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Σκοπός του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι να συνοψιστεί το βασικό περιεχόμενο της 
πρότασης και να επισημάνει ορισμένα σημαντικά ζητήματα που απαιτούν προσεκτική 
εξέταση, ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση στο πλαίσιο της επιτροπής. Ανάλογα με την 
εξέλιξη της συζήτησης, τα ζητήματα αυτά, ή οποιοδήποτε άλλο προκύψει από τις ανταλλαγές 
απόψεων στην επιτροπή και από τη μίνι-ακρόαση της 4ης Νοεμβρίου, μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών της εισηγήτριας Barbara Weiler.

I. Ιστορικό της παρούσας πρότασης

Η οδηγία 2000/35/EC1, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2000, ισχύει από τις 8 Αυγούστου 2002
και επιδιώκει την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, 
είχε μικρό μόνο αντίκτυπο στην πράξη. Εν γένει, οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές εξακολουθούν να είναι πολύ διαδεδομένες στην ΕΕ, με σημαντικές αποκλίσεις 
μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες πληρωμής.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των 
εταιρειών στην εσωτερική αγορά. Μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την πτώχευση 
βιώσιμων κατά τα άλλα επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Τα 
προβλήματα ρευστότητας μιας εταιρείας μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και σειρά 
πτωχεύσεων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Ο αρνητικός αντίκτυπος των καθυστερήσεων 
πληρωμών αυξάνεται κατά πολύ σε περιόδους οικονομικής κάμψης, όταν η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πλήττονται ιδιαίτερα πολύ από τις καθυστερήσεις 
πληρωμών. Είναι περισσότερο ευάλωτες, επειδή έχουν περιορισμένες εναλλακτικές πηγές 
ταμειακών ροών, δεν διαθέτουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, δεν έχουν 
πόρους για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών και η πρόσβασή τους σε 
εναλλακτική χρηματοδότηση είναι περιορισμένη. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι, κατά γενικό κανόνα, οι καθυστερήσεις πληρωμών συμβαίνουν 
συχνά στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με μια έρευνα του 2008, οι δημόσιες αρχές 
διατηρούσαν τη θέση τους ως των χειρότερων πληρωτών στην ΕΕ, καθώς έκαναν κατά μέσο 
όρο 65 ημέρες για να πληρώσουν ένα τιμολόγιο, έναντι 55 των επιχειρήσεων. 

Ένα τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών 
αντιπροσωπεύουν σοβαρό εμπόδιο για το διασυνοριακό εμπόριο. Οι επιχειρήσεις είναι πιο 
απρόθυμες να προβούν σε διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές επειδή η αβεβαιότητα και το 
κόστος είσπραξης αυξάνονται σημαντικά. Επίσης, πολλοί οφειλέτες ανησυχούν λιγότερο για 
τον κίνδυνο δυσφήμισής τους όταν ο πιστωτής είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος. 

II. Προσδιορισμός του προβλήματος

Η εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2 εντόπισε ορισμένες αιτίες των 

                                               
1 Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ΕΕ L 200, τόμ.. 43, 8.8.2000, σελ. 
35.
2 COM (2009) 126, SEC (2009) 315.
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καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Στις αιτίες αυτές περιλαμβάνονται η 
δομή της αγοράς, ο οικονομικός κύκλος, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και οι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί, η εσωτερική οργάνωση των πιστωτών και των οφειλετών, 
καθώς και η έλλειψη αποτελεσματικής και αποδοτικής αντιμετώπισης. Η Επιτροπή σημειώνει 
ότι αρκετές βασικές διατάξεις της οδηγίας 2000/35/ΕΚ χρειάζονται αποσαφήνιση επειδή είναι 
δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη.

Οι αιτίες αυτές συνδέονται μεταξύ τους και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για ορισμένες σημαντικές πτυχές τους η ΕΕ δεν έχει εξουσίες που να της 
επιτρέπουν αναλάβει δράση. Ωστόσο, μια οδηγία που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα των μέτρων για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών θα 
αποτελούσε σημαντικό βήμα για την επίλυση του προβλήματος.

III. Η πρόταση της Επιτροπής

Η αναδιατύπωση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ αποσκοπεί στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μέτρων για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών, προτείνοντας διάφορες ουσιαστικές αλλαγές:

Η πρόταση εισάγει δικαίωμα είσπραξης των διοικητικών εξόδων που προκαλούνται από 
καθυστερήσεις πληρωμών. Το ποσό των εξόδων είσπραξης ανέρχεται σε 40 ευρώ για χρέος 
κάτω των 1.000 ευρώ, 70 ευρώ για χρέος μεταξύ 1.000 και 10.000 ευρώ, και πληρωμή ίση με 
το 1% για χρέος 10.000 ή περισσότερων ευρώ (βλ. άρθρο 4§1). 

Πέραν του προαναφερθέντος δικαιώματος είσπραξης των διοικητικών εξόδων, οι πιστωτές 
δικαιούνται «εύλογη» αποζημίωση για «όλα τα υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης» (βλ. άρθρο 
4§3).

Στην περίπτωση των δημόσιων αρχών, η πρόταση αποσκοπεί στη συντόμευση των 
προθεσμιών πληρωμής μέσω της εναρμόνισης των προθεσμιών πληρωμής από τις δημόσιες
αρχές σε 30 ημέρες. Η πρόταση επιτρέπει να συμφωνηθεί μεγαλύτερη προθεσμία μόνο με 
δύο προϋποθέσεις: να «υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή» και
να «αιτιολογείται δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως είναι μια αντικειμενική ανάγκη για 
προγραμματισμό της πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία» (βλ. άρθρο 5§4).

Επιπροσθέτως, η πρόταση επιδιώκει να αποθαρρύνει τις καθυστερήσεις πληρωμών εκ μέρους 
των δημόσιων αρχών καθιερώνοντας μια κατ’ αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, 
ίση με το 5% του οφειλόμενου ποσού. Η αποζημίωση αυτή είναι επιπλέον του τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής και των επιβαρύνσεων για καθυστέρηση πληρωμής βάσει του 
άρθρου 4.

Έχει σημασία να θυμόμαστε ότι τα μέτρα αυτά είναι προαιρετικά για τις επιχειρήσεις, αφού
αποκτούν το δικαίωμα να προχωρήσουν στις σχετικές ενέργειες αλλά δεν είναι υποχρεωμένες 
να το κάνουν. 

Το άρθρο 6 της πρότασης ενισχύει τις διατάξεις για τις κατάφωρα καταχρηστικές συμβατικές 
ρήτρες. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει διάταξη βάσει της οποίας μια ρήτρα η οποία αποκλείει 
τη χρέωση τόκου για την καθυστέρηση της πληρωμής θεωρείται πάντοτε κατάφωρα 
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καταχρηστική.

Το άρθρο 9 υποχρεώνει τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας εκτελεστός τίτλος μπορεί να 
εκδίδεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας διεκδίκησης μιας 
μη αμφισβητούμενης απαίτησης.

Το άρθρο 1§2 καταργεί τη δυνατότητα να αποκλείονται οι απαιτήσεις για τόκο κάτω των 5 
ευρώ.

IV. Γενικές παρατηρήσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι βελτιώνει τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με το να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Η εισηγήτρια παρατηρεί ότι η έλλειψη αποτελεσματικών και αποδοτικών δυνατοτήτων 
επανόρθωσης είναι μία μόνο από τις αιτίες των καθυστερήσεων πληρωμών στην εσωτερική 
αγορά. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου της Επιτροπής, όπως επίσης πολλές 
συνεισφορές ενδιαφερομένων και μελέτες, υποδεικνύουν ότι πολύ συχνά οι εταιρείες 
αποφεύγουν να χρεώσουν τόκους υπερημερίας για να μην επιδεινωθούν ή διακοπούν οι 
σχέσεις με τους πελάτες τους. Επιπλέον, ο «φόβος μήπως χαθεί ο πελάτης» αποτελεί τον 
συχνότερο λόγο για να μη ζητούνται τόκοι υπερημερίας, σύμφωνα με την εκτίμηση 
αντικτύπου της Επιτροπής. 

Περαιτέρω, η εισηγήτρια σημειώνει ότι η διαβούλευση μέσω της διαλογικής χάραξης 
πολιτικών (Η φωνή σας στην Ευρώπη) και της Δοκιμαστικής Ομάδας Ευρωπαϊκών 
Επιχειρήσεων (EBTP), που μνημονεύεται στην εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής, δείχνει 
ότι οι εταιρείες δεν ζητούν ποτέ τόκους επειδή, μεταξύ άλλων, αγνοούν το δικαίωμά τους να 
χρεώνουν τόκους για καθυστέρηση πληρωμής1.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η εισηγήτρια παρατηρεί ότι η αντιμετώπιση μίας μόνο αιτίας 
του προβλήματος ασφαλώς δεν αρκεί. Οι καθυστερήσεις πληρωμών μπορούν να 
καταπολεμηθούν μόνο με ένα ευρύ φάσμα αλληλοσυμπληρωνόμενων μέτρων. Στα μέτρα 
αυτά πρέπει να συγκαταλέγεται μια καμπάνια πληροφόρησης των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των ΜΜΕ, για τα δικαιώματά τους. Τα πρακτικά μέτρα που διευκολύνουν την έγκαιρη 
πληρωμή, όπως η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τιμολογίων, πρέπει κι αυτά να 
ενθαρρυνθούν. Η εισηγήτρια υποστηρίζει επίσης τη χρησιμοποίηση θετικού και αρνητικού 
χαρακτηρισμού των πληρωτών και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών με στόχο την προώθηση 
των έγκαιρων πληρωμών. 

Μόνο ο συνδυασμένος αντίκτυπος των μέτρων αυτών μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μια 
διαφορετική επιχειρηματική νοοτροπία, η οποία να είναι επιρρεπέστερη στην έγκαιρη 
πληρωμή και να θεωρεί την καθυστέρηση πληρωμής ως απαράδεκτη εκμετάλλευση της 
θέσης του πελάτη και αθέτηση συμφωνίας, όχι κανονική πρακτική. Η αναδιατύπωση της 
οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών αποτελεί σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, 
αλλά δεν πρέπει να αποτελέσει το μοναδικό μέτρο.

                                               
1 COM (2009) 126, SEC (2009) 315, σελ. 9.
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Αναλυτικότερα, η εισηγήτρια θα ήθελε να συζητήσει το ενδεχόμενο βελτιώσεων ως προς τις 
ακόλουθες πτυχές της πρότασης της Επιτροπής:  

1) διαφορετική μεταχείριση των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι χρειάζεται να συζητηθεί περαιτέρω η ανάγκη διαφορετικής 
μεταχείρισης των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων. 

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες αρχές διαφέρουν από τις επιχειρήσεις ως προς τις 
διαδικασίες προϋπολογισμού και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Δεν είναι όμως ευνόητο 
ότι αυτό αρκεί για να υιοθετηθεί μια ριζικά διαφορετική αντιμετώπιση των δημόσιων αρχών 
και των επιχειρήσεων όσον αφορά τις προθεσμίες πληρωμής και τις κυρώσεις. Η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι η εμπορική σχέση μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας δημόσιας αρχής είναι από 
πολλές απόψεις παρόμοια με την εμπορική σχέση μεταξύ δύο επιχειρήσεων. 

Εναλλακτικά, η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να ισχύσουν και 
στις κοινωφελείς επιχειρήσεις (π.χ. ύδρευσης ή ενέργειας) οι κανόνες που προβλέπονται για 
τις δημόσιες αρχές. 

2) όρια όσον αφορά την αποζημίωση για έξοδα είσπραξης (άρθρο 4§1) 

Το άρθρο 4 ορίζει ότι ο πιστωτής δικαιούται αποζημίωση για τα διοικητικά έξοδα που 
προκαλούνται από την καθυστέρηση πληρωμής. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η αποζημίωση για 
εσωτερικά διοικητικά έξοδα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ώστε να ενθαρρύνει τους 
πιστωτές να ζητούν την επιστροφή των εξόδων τους και να αποτρέπει τους οφειλέτες να 
πληρώνουν με καθυστέρηση ακόμη κι αν πρόκειται για μικρές οφειλές. Κατά συνέπεια, η 
αποζημίωση των 40 ευρώ για είσπραξη χρέους κάτω των 1.000 ευρώ, έστω κι αν το 
οφειλόμενο ποσό είναι π.χ. 5 ευρώ, φαίνεται εύλογη. Θα μπορούσε όμως να αμφισβητηθεί αν 
δικαιολογείται πληρωμή ίση με 1% για χρέη 10.000 ή περισσότερων ευρώ. Τα έξοδα 
είσπραξης είναι κατ’ αρχήν τα ίδια για τις μικρές ή τις μεγάλες οφειλές. Η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για τα όρια αυτά υπό το πρίσμα της 
αναλογικότητας.

3) περιεχόμενο των «υπολειπόμενων» εξόδων είσπραξης (άρθρο 4§3)

Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να αποσαφηνιστεί η έννοια των «υπολειπόμενων» εξόδων 
είσπραξης. Θα ήταν δυνατόν να υπάρξει διαφορετική κατανόηση του όρου «έξοδα 
είσπραξης» στα διάφορα κράτη μέλη, π.χ. ως προς το αν τα έξοδα είσπραξης 
συμπεριλαμβάνουν τις αμοιβές των υπαλλήλων ή όχι. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα ήταν 
χρήσιμο να υπάρξει διευκρίνιση (π.χ. υπό μορφή αιτιολογικής σκέψης) ως προς το τι μπορεί 
να συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα αυτά. 

Η αποσαφήνιση θα ενίσχυε την εναρμόνιση που προσδοκάται από την οδηγία και θα 
πρόσφερε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τον οφειλέτη, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι, 
πέραν του γεγονότος πως το ποσό πρέπει να είναι «εύλογο», δεν υπάρχει κανένα 
συγκεκριμένο ανώτατο όριο για το ποσό των πρόσθετων εξόδων είσπραξης που μπορεί να 
απαιτήσει ο πιστωτής
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4) 5 % κατ’ αποκοπήν αποζημίωση εκ μέρους των δημόσιων αρχών  (άρθρο 5§5)

Το άρθρο 5 προβλέπει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ίση με το 5% του οφειλόμενου ποσού σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από δημόσια αρχή. Η αποζημίωση αυτή προστίθεται 
στον τόκο και στις επιβαρύνσεις για καθυστέρηση πληρωμής. Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε 
να εξετάσει κατά πόσον το 5% αποτελεί ενδεδειγμένη λύση.

5) αντίκτυπος της πρότασης στα δημόσια νοσοκομεία

Η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση δεν θα καταλήξει σε 
διακρίσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων. Η εισηγήτρια κλίνει υπέρ της ίσης 
μεταχείρισης των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων όσον αφορά τους κανόνες για 
καθυστέρηση πληρωμής. 

V. Συμπέρασμα

Στο παρόν έγγραφο εργασίας η εισηγήτρια προσπάθησε να υπογραμμίσει ορισμένα κομβικά 
ζητήματα. Η εισηγήτρια επιφυλάσσεται να θέσει και άλλα ζητήματα ύστερα από 
διεξοδικότερη εξέταση της πρότασης της Επιτροπής, αλλά η πρόθεσή της στο παρόν στάδιο 
είναι να δρομολογήσει μια συζήτηση για την πρόταση και για τις πρόσθετες, ή εναλλακτικές, 
προσεγγίσεις που σκιαγραφούνται στο παρόν έγγραφο.


