιπο των οφειλών· 

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 91
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει 
η σύμβαση·

(α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει 
η σύμβαση, και δεν υπερβαίνει τις 60 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής 
των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών 
με τις οποίες σχετίζεται η σύμβαση·

Or. en
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Τροπολογία 92
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει 
η σύμβαση·

(α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει 
η σύμβαση, και δεν υπερβαίνει τις 60 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής 
των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών 
με τις οποίες σχετίζεται η σύμβαση·

Or. en

Αιτιολόγηση

60 ημέρες πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή καθυστέρηση πληρωμής.

Τροπολογία 93
Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τόκος σύμφωνα για καθυστέρηση 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός από την 
ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία 
πληρωμής ή το τέλος της περιόδου 
προθεσμίας πληρωμής που ορίζει η 
σύμβαση·

α) τόκος σύμφωνα για καθυστέρηση 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός από την 
ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία 
πληρωμής ή το τέλος της περιόδου 
προθεσμίας πληρωμής που ορίζει η 
σύμβαση, η οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την 
ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή 
παροχής των υπηρεσιών που ορίζει η 
σύμβαση·

Or. it
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Τροπολογία 94
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει 
η σύμβαση·

(α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει 
η σύμβαση, που δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 30 ημέρες από την παραλαβή των 
αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, 
εκτός εάν υπάρχει ρητή συμφωνία μεταξύ 
του οφειλέτη και του πιστωτή και εάν 
αιτιολογείται αντικειμενικά λόγω
εξαιρετικών συνθηκών, στην οποία 
περίπτωση η περίοδος πληρωμής μπορεί 
να παραταθεί έως τις 60 ημέρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Τροπολογία 95
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 
χρονικά όρια:

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 
χρονικά όρια:

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή,

i) 60 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή, 

ii) εάν ο οφειλέτης 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,

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο 
ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή πριν 
από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 60 ημέρες
μετά την παραλαβή των αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών,

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30
ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή.

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 60
ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις πληρωμής που πηγάζουν από τις συμβάσεις και αφορούν τις εμπορικές 
συναλλαγές πρέπει να ισχύουν για όλους: δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μόνο τότε 
μπορούν να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην Ευρώπη όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
πληρωμής. Η πληρωμή πρέπει να θεωρείται ότι έχει καθυστερήσει, δημιουργώντας έτσι 
υποχρέωση καταβολής τόκου και της αντίστοιχης κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης ύψους 5%, 
ιδανικά μετά από 60 ημέρες. Μετά την πρώτη όχληση μετά την παρέλευση 30 ημερών, ο 
οφειλέτης έχει στη συνέχεια 30 ημέρες στη διάθεσή του για να αποπληρώσει το χρέος του.
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Τροπολογία 96
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν η ημερομηνία ή η 
προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη 
σύμβαση, ο τόκος καθίσταται αυτόματα 
απαιτητός στο πλαίσιο οποιουδήποτε από 
τα ακόλουθα χρονικά όρια :

β) εάν η ημερομηνία ή η 
προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη 
σύμβαση, ο τόκος καθίσταται αυτόματα 
απαιτητός στο πλαίσιο οποιουδήποτε από 
τα ακόλουθα χρονικά όρια :

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή· 

i) έως και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά 
την ημερομηνία παραλαβής και πληρωμής 
από τον οφειλέτη του ελέγξιμου τιμολογίου 
ή άλλης ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή· 

ii) εάν ο οφειλέτης 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·

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το ελέγξιμο
τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για 
πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες, έως και 60 ημερολογιακές
ημέρες μετά την παραλαβή των αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών· 

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 
ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή·

iii) 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 
ελέγξιμο τιμολόγιο ή την ισοδύναμη 
αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την 
ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά 
την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο 
έλεγχος, έως και 60 ημερολογιακές ημέρες 
μετά από την ημερομηνία αυτή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια πρέπει να πληρούν την απαίτηση της ελεγξιμότητας για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης πληρωμής, αλλά και για να αρχίσει να μετράει η προθεσμία πληρωμής. Σε αυτό 
συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων η απαρίθμηση των στοιχείων που πρέπει να υπολογισθούν, η 
δυνατότητα κατάταξής τους και τα αντίστοιχα αποδεικτικά. Το περιεχόμενο του τιμολογίου 
πρέπει να αντιπροσωπεύει τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων για να 
θεωρηθεί πλήρες και κανονικό. 
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Τροπολογία  97
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν η ημερομηνία ή η 
προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη 
σύμβαση, ο τόκος καθίσταται αυτόματα 
απαιτητός στο πλαίσιο οποιουδήποτε από 
τα ακόλουθα χρονικά όρια:

β) εάν η ημερομηνία ή η 
προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη 
σύμβαση, ο τόκος καθίσταται αυτόματα 
απαιτητός στο πλαίσιο οποιουδήποτε από 
τα ακόλουθα χρονικά όρια:

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή·

i) 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την 
ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη 
του ελέγξιμου τιμολογίου ή άλλης 
ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή·

ii) εάν ο οφειλέτης 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·

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το ελέγξιμο
τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για 
πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες, 30 ημερολογιακές ημέρες μετά 
την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών·

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 
ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή·

iii) 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
ελέγξιμο τιμολόγιο ή την ισοδύναμη 
αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την 
ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά 
την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο 
έλεγχος, 30 ημερολογιακές ημέρες μετά 
από την ημερομηνία αυτή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του συμβατικά συμφωνημένου χρόνου πληρωμής σε 60 ημέρες κατ’ ανώτατο 
όριο δημιουργεί ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Εντός 
αυτών των 60 ημερών διατηρείται η ελευθερία των συμβάσεων για τις επιχειρήσεις. Η ρύθμιση 
αυτή βοηθάει ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συχνά υποχρεώνονται να ανεχθούν 
απαράδεκτα μακρούς χρόνους πληρωμής από μεγάλους πελάτες. Εκτός αυτού, το τιμολόγιο 
πρέπει να επιτρέπει την επαλήθευση της αντιστοιχίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση. Βλέπε τον ορισμό στην αιτιολογική σκέψη 10 (νέα).
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Τροπολογία 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον πληρούνται οι όροι της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τα ακόλουθα:

2. Εφόσον πληρούνται οι όροι της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τα ακόλουθα:

α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που 
ορίζει η σύμβαση·

α) τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός από την ημέρα που 
ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το 
τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει 
η σύμβαση·

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 
χρονικά όρια:

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 
χρονικά όρια:

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή· 

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή· 

ii) εάν ο οφειλέτης 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·

ii) εάν ο οφειλέτης 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· 

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 
ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή.

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 
ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή.

Εντούτοις, για τις νοσοκομειακές δομές, 
τα χρονικά όρια των σημείων i), ii) και iii) 
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είναι 60 ημέρες.
2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς ή/και στη σύμβαση.
2β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δέον είναι αυτή η διευκρίνιση να επισημανθεί στο παρόν άρθρο 
για λόγους συνοχής με τη διαγραφή του άρθρου 5. Επίσης, είναι σκόπιμο να εισαχθεί 
παρέκκλιση εναρμονισμένης προθεσμίας 60 ημερών για τις νοσοκομειακές δομές, λαμβάνοντας 
υπόψη την οργάνωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τις αποκλίνουσες 
διευθετήσεις στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 99
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
μικρότερα χρονικά όρια μεταξύ 30 και 60 
ημερών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να επιτραπεί η ελάχιστη δυνατή εναρμόνιση από την πλήρη εναρμόνιση.

Τροπολογία 100
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·

(3) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
συμβατικά συμφωνηθείσα προθεσμία 
πληρωμής δεν θα υπερβαίνει σε καμία 
περίπτωση τις 60 ημερολογιακές ημέρες.

β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιουλίου του εν λόγω έτους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια πρέπει να πληρούν την απαίτηση της ελεγξιμότητας για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης πληρωμής, αλλά και για να αρχίσει να μετράει η προθεσμία πληρωμής. Σε αυτό 
συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων η απαρίθμηση των στοιχείων που πρέπει να υπολογισθούν, η 
δυνατότητα κατάταξής τους και τα αντίστοιχα αποδεικτικά. Το περιεχόμενο του τιμολογίου 
πρέπει να αντιπροσωπεύει τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων για να 
θεωρηθεί πλήρες και κανονικό. 

Τροπολογία 101
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν ο τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός και στην 
περίπτωση που ο πιστωτής είναι μία 
ΜΜΕ, τότε ο πιστωτής έχει δικαίωμα να 
λάβει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση με 
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το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του 
τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωμής.

Or. it

Τροπολογία 102
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν καθίσταται απαιτητός ο τόκος για 
καθυστέρηση πληρωμής, ο οφειλέτης 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση
που ισοδυναμεί με το 5% του οφειλόμενου 
ποσού. Αυτή η αποζημίωση είναι 
επιπρόσθετη στον τόκο για καθυστέρηση 
πληρωμής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις πληρωμής που πηγάζουν από τις συμβάσεις και αφορούν τις εμπορικές 
συναλλαγές πρέπει να ισχύουν για όλους: δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η 
κατ’ αποκοπήν αποζημίωση πρέπει επομένως να ισχύει εξίσου για εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Μόνο τότε μπορούν να υπάρξουν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού στην Ευρώπη όσον αφορά τις υποχρεώσεις πληρωμής.

Τροπολογία 103
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης Πρόσθετη αποζημίωση
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία για νέο άρθρο 4α παράγραφος 1.

Τροπολογία 104
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά:

(1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά, τα 
οποία υπόκεινται σε διετή αναθεώρηση:

Or. it

Τροπολογία 105
Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, 
ο πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά: 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα 
από τα ακόλουθα ελάχιστα ποσά με 
αυτόματη εκτελεστότητα, ήτοι χωρίς να 
απαιτείται σχετικό αίτημα από πλευράς 
του πιστωτή:

Or. it
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Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 6 της πρότασης οδηγίας, "μια ρήτρα η οποία αποκλείει τη χρέωση τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής θεωρείται πάντοτε κατάφωρα καταχρηστική". Μια συμβατική 
διάταξη διαφορετική από αυτήν που προτείνεται στο άρθρο 3 θα είχε αρνητικές συνέπειες για 
τις συμβατικές εγγυήσεις που προστατεύουν τον πιστωτή. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η 
αυτόματη εκτελεστότητα της διαδικασίας, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες μορφές 
αντιποίνων από πλευράς του εντολοδότη. Τα οφειλόμενα ποσά για την αποζημίωση των εξόδων 
είσπραξης του πίνακα πρέπει να θεωρούνται ελάχιστα ποσά.

Τροπολογία 106
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και εφόσον δεν ορίζεται κάτι 
διαφορετικό στη σύμβαση, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα 
από τα ακόλουθα ποσά:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις υποβληθείσες τροπολογίες σχετικά με το άρθρο 3 και το άρθρο 5.

Τροπολογία 107
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και εφόσον δεν ορίζεται κάτι 
διαφορετικό στη σύμβαση, ο πιστωτής 
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πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά:

δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα 
από τα ακόλουθα ποσά:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 3 και την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 5 για τις δημόσιες αρχές και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Τροπολογία 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, 
ο πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά: 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ποσά: 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή των λέξεων "εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση" θα βοηθήσει να 
διασφαλισθεί ότι οι πιστωτές δεν υποχρεούνται να υπογράφουν ρήτρα άρσης του δικαιώματός 
τους σε αποζημίωση αυτού του είδους.

Τροπολογία 109
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α, β και γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 40 ευρώ·

α) για χρέος μικρότερο των 10 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ·

β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 1 000 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 ευρώ, 

β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, το σταθερό ποσό των 100 ευρώ.
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το σταθερό ποσό των 70 ευρώ·
γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάταξη βάσει της οποίας η αποζημίωση που είναι ισοδύναμη με το 1% καθίσταται απαιτητή 
σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 ευρώ είναι 
υπερβολικά σκληρή, ιδίως στην περίπτωση συναλλαγών μεγάλης αξίας. Το σύστημα που 
προτείνεται από την Επιτροπή πρέπει και αυτό να απλουστευτεί, και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο οι προτεινόμενες διευθετήσεις αποζημίωσης αντικαταστάθηκαν από δύο σταθερά ποσά. 

Τροπολογία 110
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ·

(α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ, συν 
πρόσθετο ποσό που δεν θα υπερβαίνει το
3% του συνολικού χρέους για την κάλυψη 
τυχόν δαπανών που θα επιβαρύνουν τον 
οφειλέτη κατά την απαίτηση του χρέους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνεται πρόσθετο ποσοστό προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πιστωτές δεν θα έρθουν 
αντιμέτωποι με πρόσθετα έξοδα κατά την απαίτηση των οφειλομένων σε αυτούς ποσών. Η 
αποστολή δύο επίσημα επικυρωμένων απαιτήσεων, π.χ. δύο επικυρωμένων φαξ, μπορεί να 
κοστίσει έως και 50 ευρώ, στα οποία πρέπει να προστεθούν δαπάνες για τηλεφωνήματα, 
μεταφορές κτλ. με τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο πιστωτής για την απαίτηση μη 
καταβληθέντος χρέους. 
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Τροπολογία 111
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 
1 000 ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 
ευρώ, το σταθερό ποσό των 70 ευρώ·

β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 1 000 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 70 ευρώ, συν πρόσθετο 
ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 3% του 
συνολικού χρέους για την κάλυψη τυχόν 
δαπανών που θα επιβαρύνουν τον 
οφειλέτη κατά την απαίτηση του χρέους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνεται πρόσθετο ποσοστό προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πιστωτές δεν θα έρθουν 
αντιμέτωποι με πρόσθετα έξοδα κατά την απαίτηση των οφειλομένων σε αυτούς ποσών. Πέραν 
των όσων αναφέρθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη τροπολογία, σε περίπτωση χρέους που 
υπερβαίνει τα 1 000 ευρώ, οι εταιρείες αναζητούν γενικά νομική συνδρομή, και η αμοιβή ενός 
δικηγόρου για διαβούλευση και νομική γνωμοδότηση ανέρχεται σε τουλάχιστον 60 ευρώ. 

Τροπολογία 112
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 3% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

Or. es

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνεται πρόσθετο ποσοστό προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πιστωτές δεν θα έρθουν 
αντιμέτωποι με πρόσθετα έξοδα κατά την απαίτηση των οφειλομένων σε αυτούς ποσών. Πέραν 
των όσων αναφέρθηκαν σε σχέση με τις δύο προηγούμενες τροπολογίες, σε περίπτωση χρέους 
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που υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ, οι εταιρείες προτιμούν γενικά να υποβάλουν την απαίτηση 
μέσω δικηγόρου. Η αμοιβή του δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης και την απαίτηση 
χρέους με εξωδικαστικά μέσα ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 ευρώ.

Τροπολογία 113
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) αποζημίωση ίση με το 1% του 
οφειλόμενου ποσού για κάθε ημέρα 
επιπλέον καθυστέρησης μετά την 
παρέλευση 60 ημερών από την 
ημερομηνία που κατέστη απαιτητός ο 
τόκος.

Or. en

Τροπολογία 114
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, 
ο πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά: 

διαγράφεται

(α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ·
(β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 1 000 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 70 ευρώ·
(γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
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καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

Or. en

Τροπολογία 115
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά: 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά:

(α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ·

(α) για χρέος μικρότερο των 50 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 10 ευρώ·

β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 1 000
ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 70 ευρώ·

α) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 50
ευρώ, αλλά μικρότερο των 200 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 20 ευρώ·
(βα) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 200 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 800 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 40 ευρώ·
(ββ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 800 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 8 000 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 80 ευρώ·

γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 8 000
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Η νέα κλίμακα αποζημιώσεων αντανακλά με πολύ καλύτερο τρόπο το πραγματικό κόστος και 
εκπληρώνει έτσι καλύτερα τον σκοπό της.

Τροπολογία 116
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Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά: 
α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ·

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα σταθερό ποσό των 40 ευρώ.

β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 1 000 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 70 ευρώ·
γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο σταθερό ποσό ως αποζημίωση των εξόδων είσπραξης, γιατί 
αυτό διευκολύνει την αποζημίωση των διοικητικών δαπανών που προκύπτουν. Το προτεινόμενο 
πρότυπο διαβάθμισης δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δαπάνες, οι οποίες είναι οι ίδιες για 
μικρού και μεγάλου ύψους χρέη. Στο σταθερό ποσό των 40 ευρώ περιλαμβάνονται όλες οι 
διοικητικές δαπάνες. Η αποζημίωση για άλλες, περαιτέρω δαπάνες, όπως π.χ. δικαστικές 
δαπάνες, που πρέπει να τεκμηριώνονται μεμονωμένα, ρυθμίζεται στην παράγραφο 3. 

Τροπολογία 117
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
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καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά:

καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα ποσό 20 ευρώ.

α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ·
β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 1 000 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 70 ευρώ·
γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαβάθμιση των σταθερών εξόδων είσπραξης δεν είναι αντικειμενική εφόσον οι καθαρές 
δαπάνες είσπραξης του πιστωτή κατά κανόνα δεν σχετίζονται με το ύψος της απαίτησης. Το 
ποσό των 20 ευρώ δικαιολογείται και βάσει των στοιχείων της Επιτροπής, (βλ. τα στοιχεία για 
την εκτίμηση επιπτώσεων της 8ης Απριλίου 2009: SEC (2009) 315, σ. 38), όπου θεωρούνται 
δεδομένα μέσα έξοδα είσπραξης 20 ευρώ.

Τροπολογία 118
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ποσό ισοδύναμο με το 1,5% του 
οφειλόμενου ποσού.

α) για χρέος μικρότερο των 1000 ευρώ, το 
σταθερό ποσό των 40 ευρώ·
β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 
1000 ευρώ, αλλά μικρότερο των 



AM\810451EL.doc 77/142 PE439.270v02-00

EL

10000 ευρώ, το σταθερό ποσό των 
70 ευρώ·
γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 
10000 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% 
του ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.

Or. it

Τροπολογία 119
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον
οφειλέτη αποζημίωση ίση με τόκο 1% επί 
του οφειλόμενου ποσού πέραν του τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή δείχνει να είναι δικαιότερη λύση από την κατ’ αποκοπήν αποζημίωση. Λαμβάνει υπόψη το 
επιχείρημα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση της πληρωμής τόσο μεγαλύτερη πρέπει να 
είναι και η αποζημίωση, ενώ δεν δημιουργεί τεχνητά όρια μεταξύ συγκεκριμένων ημερομηνιών: 
στην πρόταση της εισηγήτριας, ένας οφειλέτης που πληρώνει την 44η ημέρα μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητός ο τόκος για καθυστέρηση πληρωμής πρέπει να 
καταβάλει αποζημίωση 2% του οφειλόμενου ποσού, και ένας οφειλέτης που πληρώνει την 45η 
ημέρα, πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 4%. Αυτό είναι μάλλον αυθαίρετο.
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Τροπολογία 120
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το ποσό της αποζημίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 1 000 ευρώ.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Αφενός, η αποζημίωση των εξόδων είσπραξης πρέπει να ισχύει για υψηλά επίπεδα οφειλών. 
Αφετέρου, πρέπει να επιβληθεί σταθερό ανώτατο όριο όσον αφορά την αποζημίωση των 
εξόδων.

Τροπολογία 121
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση πολλαπλών απαιτήσεων σε 
βάρος του ιδίου οφειλέτη, η αποζημίωση 
των εξόδων είσπραξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 καθίσταται απαιτητή 
μόνο επί του αθροίσματος των χρεών και 
όχι επί των μεμονωμένων απαιτήσεων.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν δίκαιο ούτε και συνεπές προς την ισχύουσα πρακτική να παρέχεται αποζημίωση για 
τα έξοδα είσπραξης του ιδίου προμηθευτή και αγοραστή για μεμονωμένες απαιτήσεις, αλλά 
πρέπει να δίδεται αποζημίωση του κόστους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η οποία θα
ανταποκρίνεται στο σύνολο όλων αυτών των αθροιστικών απαιτήσεων για καθυστέρηση 
πληρωμής. Αυτό ισχύει ιδίως για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, όταν τα νοσοκομεία 
δεν είναι σε θέση να πληρώσουν έναν προμηθευτή διαφόρων ειδών φαρμάκων για μεμονωμένες 
προμήθειες εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής των ασφαλιστικών φορέων στον κλάδο 
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υγείας.

Τροπολογία 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 3 και με το άρθρο 5 και εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη ένα από τα ακόλουθα ποσά: 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και εφόσον δεν ορίζεται κάτι 
διαφορετικό στη σύμβαση, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα 
σταθερό ποσό των 40 ευρώ.

α) για χρέος μικρότερο των 1 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 40 ευρώ·
β) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 1 000 
ευρώ, αλλά μικρότερο των 10 000 ευρώ, 
το σταθερό ποσό των 70 ευρώ·
γ) για χρέος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 
ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 1% του 
ποσού για το οποίο ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
απαιτητός.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται απαιτητά χωρίς να 
απαιτείται όχληση και ως αποζημίωση 
για τα έξοδα είσπραξης του πιστωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει ως αποζημίωση για έξοδα είσπραξης το σταθερό ποσό των 
40 ευρώ. Διότι η είσπραξη δεν συνεπάγεται μεγάλες δαπάνες και ο πιστωτής έχει επιπλέον βάσει 
του άρθρου 3 παράγραφος 3 ανάλογο δικαίωμα αποζημίωσης για περαιτέρω έξοδα είσπραξης, 
που καλύπτει τις δαπάνες αυτές. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της καταβολής αποζημίωσης 
ως αποτρεπτικού μέσου· για τον σκοπό αυτόν αρκεί ο τόκος υπερημερίας. Εάν συγχωνευθούν τα 
άρθρα 3 και 5, το πρώτο διαγράφεται από το κείμενο. 
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Τροπολογία 123
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται απαιτητά χωρίς να 
απαιτείται όχληση και ως αποζημίωση 
για τα έξοδα είσπραξης του πιστωτή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται απαιτητά χωρίς να 
απαιτείται όχληση και ως αποζημίωση 
για τα έξοδα είσπραξης του πιστωτή.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο πιστωτής δικαιούται, 
επιπλέον των ποσών που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, να ζητήσει από τον 
οφειλέτη εύλογη αποζημίωση για όλα τα 
υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης που 
οφείλονται στην καθυστερημένη 
πληρωμή του τελευταίου. Τα κράτη μέλη
καθορίζουν ένα εύλογο ελάχιστο επίπεδο 
αποζημίωσης, που δεν θα πρέπει να είναι 
μικρότερο από το 5% του οφειλόμενου 
ποσού. Αυτό γίνεται χωρίς να θίγονται
τυχόν απαιτήσεις του πιστωτή σε σχέση 
με ζημίες που υπέστη εξαιτίας της 
καθυστέρησης πληρωμής.

Or. es

Justificación

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

Τροπολογία 125
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται απαιτητά χωρίς να απαιτείται 
όχληση και ως αποζημίωση για τα έξοδα 
είσπραξης του πιστωτή. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
καθίσταται απαιτητό χωρίς να απαιτείται 
όχληση και ως αποζημίωση για τα έξοδα 
είσπραξης του πιστωτή.

Or. it

Τροπολογία 126
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αποζημίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σημείο (γα) ισχύει μέχρι το 
τέλος του 12ου μήνα συνεχόμενης 
καθυστέρησης.

Or. en
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Τροπολογία 127
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το ποσό της αποζημίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 128
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο πιστωτής δικαιούται, 
επιπλέον των ποσών που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, να ζητήσει από τον 
οφειλέτη εύλογη αποζημίωση για όλα τα 
σχετικά υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης 
που οφείλονται στην καθυστερημένη 
πληρωμή του τελευταίου.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 129
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο πιστωτής δικαιούται, 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2 καθίστανται απαιτητά χωρίς να 
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επιπλέον των ποσών που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, να ζητήσει από τον 
οφειλέτη εύλογη αποζημίωση για όλα τα
υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης που 
οφείλονται στην καθυστερημένη 
πληρωμή του τελευταίου.

χρειάζεται όχληση και ως αποζημίωση για
τα έξοδα είσπραξης του ιδίου του 
πιστωτή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν η αποστολή όχλησης αποτελεί προϋπόθεση για να λάβει ο πιστωτής εύλογη αποζημίωση, οι 
οφειλέτες θα προσπαθήσουν με κάθε δυνατό μέσο να αποφύγουν την παραλαβή της όχλησης, 
προκειμένου να μην υποχρεωθούν να καταβάλουν την αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή, θα 
καταστεί αναγκαίο να ακολουθηθούν νομικές διαδικασίες και να καθοριστεί από δικαστή κατά 
πόσον εστάλη η δέουσα όχληση και κατά πόσον είναι απαιτητή η αποζημίωση. Σε μία τέτοια 
περίπτωση, η αποζημίωση παύει να αποτελεί επαρκή φραγμό στη μη πληρωμή.

Τροπολογία 130
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο πιστωτής δικαιούται, 
επιπλέον των ποσών που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, να ζητήσει από τον 
οφειλέτη εύλογη αποζημίωση για όλα τα 
υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης που 
οφείλονται στην καθυστερημένη πληρωμή 
του τελευταίου.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο πιστωτής δικαιούται να 
ζητήσει από τον οφειλέτη εύλογη 
αποζημίωση για όλα τα υπολειπόμενα 
έξοδα είσπραξης που οφείλονται στην 
καθυστερημένη πληρωμή του τελευταίου. 

Or. en
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Τροπολογία 131
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο πιστωτής δικαιούται,
επιπλέον των ποσών που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, να ζητήσει από τον οφειλέτη 
εύλογη αποζημίωση για όλα τα 
υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης που 
οφείλονται στην καθυστερημένη πληρωμή 
του τελευταίου.

3 Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση, ο πιστωτής δικαιούται,
επιπλέον των ποσών που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, να ζητήσει από τον οφειλέτη 
εύλογη αποζημίωση για όλα τα 
υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης που 
οφείλονται στην καθυστερημένη πληρωμή 
του τελευταίου. Οι λοιπές δαπάνες 
περιλαμβάνουν ιδίως και τις δαπάνες στις 
οποίες υποβάλλεται ο πιστωτής εξαιτίας 
της καθυστέρησης της πληρωμής λόγω 
της χρησιμοποίησης δικηγόρου ή 
οργανισμού είσπραξης οφειλών και της 
ανάληψης ακάλυπτης πίστωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαιτείται να διασαφηνιστεί ποια έξοδα συγκαταλέγονται στα λοιπά έξοδα που οφείλονται στην 
καθυστέρηση πληρωμής του οφειλέτη.

Τροπολογία 132
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ο τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
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καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα 
από τα ακόλουθα ποσά:
(α) κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση με το 
1% του οφειλόμενου ποσού από την 
ημερομηνία που ο τόκος κατέστη 
απαιτητός·
β) κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση με το 
2% του οφειλόμενου ποσού μετά την 
παρέλευση 45 ημερών από την 
ημερομηνία που ο τόκος κατέστη 
απαιτητός·
γ) κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση με το 
3% του οφειλόμενου ποσού μετά την 
παρέλευση 60 ημερών από την 
ημερομηνία που ο τόκος κατέστη 
απαιτητός·
2. Η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι 
επιπρόσθετη στον τόκο καθυστέρησης 
πληρωμής και στην αποζημίωση για τα 
έξοδα είσπραξης. 
3. Το συνολικό ποσό της κατ’ αποκοπήν
αποζημίωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
3 000 ευρώ.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Προτείνεται σύστημα προοδευτικής κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης για την καθυστέρηση 
πληρωμής, σύμφωνα με τον βαθμό της καθυστέρησης. Ορίζεται ανώτατο όριο για την εν λόγω 
κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ούτως ώστε να προβλεφθεί προστασία για τις ΜΜΕ. Η έγκριση της 
τροπολογίας αυτής εξαρτάται από την έγκριση της τροπολογίας 11 στην έκθεση της εισηγήτριας, 
που επιδιώκει τη διαγραφή του άρθρου 5 παράγραφος 5 της πρότασης οδηγίας.
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Τροπολογία 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα 
από τα ακόλουθα ποσά:
α) αποζημίωση ίση προς 3% του 
οφειλόμενου ποσού μετά την παρέλευση 
60 ημερών από την ημέρα κατά την οποία 
ο τόκος καθίσταται απαιτητός·
β) αποζημίωση ίση προς 5 % του 
οφειλόμενου ποσού μετά την παρέλευση 
90 ημερών από την ημέρα κατά την οποία 
ο τόκος καθίσταται απαιτητός.
2. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 
προστίθεται στον τόκο για καθυστέρηση 
πληρωμής και στην αποζημίωση για τα 
έξοδα είσπραξης. 
3. Το ποσό της αποζημίωσης της 
παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 50 000 ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για καθυστέρηση πληρωμής μεταξύ 30 και 90 ημερών, δεν κρίνεται απαραίτητη η επιβολή 
κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης, επιπλέον του τόκου για την καθυστέρηση της πληρωμής και 
επιπλέον της αποζημίωσης για τα έξοδα είσπραξης.
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Τροπολογία 134
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ο τόκος για καθυστέρηση πληρωμής
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει αυτομάτως, χωρίς να 
είναι αναγκαία δικαστική απόφαση και 
χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να υποβάλει 
απαίτηση, από τον οφειλέτη ένα από τα 
ακόλουθα ποσά:
(α) αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού από την ημερομηνία 
που ο φόρος κατέστη απαιτητός·
(β) αποζημίωση ίση με το 6% του 
οφειλόμενου ποσού μετά την παρέλευση
45 ημερών από την ημερομηνία που ο 
τόκος κατέστη απαιτητός·
(γ) αποζημίωση ίση με το 7% του 
οφειλόμενου ποσού μετά την παρέλευση 
60 ημερών από την ημερομηνία που ο 
τόκος κατέστη απαιτητός.
2. Η αποζημίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι επιπρόσθετη στον 
τόκο καθυστέρησης πληρωμής και στην 
αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης.
3. Το ποσό της αποζημίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ αποτελούν συχνά το πλέον αδύναμο μέρος στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών 
όσον αφορά την καθυστέρηση των πληρωμών και, ως εκ τούτου, διστάζουν να διεκδικήσουν 
τους οφειλόμενους τόκους από τους οφειλέτες, από φόβο μήπως χάσουν μελλοντικές συμβάσεις 
και πελάτες.
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Τροπολογία 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5
Πληρωμή από τις δημόσιες αρχές

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:
α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις 
συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις·
β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το 
οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν δεν 
ευθύνεται ο οφειλέτης για την 
καθυστέρηση.
2. Εφόσον πληρούνται οι όροι της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τα ακόλουθα:
α) ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός από την 
ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία 
πληρωμής ή το τέλος της προθεσμίας 
πληρωμής που ορίζει η σύμβαση·
β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται αυτόματα 
απαιτητός εντός οποιουδήποτε από τα 
ακόλουθα χρονικά όρια:
i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή·
ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το 
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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·
iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από 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 
από την ημερομηνία ή την ίδια 
ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται 
η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 ημέρες μετά 
την ημερομηνία αυτή.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
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υπηρεσιών έναντι αμοιβής προς τις 
δημόσιες αρχές:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 
1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 
1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,δεν κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ειδικό άρθρο για την 
πληρωμή από τις δημόσιες αρχές.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληρωμή από τις δημόσιες αρχές Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές εταιρείες. Για τον λόγο αυτόν, τα άρθρα 3 και 5 πρέπει να συγχωνευθούν. Οι 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών είναι από πολλές απόψεις 
παρόμοιες με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Προκειμένου να αποφευχθούν 
επιζήμιες προθεσμίες πληρωμής, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, ο τόκος καθίσταται σε κάθε 
περίπτωση απαιτητός εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 60 ημερών από την παραλαβή
του τιμολογίου. 
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Τροπολογία 137
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληρωμή από τις δημόσιες αρχές Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 138
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ή για λογαριασμό αυτών σε 
τρίτους, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:
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Or. it

Τροπολογία 139
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής ή με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων των δημοσίων αρχών, ο πιστωτής 
δικαιούται, χωρίς να απαιτείται όχληση, σε 
τόκο για την καθυστέρηση της πληρωμής 
ίσο προς το νόμιμο τόκο, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία πρέπει να εκτιμηθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 2 παράγραφος 1. Πολλές από τις 
υπηρεσίες που έχουν αγορασθεί από δημόσιες αρχές δεν παρέχονται στις ίδιες τις αρχές, αλλά 
σε τρίτους που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, εξ ονόματος των οποίων οι 
δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Η σύναψη συμβάσεων για 
τέτοιου είδους αγαθά ή υπηρεσίες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μιας δεδομένης 
ομάδας αποτελεί μέρος των στόχων των δραστηριοτήτων των δημοσίων αρχών, ακόμα και αν 
οι αρχές αυτές δεν αποτελούν τον τελικό δικαιούχο των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. 

Τροπολογία 140
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
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υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθοι όροι: 

υπηρεσιών, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς 
να απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

Or. de

Αιτιολόγηση

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

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές, ο πιστωτής 
δικαιούται, χωρίς να απαιτείται όχληση, σε 
τόκο για την καθυστέρηση της πληρωμής 
ίσο προς το νόμιμο τόκο, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών πρέπει να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμής 
ούτως ώστε να αποφεύγονται τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα είτε για τις δημόσιες είτε για τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτόν, το άρθρο 3 και το άρθρο 5 πρέπει να 
συγχωνευθούν. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών είναι από 
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πολλές απόψεις παρόμοιες με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Για να αποφεύγονται 
δυσμενείς προθεσμίες πληρωμής, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι τόκοι 
πρέπει να καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση το αργότερο 60 ημέρες μετά την παραλαβή του 
τιμολογίου.

Τροπολογία 142
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, εφόσον 
έχει αποστείλει στη δημόσια αρχή όχληση 
συνοδευόμενη από απόδειξη παραλαβής, 
μετά την παρέλευση 30 ημερών από την 
παραλαβή από τη δημόσια αρχή του 
τιμολογίου ή της ισοδύναμης αίτησης για 
πληρωμή, τόκο για την καθυστέρηση της 
πληρωμής ίσο προς το νόμιμο τόκο, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εάν ο οφειλέτης λάβει πρώτα όχληση πληρωμής μετά την παρέλευση 30 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή, του παρέχεται η 
δυνατότητα να προσβάλει την απαίτηση. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού 
των αυτόματων πληρωμών στην Ευρώπη. Τυχόν δικαστικές υποθέσεις που ενδέχεται να 
ακολουθήσουν σε σχέση με καθυστέρηση πληρωμής, θα μετατραπούν στη συνέχεια σε καθαρά 
διοικητικές διαδικασίες. Με τη δικαστική απόφαση, ο πιστωτής μπορεί να υποβάλει άμεσα 
απαίτηση.
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Τροπολογία 143
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ή κατά τις εμπορικές 
συναλλαγές που οδηγούν στην παράδοση 
αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών στις 
δημόσιες αρχές έναντι αμοιβής, ο πιστωτής 
δικαιούται, χωρίς να απαιτείται όχληση, σε 
τόκο για την καθυστέρηση της πληρωμής 
ίσο προς το νόμιμο τόκο, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 144
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
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αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι

αμοιβής, ή για λογαριασμό αυτών σε 
τρίτους, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καλύπτει εμπορικές συναλλαγές που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ 
των φαρμακείων ή των οργανώσεών τους και των δημόσιων αρχών. Περιλαμβάνει καταστάσεις 
όπως αυτή της Ιταλίας, στην οποία οι πληρωμές από τις Aziende Sanitarie Locali (τοπικές 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας) ρυθμίζονται από την Εθνική Φαρμακευτική Σύμβαση που υπεγράφη 
μεταξύ των εθνικών οργανώσεων δημόσιων και ιδιωτικών φαρμακείων και του δημοσίου.

Τροπολογία 145
Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά 
τις εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν 
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών στις δημόσιες αρχές έναντι 
αμοιβής, ή για λογαριασμό αυτών σε 
τρίτους, ο πιστωτής δικαιούται, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, σε τόκο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ίσο προς το 
νόμιμο τόκο, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καλύπτει καταστάσεις στις οποίες οι υπηρεσίες ή τα αγαθά δεν παρέχονται 
απευθείας στις δημόσιες αρχές, αλλά προς τρίτους για λογαριασμό δημόσιας αρχής. Στην 
περίπτωση αυτήν εμπίπτουν οι υπηρεσίες φαρμακείων που διανέμουν φάρμακα σε ασθενείς για 
λογαριασμό του κράτους, υπηρεσίες για τις οποίες τα φαρμακεία εξοφλούνται σε επόμενη φάση.
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Τροπολογία 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός εντός 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά 
όρια::

β) εάν η ημερομηνία πληρωμής δεν 
ορίζεται στη σύμβαση, ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
αυτόματα απαιτητός εντός οποιουδήποτε 
από τα ακόλουθα χρονικά όρια: 

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή· 

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
ελέγξιμου τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης 
αίτησης για πληρωμή· 

ii) εάν ο οφειλέτης 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·

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το ελέγξιμο
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·

iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30 
ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή. 

iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από 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 
ελέγξιμο τιμολόγιο ή την ισοδύναμη 
αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την 
ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά 
την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο 
έλεγχος, 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα ελέγχου του τιμολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μια πληρωμή. 
Τα τελικά τιμολόγια πρέπει να πληρούν την απαίτηση της ελεγξιμότητας για την εκπλήρωση της
υποχρέωσης πληρωμής, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί αν είναι πλήρη, αν έχουν 
καταρτιστεί κανονικά και αν είναι οριστικά. Το τελικό τιμολόγιο που δεν ικανοποιεί αυτά τα 
κριτήρια δεν μπορεί καταρχήν να δημιουργήσει υποχρέωση πληρωμής.
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Τροπολογία 147
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αν η ημερομηνία ή η προθεσμία
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός εντός 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά 
όρια:

β) αν η ημερομηνία πληρωμής δεν ορίζεται 
στη σύμβαση, ο τόκος για την 
καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται 
αυτόματα απαιτητός εντός οποιουδήποτε 
από τα ακόλουθα χρονικά όρια:

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή·

i) έως και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά 
την ημερομηνία εξόφλησης και παραλαβής 
από τον οφειλέτη του ελέγξιμου τιμολογίου 
ή άλλης ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή·

ii) εάν ο οφειλέτης 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·

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το ελέγξιμο
τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για 
πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες, έως και 60 ημερολογιακές
ημέρες μετά την παραλαβή των αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών·

iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30
ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.

iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από 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 
ελέγξιμο τιμολόγιο ή την ισοδύναμη 
αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την 
ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά 
την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο 
έλεγχος, έως και 60 ημερολογιακές ημέρες 
μετά την ημερομηνία αυτή. 

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 148
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός εντός 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά 
όρια:

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός εντός 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά 
όρια:

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή·

i) 90 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή·

ii) εάν ο οφειλέτης 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·

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο 
ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή πριν 
από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 90 ημέρες
μετά την παραλαβή των αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών·

iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 
30 ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.

iii) εάν προβλέπεται από το νόμο ή από 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 
90 ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.

Or. it
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Τροπολογία 149
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 
χρονικά όρια:

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 
χρονικά όρια:

i) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή,

i) 60 ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του 
τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης 
για πληρωμή, 

ii) εάν ο οφειλέτης 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,

ii) εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο 
ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή πριν 
από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 60 ημέρες
μετά την παραλαβή των αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών,

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 30
ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.

iii) 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 από την ημερομηνία ή 
την ίδια ημερομηνία κατά την οποία 
διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, 60
ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις πληρωμής που πηγάζουν από τις συμβάσεις και αφορούν τις εμπορικές 
συναλλαγές πρέπει να ισχύουν για όλους: δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μόνο τότε 
μπορούν να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τις υποχρεώσεις πληρωμής. Η 
πληρωμή πρέπει να θεωρείται ότι έχει καθυστερήσει, δημιουργώντας έτσι υποχρέωση 
καταβολής τόκου και της αντίστοιχης κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης ύψους 5%, ιδανικά μετά 
από 60 ημέρες. Μετά την πρώτη όχληση μετά την παρέλευση 30 ημερών, ο οφειλέτης έχει στη 
συνέχεια 30 ημέρες στη διάθεσή του για να αποπληρώσει το χρέος του.
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Τροπολογία 150
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiiα) εάν η ημερομηνία παραλαβής του 
τιμολογίου ή της ισοδύναμης αίτησης για 
πληρωμή δεν καθορίζεται, 30 ημέρες 
μετά την παραλαβή των αγαθών ή την 
παροχή των υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν περιλαμβάνει προθεσμία πληρωμής, το άρθρο 5 παράγραφος
2β δημιουργεί αυτόματο δικαίωμα σε τόκο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής του 
τιμολογίου. Ωστόσο, ο πιστωτής σπάνια είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο οφειλέτης έλαβε το 
τιμολόγιο. Η διάταξη αυτή προβλέπεται για την περίπτωση που η παραλαβή του τιμολογίου ή 
της ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή είναι αβέβαιη.

Τροπολογία 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τα δημόσια ιδρύματα 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για 
τα δημόσια ιδρύματα κοινωνικής 
πρόνοιας, τα χρονικά όρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, 
στοιχείο β), σημεία i), ii) και iii), είναι 60 
ημέρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
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foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Τροπολογία 152
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 153
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
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μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.

μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν
υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές αποτελούν πρότυπο και έχουν, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους. Για τον λόγο αυτόν οι δημόσιες αρχές 
πρέπει ως αναθέτουσες αρχές να μπορούν να συμφωνήσουν μόνο κατ’ εξαίρεση σε προθεσμίες 
πληρωμών μεγαλύτερες των 30 ημερών. Η σταθερή αποζημίωση του 5% δημιουργεί σαφές 
κίνητρο για έγκαιρη πληρωμή. Πρέπει όμως να τεθεί ανώτατο όριο για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις των δημοσίων προϋπολογισμών και τα κίνητρα για διαφθορά. 

Τροπολογία 154
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες. 

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 155
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.

Or. it

Τροπολογία 156
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 90 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση

Or. it
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Τροπολογία 157
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στη σύμβαση που συνάπτεται 
στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών 
μεταξύ επιχειρήσεων ή στα έγγραφα της 
υποβολής της προσφοράς και στη σύμβαση 
που συνάπτεται στο πλαίσιο εμπορικών 
συναλλαγών που οδηγούν στην παράδοση 
αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών στις 
δημόσιες αρχές έναντι αμοιβής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και αιτιολογείται 
δεόντως στα έγγραφα της υποβολής της 
προσφοράς και στη σύμβαση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
αποδοχής ή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii) δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή 
παροχής των υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση από την περίοδο των 30 ημερών για έλεγχο επιτρέπει άπειρο αριθμό ερμηνειών 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφεί. Επιπλέον, εφόσον συχνά δεν υπάρχουν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των δημοσίων αγοραστών και των ιδιωτικών προμηθευτών, αφήνει 
περιθώριο στις δημόσιες αρχές να εισαγάγουν διαφορετικές προθεσμίες για τη διαδικασία 
ελέγχου. Ακόμα, η προτεινόμενη τροπολογία καθορίζει την ημερομηνία έναρξης του 
υπολογισμού της περιόδου των 30 ημερών: την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής 
των υπηρεσιών.

Τροπολογία 159
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται 
δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως 
είναι μια αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται 
δεόντως από αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με 
μεγαλύτερη προθεσμία. Η συμφωνηθείσα 
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μεγαλύτερη προθεσμία. προθεσμία πληρωμής δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να ξεπερνά τις 60 
ημερολογιακές ημέρες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές αποτελούν πρότυπο και έχουν, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους. Για τον λόγο αυτόν οι δημόσιες αρχές 
πρέπει ως αναθέτουσες αρχές να μπορούν να συμφωνήσουν μόνο κατ’ εξαίρεση σε προθεσμίες 
πληρωμών μεγαλύτερες των 30 ημερών. Η σταθερή αποζημίωση του 5% δημιουργεί σαφές 
κίνητρο για έγκαιρη πληρωμή. Πρέπει όμως να τεθεί ανώτατο όριο για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις των δημοσίων προϋπολογισμών και τα κίνητρα για διαφθορά. 

Τροπολογία 160
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική
ανάγκη για προγραμματισμό της πληρωμής 
με μεγαλύτερη προθεσμία. 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
προκύψει μια αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με 
μεγαλύτερη προθεσμία, η οποία 
υπαγορεύεται λόγω ανωτέρας βίας. 

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται 
δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως 
είναι μια αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με 
μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Για την εκτέλεση των δημόσιων 
συμβάσεων, πλην εκείνων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των προβλεπόμενων 
εξαιρέσεων στον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ, 
τμήμα 3, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία 
πληρωμής που ορίζεται στη σύμβαση δεν 
είναι μεγαλύτερη από τα χρονικά όρια που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
β), εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία 
μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της πληρωμής 
με μεγαλύτερη προθεσμία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σχετικά με τον ορισμό του όρου "δημόσιες αρχές", η πρόταση οδηγίας παραπέμπει στον όρο 
των "αναθετουσών αρχών" κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Κρίνεται, επομένως, 
σκόπιμο να διασφαλισθεί η συνοχή ως προς την οδηγία 2004/18/ΕΚ συνολικά και να 
συμπεριληφθεί το συναφές πεδίο εφαρμογής της. Αυτό θα παράσχει επίσης τη δυνατότητα να 
ληφθούν υπόψη οι εξαιρέσεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και να αντιμετωπισθούν, συνεπώς, τα 
προβλήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή της 
πρότασης οδηγίας σε αυτούς τους εξαιρούμενους φορείς. 
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Τροπολογία 162
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

(α) η προθεσμία πληρωμής που ορίζεται 
στη σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν
αιτιολογείται δεόντως και αντικειμενικά,
σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας 
ή σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που 
καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία 
και εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία 
μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.
Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο, να αποκλίνουν από τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο (α) σε περιπτώσεις 
διευθέτησης της πληρωμής με δόσεις ή 
με κλιμακωτές πληρωμές, για τις οποίες 
έχει υπάρξει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή.
(β) η ημερομηνία παραλαβής του 
τιμολογίου δεν αποτελεί αντικείμενο 
συμβατικής συμφωνίας μεταξύ πιστωτή 
και οφειλέτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
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για τις ιδιωτικές εταιρείες. Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες προθεσμίες πληρωμής, 
ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, ο τόκος καθίσταται σε κάθε περίπτωση απαιτητός εντός 
διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Διαφορετικές 
προϋποθέσεις μπορεί να ισχύουν για πληρωμές σε δόσεις ή για κλιμακωτές πληρωμές. 
Επιπλέον, οι διατάξεις που αφορούν τις προθεσμίες πληρωμής δεν πρέπει να αγνοούνται από 
συμβατικές ρυθμίσεις βάσει καθυστερημένης τιμολόγησης.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

(α) η προθεσμία πληρωμής που ορίζεται 
στη σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν
αιτιολογείται δεόντως σύμφωνα με την 
αρχή της αναγκαιότητας ή σύμφωνα με 
τις ειδικές διατάξεις που καθορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία και εκτός εάν
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή.
(β) τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο, να αποκλίνουν από τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο (α) σε περιπτώσεις 
διευθέτησης της πληρωμής με δόσεις ή 
με κλιμακωτές πληρωμές, για τις οποίες 
έχει υπάρξει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή.
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(γ) τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου 
δεν αποτελεί αντικείμενο συμβατικής 
συμφωνίας μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές εταιρείες. Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες προθεσμίες πληρωμής, 
ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, ο τόκος καθίσταται σε κάθε περίπτωση απαιτητός εντός 
διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 60 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Διαφορετικές 
προϋποθέσεις μπορεί να ισχύουν για πληρωμές σε δόσεις (Ratenzahlungen) ή για κλιμακωτές 
πληρωμές (Abschlagszahlungen). Επιπλέον, οι διατάξεις που αφορούν τις προθεσμίες 
πληρωμής δεν πρέπει να αγνοούνται από συμβατικές ρυθμίσεις βάσει καθυστερημένης 
τιμολόγησης. 

Τροπολογία 164
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής ειδικής εξαίρεσης για τις δημόσιες αρχές: οι ισχύουσες 
πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις Κάτω Χώρες) δείχνουν ότι
οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα είναι σε θέση να εξοφλούν τις οφειλές τους εντός 
διαστήματος 30 ημερών. Η αιτιολογική σκέψη 17 της πρότασης της Επιτροπής εξηγεί 
λεπτομερώς για ποιον λόγο οι δημόσιες αρχές επιβαρύνονται με λιγότερους 
χρηματοοικονομικούς περιορισμούς απ’ ό,τι οι εταιρείες. Επιπλέον, πρέπει να δώσουν το 
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σωστό παράδειγμα στην αγορά στο σύνολό της.

Τροπολογία 165
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής επιτρέπει τις παρεκκλίσεις από τη χρονική προθεσμία των 30 ημερών
που επιτρέπει άπειρο αριθμό ερμηνειών και αφήνει περιθώριο επιβολής όρων στις συμβάσεις 
που περιλαμβάνουν μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμής από εκείνες που είναι επιθυμητές στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, για παράδειγμα ως μέσο αντιμετώπισης των δημοσιονομικών 
περιορισμών. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί, προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη πληρωμή 
από τις δημόσιες αρχές. 

Τροπολογία 166
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
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παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να διαθέτουν τη συμβατική ελευθερία να 
διατηρούν τυπικές σχέσεις με τους προμηθευτές τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες 
τους.

Τροπολογία 167
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται 
δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως 
είναι μια αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με 
μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται 
δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως 
είναι μια αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με 
μεγαλύτερη προθεσμία. Η προθεσμία 
πληρωμής δεν μπορεί, εν πάση 
περιπτώσει, να υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση από την προθεσμία πληρωμής των 30 ημερών πρέπει να εφαρμόζεται, τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες αρχές, αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιστάσεις 
δεόντως αιτιολογημένες. Είναι σημαντικό να ορισθεί μέγιστη προθεσμία πληρωμής, 
προκειμένου να πλαισιωθεί η εν λόγω παρέκκλιση και να αποτραπούν τυχόν καταχρήσεις.

Τροπολογία 168
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β).

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Τροπολογία 169
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και 
αιτιολογείται δεόντως από ειδικές 
περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική 
ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 170
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται
δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως 
είναι μια αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με 
μεγαλύτερη προθεσμία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται
αντικειμενικά από την ιδιαίτερη φύση ή 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
σύμβασης.

Με εξαίρεση την περίπτωση κλιμακωτής 
πληρωμής, η προθεσμία πληρωμής δεν 
πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τις 60 ημέρες. 
Οι οφειλέτες δεν πρέπει επίσης να έχουν 
το δικαίωμα να κάνουν χρήση ρυθμίσεων
κλιμακωτής πληρωμής ως μέσου
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υπονόμευσης των κανόνων και των 
αρχών που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. 

Or. en

Τροπολογία 171
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
μικρότερα χρονικά όρια μεταξύ 30 και 60 
ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να επιτρέπεται η ελάχιστη δυνατή εναρμόνιση από την πλήρη εναρμόνιση.

Τροπολογία 172
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου 
παρέχονται υπηρεσίες κοινής ωφελείας
και από τον ιδιωτικό τομέα, οι διατάξεις 
του παρόντος άρθρου θα ισχύουν και για 
τους δύο τομείς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους είναι 
οργανωμένες οι δημόσιες υπηρεσίες στα κράτη μέλη και ιδίως ο τομέας της υγείας και 
κοινωνικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, ήδη κάποια ιδιωτικά νοσοκομεία συμμετέχουν στην 
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παροχή περίθαλψης, και σε ορισμένα κράτη μέλη αυτό συμβαίνει ολοένα συχνότερα. Είναι,
επομένως, σημαντικό να διασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση και να αποφευχθεί να περιέλθουν 
καταχρηστικά οι πάροχοι του δημοσίου τομέα σε μειονεκτική θέση.

Τροπολογία 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν λογικό οι κυρώσεις να έχουν τη μορφή πληρωμών προς τους πιστωτές, διότι οι 
δικαιούχοι θα ήταν τα εμπλεκόμενα άτομα και όχι μία δημόσια αρχή. Η αποζημίωση των 
πιστωτών πρέπει να έχει τη μορφή τόκου.

Τροπολογία 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το αντικείμενο της εν λόγω πρόσθετης κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης δεν είναι σαφές, πολλώ 
μάλλον διότι προστίθεται στις δύο κυρώσεις (αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης και τόκος 
λόγω καθυστέρησης της πληρωμής), έκαστη των οποίων εξυπηρετεί, αντιστρόφως, 
συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, δεν συντρέχει λόγος να συμπεριληφθεί το ποσό του 5%, 
δεδομένου ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων που εκπόνησε εν προκειμένω η Επιτροπή παραμένει 
ασαφής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η καθιέρωση αυτής της αποζημίωσης ενδέχεται να οδηγήσει 
σε αδικαιολόγητο πλουτισμό του πιστωτή, κάτι που, προφανώς, δεν ανταποκρίνεται στο 
αντικείμενο της παρούσας πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 175
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.
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Τροπολογία 176
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής. 

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 177
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.

διαγράφεται
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Or. cs

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό, στο πλαίσιο της ισότητας των συμβαλλόμενων μερών σε μία συμβατική σχέση, 
να επιβάλλονται στις δημόσιες αρχές τόσο υψηλές μονομερείς ποινές.

Τροπολογία 178
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής..

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται από μια δημόσια αρχή κατ’ 
αποκοπήν αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές αποτελούν πρότυπο και έχουν, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους. Για τον λόγο αυτόν οι δημόσιες αρχές 
πρέπει ως αναθέτουσες αρχές να μπορούν να συμφωνήσουν μόνο κατ’ εξαίρεση σε προθεσμίες 
πληρωμών μεγαλύτερες των 30 ημερών. Η σταθερή αποζημίωση του 5% δημιουργεί σαφές 
κίνητρο για έγκαιρη πληρωμή. Πρέπει όμως να τεθεί ανώτατο όριο για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις των δημοσίων προϋπολογισμών και τα κίνητρα για διαφθορά. 

Τροπολογία 179
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 

Όταν η πληρωμή στην καθορισμένη 
ημερομηνία προϋποθέτει μη 
πραγματοποιηθείσα από την κεντρική 
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πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.

διοίκηση μεταφορά κρατικών πόρων και 
σε περίπτωση μη υπαιτιότητας για την 
καθυστέρηση πληρωμής δημόσιας αρχής 
που δεν υπάγεται στην κεντρική 
διοίκηση, ο πιστωτής δεν δικαιούται κατ΄
αποκοπήν αποζημίωση ίση με 
οποιοδήποτε ποσοστό του οφειλόμενου 
ποσού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Μια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.

Τροπολογία 180
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του 
τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωμής.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
με το 2% του οφειλόμενου ποσού. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με τις κυρώσεις για καθυστερήσεις πληρωμών, η συντάκτρια της τροπολογίας 
τάσσεται υπέρ της ίσης μεταχείρισης επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών και προτείνει σταθερή 
αποζημίωση ύψους 2% ανάλογα με την τρέχουσα τιμή έκπτωσης.
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Τροπολογία 181
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
με το 3% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής.

Or. it

Τροπολογία 182
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 
ίση με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του 
τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωμής. 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, η δημόσια αρχή 
υποχρεούται να συνάψει σύμβαση, εντός 
πέντε εργάσιμων ημερών, που θα 
περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικό προϊόν ή 
υπηρεσία, με σκοπό την άμεση πληρωμή 
του χρέους σε ποσοστό 100%. Σε 
περίπτωση που η δημόσια αρχή δεν 
συνάψει σύμβαση που θα επιτρέπει την 
πληρωμή του χρέους στον πάροχο της 
υπηρεσίας, υπόκειται σε κυρώσεις
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 
τα κριτήρια που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 183
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής. Στην 
περίπτωση που ο πιστωτής ο οποίος 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 
έχει αναθέσει υπεργολαβικά τη 
δραστηριότητα σε άλλες επιχειρήσεις, η 
κατ’ αποκοπήν αποζημίωση κατανέμεται 
αναλογικά και σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Or. it
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Τροπολογία 184
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, για να μην προκληθεί γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ, δεν 
πρέπει να επιβάλλονται απαιτήσεις κατ’ αποκοπήν ποσού στις ιδιωτικές εταιρείες ή τις δημόσιες 
αρχές. Υπάρχουν ήδη υποβαθμισμένοι νόμιμοι τόκοι, κάτι που διασφαλίζει ότι οι υπερβάσεις 
των μικρότερων πληρωμών αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ’ ό,τι οι μεγαλύτερες 
καθυστερήσεις πληρωμών. Έχει μεγάλη σημασία να μην δημιουργηθεί πρόσθετη γραφειοκρατία.

Τροπολογία 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
ο τόκος για την καθυστέρηση της 
πληρωμής καθίσταται απαιτητός, ο 
πιστωτής δικαιούται κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή 
είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής. 

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 
ίση με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του 
τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωμής. 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται αποζημίωση ως εξής:

α) αποζημίωση ίση με το 2% του 
οφειλόμενου ποσού από την ημερομηνία 
που καθίσταται απαιτητός ο τόκος·
β) αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού μετά την παρέλευση 
30 ημερών από την ημερομηνία που 
καθίσταται απαιτητός ο τόκος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την πληρωμή των αποζημιώσεων, οι υπερβάσεις 
των μικρότερων πληρωμών πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ’ ό,τι οι μεγαλύτερες 
καθυστερήσεις πληρωμών.
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Τροπολογία 187
Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 
ίση με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η 
αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του 
τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωμής. 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ο 
τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, ο πιστωτής 
δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ένα 
από τα ακόλουθα ποσά:

(α) αποζημίωση ίση με το 2% του 
οφειλόμενου ποσού από την ημερομηνία 
που καθίσταται απαιτητός ο τόκος·
(β) αποζημίωση ίση με το 4% του 
οφειλόμενου ποσού μετά από παρέλευση 
45 ημερών από την ημερομηνία που 
καθίσταται απαιτητός ο τόκος·
(γ) αποζημίωση ίση με το 5% του 
οφειλόμενου ποσού μετά από παρέλευση 
60 ημερών από την ημερομηνία που 
καθίσταται απαιτητός ο τόκος.
5α. Η αποζημίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 είναι επιπρόσθετη στον 
τόκο καθυστέρησης πληρωμής και στην 
αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κύρωση για την καθυστέρηση πληρωμής από τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι 
βαθμιαία και προοδευτική, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης, προκειμένου να 
διατηρηθεί το κίνητρο για την έγκαιρη αποπληρωμή του ποσού εφόσον η πληρωμή έχει ήδη 
καθυστερήσει. 

Τροπολογία 188
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Malgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπισθεί ανώτατο όριο ως προς την αποζημίωση που καθίσταται απαιτητή από το 
μέρος που πληρώνει με καθυστέρηση. 

Τροπολογία 189
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές αποτελούν πρότυπο και έχουν, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους. Για τον λόγο αυτόν οι δημόσιες αρχές 
πρέπει ως αναθέτουσες αρχές να μπορούν να συμφωνήσουν μόνο κατ’ εξαίρεση σε προθεσμίες 
πληρωμών μεγαλύτερες των 30 ημερών. Η σταθερή αποζημίωση του 5% δημιουργεί σαφές 
κίνητρο για έγκαιρη πληρωμή. Πρέπει όμως να τεθεί ανώτατο όριο για να αποφευχθούν οι 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το ποσό της αποζημίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής προς τις 
δημόσιες αρχές:

6. Το ποσό της αναφερόμενης στην 
παράγραφο 5 σταθερής αποζημίωσης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ.

α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους 
είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιουλίου του εν λόγω έτους.
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δυσανάλογες επιβαρύνσεις των δημοσίων προϋπολογισμών και τα κίνητρα για διαφθορά. 

Τροπολογία 190
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής προς τις 
δημόσιες αρχές:

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και στις εμπορικές 
συναλλαγές που οδηγούν στην παράδοση 
αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι 
αμοιβής προς τις δημόσιες αρχές:

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
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εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής προς τις 
δημόσιες αρχές: 

εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες διατάξεις περί πληρωμών πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη εμπορικών συναλλαγών,
προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα τόσο για τις δημόσιες όσο και 
για τις ιδιωτικές εταιρείες. Για τον λόγο αυτόν, τα άρθρα 3 και 5 πρέπει να συγχωνευθούν. Οι 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών είναι από πολλές απόψεις 
παρόμοιες με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων.

Τροπολογία 192
Heide Rühle 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής προς τις 
δημόσιες αρχές:

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
εμπορικές συναλλαγές που οδηγούν στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν ότι ο πιστωτής δύναται να 
ζητήσει από τις δημόσιες αρχές να 
πιστοποιήσουν, εντός προθεσμίας από 
την υποβολή της σχετικής αίτησης, ότι η 
πίστωση που ορίζει η παράγραφος 1 είναι 
εξοφλητέα, βεβαιωμένη και απαιτητή, 
προκειμένου να μπορέσει να προβεί σε 
μεταβίβαση της πίστωσης με δικαίωμα 
αναγωγής υπέρ τραπεζών ή 
χρηματοοικονομικών μεσαζόντων που 
αναγνωρίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. Η εν λόγω μεταβίβαση ισχύει 
έναντι του μεταβιβαζόμενου οφειλέτη από 
την ημέρα της ως άνω πιστοποίησης. Η 
έκδοση της πιστοποίησης διακόπτει τον 
υπολογισμό των τόκων για καθυστέρηση 
πληρωμής και ακυρώνει την καταβολή 
της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης που 
ορίζει η παράγραφος 5.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαίο να επιτραπεί στις επιχειρήσεις, παράλληλα με τη θέσπιση δεσμευτικών 
προθεσμιών πληρωμής για τις δημόσιες αρχές, να μεταβιβάζουν την πίστωση έναντι 
οφειλετριών δημόσιων αρχών σε τράπεζες και χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες. Η εν λόγω 
πρόβλεψη θα διασφαλίζει στις επιχειρήσεις την αναγκαία ρευστότητα για την εμπορική 
δραστηριότητα και, παράλληλα, θα προστατεύει τις δημόσιες αρχές από εκτελεστικές 
διαδικασίες και από την καταβολή της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης του 5%. 

Τροπολογία 194
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Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές αποτελούν πρότυπο και έχουν, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους. Για τον λόγο αυτόν οι δημόσιες αρχές 
πρέπει ως αναθέτουσες αρχές να μπορούν να συμφωνήσουν μόνο κατ’ εξαίρεση σε προθεσμίες 
πληρωμών μεγαλύτερες των 30 ημερών. Η σταθερή αποζημίωση του 5% δημιουργεί σαφές 
κίνητρο για έγκαιρη πληρωμή. Πρέπει όμως να τεθεί ανώτατο όριο για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις των δημοσίων προϋπολογισμών και τα κίνητρα για διαφθορά.

Τροπολογία 195
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Στις εμπορικές συναλλαγές που 
οδηγούν στην παράδοση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής προς
τις δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρεκκλίνουν από την 
παράγραφο 4α και να θεσπίσουν ένα 
σύστημα "bonus-malus", βάσει του 
οποίου ο οφειλέτης και ο πιστωτής 
μπορούν να συμφωνήσούν σε κλιμακωτή 
πληρωμή ή ο πιστωτής δικαιούται 
κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση με το 2% 
του οφειλόμενου ποσού. Η προθεσμία 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 
παραλαβή αγαθών ή υπηρεσιών εφόσον 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
μια δημόσια αρχή υπερβαίνει την 
προθεσμία πληρωμής κατά περισσότερους 
από τρεις μήνες.
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πληρωμής που καθορίζεται στη σύμβαση 
σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 60 
ημέρες.

Or. en

Τροπολογία 196
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση σε 

περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής στις 
εμπορικές συναλλαγές

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
τόκος για καθυστέρηση πληρωμής 
καθίσταται απαιτητός, κατά τις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων ή κατά τις εμπορικές 
συναλλαγές που οδηγούν στην παράδοση 
αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών στις 
δημόσιες αρχές έναντι αμοιβής, ο 
πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση 
προς:
α) 2% του οφειλόμενου ποσού από την 
ημέρα κατά την οποία ο τόκος 
καθίσταται απαιτητός·
β) 3% του οφειλόμενου ποσού από την 
ημέρα κατά την οποία ο τόκος 
καθίσταται απαιτητός·
γ) 4% του οφειλόμενου ποσού μετά την 
παρέλευση 45 ημερών από την ημέρα 
κατά την οποία ο τόκος καθίσταται 
απαιτητός·
δ) 5% του οφειλόμενου ποσού μετά την 
παρέλευση 60 ημερών από την ημέρα 
κατά την οποία ο τόκος καθίσταται 
απαιτητός·
2. Η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση της 
παραγράφου 1 προστίθεται στον τόκο για 
καθυστέρηση πληρωμής και στην 
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αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης ύψους 5% του οφειλόμενου ποσού, που επιβάλλεται 
στις δημόσιες αρχές από την ημέρα κατά την οποία ο τόκος καθίσταται απαιτητός, είναι 
δυσανάλογη –συνεπώς δύσκολα εφαρμόσιμη– και εισάγει διακρίσεις. Η κύρωση υπό τη μορφή 
της εν λόγω κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης πρέπει να είναι βαθμιδωτή, συναρτήσει του αριθμού 
των ημερών της καθυστερημένης πληρωμής, και να επιβάλλεται τόσο στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όσο και στις δημόσιες αρχές. Προκειμένου δε να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει 
να καθοριστεί κανένα μέγιστο ποσό.

Τροπολογία 197
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Εφαρμοστέο επιτόκιο αναφοράς

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζεται το παρακάτω επιτόκιο 
αναφοράς για εμπορικές συναλλαγές που 
οδηγούν στην παράδοση αγαθών ή στην 
παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού 
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η 
Ιουλίου του εν λόγω έτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την 
καταβολή τόκων υπερημερίας. Γι’ αυτό πρέπει να ισχύει το ίδιο επιτόκιο αναφοράς για 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και για εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 
και δημοσίων αρχών.
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Τροπολογία 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρήτρα σε σύμβαση που αφορά την 
ημερομηνία πληρωμής, το επιτόκιο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ή τα έξοδα 
είτε είναι μη εκτελεστή είτε γεννά αξίωση 
αποζημίωσης εάν είναι κατάφωρα 
καταχρηστική για τον πιστωτή. Για την 
εκτίμηση του τυχόν κατάφωρα 
καταχρηστικού χαρακτήρα μιας ρήτρας για 
τον πιστωτή, συνεκτιμώνται όλες οι 
περιστάσεις της υπόθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συναλλακτικών ηθών και της φύσης του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας. Λαμβάνεται, 
επίσης, υπόψη κατά πόσον ο οφειλέτης 
διαθέτει οιονδήποτε αντικειμενικό λόγο 
απόκλισης από το νόμιμο επιτόκιο ή από 
τό άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρήτρα σε σύμβαση που είναι αντίθετη 
προς τις διατάξεις της παρούσα οδηγίας 
οι οποίες αφορούν την ημερομηνία 
πληρωμής, το επιτόκιο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ή τα έξοδα 
θεωρείται κατάφωρα καταχρηστική για 
τον πιστωτή και ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αγωγή αποζημίωσης. Όταν μία ρήτρα 
κρίνεται κατάφωρα καταχρηστική, 
θεωρείται άκυρη βάσει του νόμου, και 
εφαρμόζονται και θεωρούνται 
εφαρμοστέες οι ισχύουσες νομικές 
διατάξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
όπου τα εθνικά δικαστήρια καθορίζουν 
άλλες προϋποθέσεις που θεωρούνται μη 
καταχρηστικές. Για την εκτίμηση του 
τυχόν κατάφωρα καταχρηστικού 
χαρακτήρα μιας ρήτρας για τον πιστωτή, 
συνεκτιμώνται όλες οι περιστάσεις της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 
συναλλακτικών ηθών και της φύσης του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας. Τα ακόλουθα 
είδη ρήτρας θεωρούνται σε κάθε 
περίπτωση κατάφωρα καταχρηστικά:

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
μια ρήτρα η οποία αποκλείει τη χρέωση 
τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωμής θεωρείται πάντοτε κατάφωρα 
καταχρηστική.

(α) όσες αποκλείουν τη χρέωση τόκου
καθυστέρησης πληρωμής ή καθορίζουν 
επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5·

β) όσες θεσπίζουν προθεσμίες πληρωμής 
που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)
χωρίς να καθορίζουν αντικειμενική 
ανάγκη·
γ) όσες θεσπίζουν προθεσμίες πληρωμής 
που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)
χωρίς αναφορά σε ανωτέρα βία·
δ) όσες αποκλείουν την αποζημίωση για 
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έξοδα είσπραξης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4·
ε) όσες αποκλείουν την εφαρμογή του 
άρθρου 5 παράγραφος 5·
στ) όσες αποκλείουν το δικαίωμα του 
πιστωτή να ανακαλέσει τη σύμβαση σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής·
ζ) όσες αποκλείουν, αναφορικά με 
συμφωνίες μίσθωσης, το δικαίωμα των 
πιστωτών για επιστροφή υλικών που τους 
ανήκουν και χρησιμοποιούνται για την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας, είναι επιθυμητό να προστεθεί κατάλογος "καταχρηστικών" ρητρών και να 
ορισθεί ότι τα αποτελέσματα μιας συμβατικής ρήτρας θα θεωρούνται τέτοια. Η προσθήκη αυτή 
είναι σύμφωνη με το πνεύμα της οδηγίας.

Τροπολογία 199
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρήτρα σε σύμβαση που αφορά την 
ημερομηνία πληρωμής, το επιτόκιο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ή τα έξοδα 
είσπραξης είτε είναι μη εκτελεστή είτε 
γεννά αξίωση αποζημίωσης, εάν είναι 
κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή. 
Για την εκτίμηση του τυχόν κατάφωρα 
καταχρηστικού χαρακτήρα μιας ρήτρας για 
τον πιστωτή, συνεκτιμώνται όλες οι 
περιστάσεις της υπόθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συναλλακτικών ηθών και της φύσης του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας. Λαμβάνεται, 
επίσης, υπόψη κατά πόσον ο οφειλέτης 
διαθέτει οιονδήποτε αντικειμενικό λόγο 
απόκλισης από το νόμιμο επιτόκιο ή από 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μια 
ρήτρα σε σύμβαση που αφορά την 
ημερομηνία πληρωμής, το επιτόκιο για την 
καθυστέρηση της πληρωμής ή τα έξοδα 
είσπραξης είτε είναι μη εκτελεστή είτε 
γεννά αξίωση αποζημίωσης, εάν είναι 
κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή. 
Για την εκτίμηση του τυχόν κατάφωρα 
καταχρηστικού χαρακτήρα μιας ρήτρας για 
τον πιστωτή, συνεκτιμώνται όλες οι 
περιστάσεις της υπόθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συναλλακτικών ηθών, της φύσης του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας και του 
μεγέθους των επιχειρήσεων. Λαμβάνεται, 
επίσης, υπόψη κατά πόσον ο οφειλέτης 
διαθέτει οιονδήποτε αντικειμενικό λόγο 
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το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β). 

απόκλισης από το νόμιμο επιτόκιο ή από 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β). 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, μια 
ρήτρα η οποία αποκλείει τη χρέωση τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής 
θεωρείται πάντοτε κατάφωρα 
καταχρηστική. 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, μια 
ρήτρα η οποία αποκλείει τη χρέωση τόκου 
για την καθυστέρηση της πληρωμής 
θεωρείται πάντοτε κατάφωρα 
καταχρηστική. 

Or. it

Τροπολογία 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
μια ρήτρα η οποία αποκλείει τη χρέωση 
τόκου για την καθυστέρηση της 
πληρωμής θεωρείται πάντοτε κατάφωρα 
καταχρηστική.

Για τους σκοπούς του εδαφίου 1, μια 
ρήτρα ή μια εμπορική πρακτική που 
αποκλείει το έννομο συμφέρον (το 
επιτόκιο αναφοράς αυξημένο κατά 
τουλάχιστον 7 ποσοστιαίες μονάδες) ή 
την αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης, 
ή και τα δύο, θεωρείται πάντοτε 
κατάφωρα καταχρηστική.

Or. es

Αιτιολόγηση

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



AM\810451EL.doc 137/142 PE439.270v02-00

EL

Τροπολογία 201
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
μια ρήτρα που υπερβαίνει την προθεσμία 
που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο β) θεωρείται πάντοτε κατάφωρα 
καταχρηστική.

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε αρκετούς τομείς, σημαντικό μέρος των αγορών γίνεται μέσω δημοσίων διαγωνισμών. 
Υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης από τις δημόσιες αρχές της δεσπόζουσας θέσης τους. Οι ΜΜΕ 
και οι επιχειρήσεις εν γένει κινδυνεύουν, εάν ασκήσουν αγωγή, να υπονομεύσουν τις 
μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις τους. Ως εκ τούτου, η οδηγία πρέπει να προβλέπει αυστηρά 
μέτρα για την ενίσχυση της θέσης των προμηθευτών.

Τροπολογία 202
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
μια ρήτρα που υπερβαίνει την προθεσμία 
που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο β θεωρείται πάντοτε κατάφωρα 
καταχρηστική.

Or. en
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Τροπολογία 203
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατάχρηση από τις δημόσιες αρχές 
της δεσπόζουσας θέσης τους θα πρέπει 
να θεωρείται κατάφωρα καταχρηστική.

Or. en

Τροπολογία 204
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις 
βάσει των οποίων οι οργανώσεις 
εκπροσώπησης, μπορούν να προσφύγουν, 
σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, 
στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά 
όργανα ισχυριζόμενες ότι ρήτρες είναι 
κατάφωρα καταχρηστικές, ώστε να 
μπορούν να εφαρμόσουν κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέσα για να αποτραπεί η 
συνέχισή τους. 

3. Στα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις 
βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις, 
μπορούν να προσφύγουν, σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική νομοθεσία, στα δικαστήρια 
ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα 
ισχυριζόμενες ότι ρήτρες είναι κατάφωρα 
καταχρηστικές, ώστε να μπορούν να 
εφαρμόσουν κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέσα για να αποτραπεί η 
συνέχισή τους, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 1 εδάφιο 2. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι πολύ απλά να διασφαλισθεί ότι τα δικαστήρια δεν θα 
επιβαρύνονται σε υπερβολικό βαθμό. Δεν θα πρέπει να είναι αναγκαίο να καταφύγει κάποιος 
στη δικαιοσύνη για να καθορισθεί αν κάποιο από τα είδη ρητρών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να θεωρηθεί καταχρηστικό. Η κατάσταση είναι 
διαφορετική για άλλα είδη ρητρών τα οποία ένα από τα μέρη ενδέχεται να θεωρεί
καταχρηστικά: σε τέτοιες περιπτώσεις, η υπόθεση πρέπει να επιλύεται μέσω νομικών 
διαδικασιών. 
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Τροπολογία 205
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις 
βάσει των οποίων οι οργανώσεις 
εκπροσώπησης μπορούν να προσφύγουν, 
σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, 
στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά 
όργανα ισχυριζόμενες ότι ρήτρες είναι 
κατάφωρα καταχρηστικές, ώστε να 
μπορούν να εφαρμόσουν κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέσα για να αποτραπεί η 
συνέχισή τους.

3. Στα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις 
βάσει των οποίων οι οργανώσεις επίσημης 
εκπροσώπησης ΜΜΕ μπορούν να 
προσφύγουν, σύμφωνα με τη σχετική 
εθνική νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στα 
αρμόδια διοικητικά όργανα ισχυριζόμενες 
ότι ρήτρες είναι κατάφωρα καταχρηστικές, 
ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν 
κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για 
να αποτραπεί η συνέχισή τους. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην παλαιά οδηγία το δικαίωμα αναγνωριζόταν αποκλειστικά σε οργανώσεις επίσημης 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Για να αποφευχθεί η αβεβαιότητα μεταξύ των ΜΜΕ, αυτό θα 
παραμείνει ως έχει. 

Τροπολογία 206
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν πλήρη 
διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία, ιδίως με τη δημοσίευση
του ισχύοντος νόμιμου επιτοκίου.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν πλήρη 
διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία, ιδίως με τη δημοσίευση 
του ισχύοντος νόμιμου επιτοκίου και την 
παρακολούθηση της διαδικασίας των
πληρωμών από τις δημόσιες αρχές, ως 
ειδική εγγύηση ενδεχόμενης αλυσίδας 
υπεργολαβίας.
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Or. it

Τροπολογία 207
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
ενθαρρύνουν τη διάδοση των 
πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα 
των πιστωτών και των οφειλετών στο 
πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, 
καθώς και τη δημοσίευση καταλόγου 
φορέων έγκαιρων πληρωμών, 
προκειμένου να ευνοηθεί η διάδοση των 
συναλλακτικών ηθών. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα καταπολέμησης των καθυστερημένων πληρωμών δεν πρέπει να περιορίζονται σε μια 
αμιγώς κατασταλτική πτυχή. Είναι σημαντικό οι πιστωτές να λαμβάνουν εξίσου επαρκή 
πληροφόρηση και γνώση όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Η δημοσίευση καταλόγου 
"καλοπληρωτών" οι οποίοι τηρούν τις προθεσμίες πληρωμής θα μπορούσε να αποτελέσει 
κίνητρο για τη βελτίωση των εμπρόθεσμων πληρωμών (δεδομένου ότι διακυβεύεται η φήμη των 
οφειλετών).

Τροπολογία 208
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η Επιτροπή δημοσιεύει στην 
Επίσημη Εφημερίδα και στο Διαδίκτυο 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
νόμιμα επιτόκια που ισχύουν σε όλα τα 
κράτη μέλη σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής στο πλαίσιο εμπορικών 
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συναλλαγών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολότερη πρόσβαση των δικαστηρίων και των 
πιστωτών σε λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τα νόμιμα επιτόκια που ισχύουν στα 
επιμέρους κράτη μέλη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με διασυνοριακές συναλλαγές. 

Τροπολογία 209
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις εφαρμόζουν τους 
ίδιους όρους σε όλους τους πιστωτές που 
είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

2. Οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις εφαρμόζουν τους 
ίδιους όρους σε όλους τους πιστωτές, 
βάσει του μεγέθους τους, που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Or. it

Τροπολογία 210
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 1 έως 7 και 9 
έως [την τελευταία ημέρα του 12ου μήνα 
που ακολουθεί τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης] το αργότερο. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 1 έως 7 και 9 
έως [την τελευταία ημέρα του 12ου μήνα 
που ακολουθεί τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης] το αργότερο. Για να 
συμμορφωθεί με το άρθρο 5, κάθε κράτος 
μέλος έχει το δικαίωμα να αναβάλει έως 
τριάντα έξι μήνες την έναρξη ισχύος του 
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διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

εν λόγω άρθρου για τις πληρωμές που 
αφορούν ειδικούς τομείς. Οι εν λόγω 
τομείς ορίζονται από τα επιμέρους κράτη 
μέλη και κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
προς έγκριση.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it


