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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
(αναδιατύπωση)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0126),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0044/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την από …. επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο 
87, παράγραφος 3  του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2010),

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν 
περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες 
στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση 
περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς 
τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί με βάση τις συστάσεις της 
                                               
1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

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. 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, όπως στην περίπτωση 
μεγάλων κατασκευαστικών έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με το άρθρο 7α (νέο) της εισηγήτριας. 
Βλέπε την αιτιολόγηση του άρθρου 7α (νέο).
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Τροπολογία 2

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. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με το άρθρο 4α (νέο) το οποίο 
προβλέπει ίσες κυρώσεις για τις επιχειρήσεις  και τις δημόσιες αρχές. Βλέπε την αιτιολόγηση 
του άρθρου 4α (νέο).
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε 
παρόμοια κατάσταση με τις δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές και εμπορικές σχέσεις 
τους. Οι μέγιστες προθεσμίες εξόφλησης 
για τις δημόσιες αρχές, όπως 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
πρέπει συνεπώς να ισχύουν και για τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με το άρθρο 2, παράγραφος 2. Η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Η παρούσα οδηγία πρέπει να θέτει 
συγκεκριμένα κριτήρια για την εκτίμηση 
του ενδεχομένως αθέμιτου των 
συμβατικών όρων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των συναλλαγών 
μεταξύ επιχειρήσεων, ή μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, 
καθώς τα χαρακτηριστικά των 
συναλλαγών αυτών διαφέρουν σημαντικά 
από τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών 
με καταναλωτές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια για την εκτίμηση του ενδεχομένως 
αθέμιτου των συμβατικών όρων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η παρούσα οδηγία, αναπτύσσονται 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, ή μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, καθώς τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών αυτών
διαφέρουν σημαντικά από τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών με καταναλωτές. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενθαρρύνουν την προσφυγή σε 
μεσολάβηση ή άλλα μέσα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να ενθαρρύνει την προσφυγή σε μεσολάβηση ή άλλα μέσα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Τροπολογία 6

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/·

(2) "«δημόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα 
αρχή ή φορέας, όπως ορίζεται από την 
οδηγία 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, από την οδηγία 2004/18/ΕΚ 
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και από την οδηγία 2009/81/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τον συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης ορισμένων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από 
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς 
στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας2, καθώς και οποιοδήποτε από 
τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τα 
γραφεία και τις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 1.

2 ΕΕ L 216, 20.8.2009, σ. 76.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό να συμπεριληφθούν στο καθεστώς που θεσπίζει η παρούσα 
οδηγία για τις δημόσιες αρχές οι συναλλαγές των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και οι συναλλαγές κατά την έννοια της οδηγίας 
2009/81/ΕΚ.  Το καθεστώς που θεσπίζει η παρούσα οδηγία για τις δημόσιες αρχές πρέπει να 
εφαρμόζεται και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τροπολογία 7

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, σταθερό ποσό 100 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό αποζημίωσης 1% χωρίς περιορισμό ποσού, για τις καθυστερήσεις πληρωμών 
ύψους 10 000 ή περισσότερων ευρώ, θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντικό και 
δυσανάλογο κόστος για τις συναλλαγές μεγάλης αξίας και να μην αντανακλά το πραγματικό 
κόστος. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει προκαθορισμένο ανώτατο όριο όσον 
αφορά την αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
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 2% του 
οφειλόμενου ποσού από την ημέρα κατά 
την οποία ο τόκος καθίσταται απαιτητός·
β) αποζημίωση ίση προς 4 % του 
οφειλόμενου ποσού μετά την παρέλευση 
45 ημερών από την ημέρα κατά την οποία 
ο τόκος καθίσταται απαιτητός·
γ) αποζημίωση ίση προς 5 % του 
οφειλόμενου ποσού μετά την παρέλευση 
60 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. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών όσον 
αφορά τις κυρώσεις για την καθυστέρηση πληρωμής. Στην παρούσα τροπολογία προτείνει ένα 
σύστημα προοδευτικής αποζημίωσης με γενικό ανώτατο όριο 50 000 ευρώ.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – τελική διατύπωση (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, για τις δημόσιες αρχές του 
τομέα της υγείας τα χρονικά όρια των 
σημείων i) έως iii) είναι 60 ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει εναρμονισμένη προθεσμία πληρωμής 60 ημερών για τις δημόσιες αρχές 
του τομέα της υγείας. Η εξαίρεση αυτή λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη οργάνωση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τις αποκλίνουσες διευθετήσεις στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 10

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 ειδική φύση ή τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύμβασης.

Εκτός από περιπτώσεις συμπεφωνημένης 
κλιμακωτής πληρωμής, η προθεσμία 
πληρωμής ουδέποτε υπερβαίνει τις 60 
ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να παρεκκλίνουν από την εναρμονισμένη προθεσμία 
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πληρωμής των 30 ημερών μόνο σε πλήρως δικαιολογημένες περιπτώσεις. Η παρέκκλιση από 
την προθεσμία πληρωμής των 30 ημερών θα παραμείνει εξαίρεση και θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θα χρησιμοποιείται για καταστρατηγήσεις. Η εισηγήτρια υποστηρίζει 
περαιτέρω να καθοριστεί η περίοδος 60 ημερών ως μέγιστη διάρκεια της προθεσμίας 
πληρωμής. 

Τροπολογία 11

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

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την προσθήκη του νέου άρθρου 4α. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια Διαφάνεια και ευαισθητοποίηση

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με τις τροποποιήσεις στο άρθρο 7. 
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, όποτε 
ενδείκνυται, επαγγελματικά έντυπα, 
εκστρατείες πληροφόρησης ή κάθε άλλο 
αποτελεσματικό μέσο για να αποκτήσουν 
οι επιχειρήσεις αυξημένη επίγνωση των 
μέσων επανόρθωσης για τις 
καθυστερήσεις πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εμπειρικά στοιχεία που περιέλαβε η Επιτροπή στην εκτίμηση αντικτύπου δείχνουν ότι οι 
επιχειρήσεις ενίοτε αγνοούν τις δυνατότητες προστασίας τους από τις καθυστερήσεις πληρωμής. 
Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η εφαρμογή της οδηγίας πρέπει να συνοδευτεί από προσπάθειες να 
πληροφορηθούν οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν 
την κατάρτιση κωδίκων έγκαιρης 
πληρωμής, οι οποίοι θα προβλέπουν 
σαφώς καθορισμένες προθεσμίες 
πληρωμής και κατάλληλη διαδικασία 
διευθέτησης κάθε διαμφισβητούμενης 
πληρωμής, ή οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες 
που αντιμετωπίζουν το κρίσιμο ζήτημα 
των καθυστερήσεων πληρωμής και 
συμβάλλουν στην καλλιέργεια νοοτροπίας 
έγκαιρων πληρωμών, σύμφωνα με τους 
στόχους της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επισήμανε στο έγγραφο εργασίας της ότι οι καθυστερήσεις πληρωμής μπορούν να 
καταπολεμηθούν μόνο με ευρύ φάσμα αλληλοσυμπληρωνόμενων μέτρων. Στα μέτρα αυτά 
πρέπει να συγκαταλέγεται η χρησιμοποίηση θετικής κατονομασίας των πληρωτών και η διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών με στόχο την προώθηση των έγκαιρων πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων μέσων όπως οι κώδικες έγκαιρης πληρωμής. 

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
Χρονοδιαγράμματα πληρωμής

Η παρούσα οδηγία νοείται με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας των 
συμβαλλομένων να συμφωνήσουν, 
τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, σε 
χρονοδιαγράμματα πληρωμής που θα 
προβλέπουν την καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού σε δόσεις εντός 
ορισμένου χρονικού διαστήματος. Στις 
περιπτώσεις αυτές, εάν οποιαδήποτε από 
τις δόσεις δεν καταβληθεί τη 
συμπεφωνημένη ημερομηνία, ο τόκος, η 
αποζημίωση και οι άλλες χρηματικές 
ποινές που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία υπολογίζονται με αποκλειστική 
βάση τα ληξιπρόθεσμα ποσά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες κλιμακωτής πληρωμής ενδέχεται να συντελούν στην εξασφάλιση ρευστότητας για 
τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ. Εν προκειμένω η εισηγήτρια θεωρεί σκόπιμο να 
αποσαφηνιστεί ότι: (1) οι συμβαλλόμενοι μιας εμπορικής συναλλαγής διατηρούν πλήρη 
ελευθερία να καταλήξουν σε συμπεφωνημένη διευθέτηση τέτοιου είδους, τηρουμένων των 
σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας,  και (2) σε περίπτωση καθυστέρησης της 
καταβολής μιας δόσης, ο τόκος, η αποζημίωση και οι άλλες χρηματικές ποινές πρέπει να 
υπολογίζονται με αποκλειστική βάση τα ληξιπρόθεσμα ποσά.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια  πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί σημαντική συμβολή στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερήσεων πληρωμών, καθώς βελτιώνει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την κατάσταση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, αλλά 
επιπροσθέτως προτείνει ορισμένες ουσιαστικές τροπολογίες, όσον αφορά ειδικότερα τις 
κυρώσεις, τον ορισμό των δημόσιων αρχών και τις εναρμονισμένες προθεσμίες πληρωμής για 
τις δημόσιες αρχές.

Δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν ένα φαινόμενο με πολλές και 
συνυφασμένες αιτίες, μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με ευρύ φάσμα 
αλληλοσυμπληρωνόμενων μέτρων. Η εισηγήτρια θεωρεί συνεπώς ότι μια αμιγώς νομικιστική 
προσέγγιση, που αποβλέπει στη βελτίωση των μέσων επανόρθωσης για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών, είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής. Η «σκληρή» προσέγγιση της Επιτροπής, με 
εστίαση σε αυστηρές κυρώσεις και αντικίνητρα, πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει 
«ήπια» μέτρα με εστίαση στην παροχή θετικών κινήτρων για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών. Επιπροσθέτως, παράλληλα προς την εφαρμογή της οδηγίας, θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν ορισμένα πρακτικά μέτρα, όπως η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων.

Η εισηγήτρια τονίζει ότι μόνο ο συνδυασμένος αντίκτυπος της οδηγίας για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών και άλλων μέτρων μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μια νέα εμπορική νοοτροπία, η 
οποία να ευνοεί την έγκαιρη πληρωμή και στην οποία οι καθυστερήσεις πληρωμών να 
θεωρούνται απαράδεκτη κατάχρηση εις βάρος του πελάτη και αθέτηση συμβολαίου, όχι 
συνήθης πρακτική. 

Η εισηγήτρια τονίζει ότι, παρ’ όλο που η οδηγία δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των 
σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων. 

Λεπτομερέστερα, τα βασικά στοιχεία της θέσης της εισηγήτριας απέναντι στην πρόταση της 
Επιτροπής είναι τα εξής:  

Αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το ποσοστό αποζημίωσης 1% χωρίς περιορισμό ποσού, για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών ύψους 10 000 ή περισσότερων ευρώ, θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει 
σε σημαντικό και δυσανάλογο κόστος για τις συναλλαγές μεγάλης αξίας και να μην 
αντανακλά το πραγματικό κόστος. Είναι σκόπιμο να υπάρξει ένα σταθερό ανώτατο όριο 100 
ευρώ όσον αφορά την αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης. 
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Συμφωνίες κλιμακωτής πληρωμής

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να διατηρούν διευθετήσεις 
πληρωμής που θα προβλέπουν την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις εντός 
ορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι πληρωμές σε δόσεις αποτελούν συνήθη πρακτική σε 
ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας, ιδίως όσον 
αφορά μεγάλα έργα και/ή μεγάλες παροχές υπηρεσιών, και πρωτίστως μεγάλα 
κατασκευαστικά έργα. Είναι πράγματι συνηθισμένο στον κατασκευαστικό τομέα να 
προβλέπονται πληρωμές σε δόσεις, με την επιφύλαξη της μερικής εκτέλεσης των αντίστοιχων 
συμβατικών υποχρεώσεων. 

Η εισηγήτρια τονίζει ότι οι συμφωνίες κλιμακωτής πληρωμής ενδέχεται να συντελούν στην 
εξασφάλιση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ. Εν προκειμένω η 
εισηγήτρια θεωρεί σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, αφενός, οι συμβαλλόμενοι μιας εμπορικής 
συναλλαγής διατηρούν πλήρη ελευθερία να καταλήξουν σε συμπεφωνημένη διευθέτηση 
τέτοιου είδους, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας· και, αφετέρου, 
σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής μιας δόσης, ο τόκος, η αποζημίωση και οι άλλες 
χρηματικές ποινές πρέπει να υπολογίζονται με αποκλειστική βάση τα ληξιπρόθεσμα ποσά.

Εναρμονισμένες προθεσμίες πληρωμής για τις δημόσιες αρχές

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η παρέκκλιση από την προθεσμία πληρωμής των 30 ημερών πρέπει 
να παραμείνει εξαίρεση. Μολονότι χρειάζεται κάποιος βαθμός ευελιξίας, οι  παρεκκλίσεις θα
πρέπει όντως να χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιστάσεις. Η τελευταία φράση του 
άρθρου 5 παρ. 4 ("και αιτιολογείται δεόντως από ειδικές περιστάσεις όπως είναι μια 
αντικειμενική ανάγκη για προγραμματισμό της πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία ") είναι 
κάπως διφορούμενη και προκαλεί σύγχυση, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της στις 
κλιμακωτές πληρωμές.

Η εισηγήτρια προτείνει ακριβέστερη διατύπωση όσον αφορά τη δυνατότητα παρέκκλισης από 
την 30ήμερη προθεσμία, που θα διατηρεί ωστόσο την αναγκαία ευελιξία για να λαμβάνονται 
υπόψη οι δικαιολογημένες περιπτώσεις μεγαλύτερης προθεσμίας πληρωμής. Η εισηγήτρια 
υποστηρίζει περαιτέρω να καθοριστεί η περίοδος 60 ημερών ως μέγιστη διάρκεια της 
προθεσμίας πληρωμής για τις δημόσιες αρχές.

Ίσες κυρώσεις για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές

Η εισηγήτρια υποστηρίζει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη μεταχείριση των 
επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Μολονότι τάσσεται υπέρ διαφορετικής μεταχείρισης 
των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών όσον αφορά τις προθεσμίες πληρωμής, θεωρεί 
ότι πρέπει να εφαρμόζονται και στις δύο αυτές περιπτώσεις ίδιοι κανόνες περί κυρώσεων.  

Η εισηγήτρια θεωρεί περαιτέρω ότι το 5% του οφειλόμενου ποσού από τη στιγμή κατά την 
οποία ο τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής καθίσταται απαιτητός δεν αποτελεί 
αναλογική κύρωση. Επιπλέον, δεν θα παρείχε κίνητρο για νωρίτερη πληρωμή αν αυτή είναι 
ήδη ληξιπρόθεσμη. Ο οφειλέτης θα πλήρωνε το ίδιο ποσό (5% των οφειλομένων) ασχέτως 
εάν η πληρωμή πραγματοποιείται μία ημέρα ή έναν χρόνο από τη στιγμή κατά την οποία 
καθίσταται απαιτητός ο τόκος της ληξιπρόθεσμης πληρωμής.
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Η εισηγήτρια προτείνει ένα βαθμιαίο και προοδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ο 
οφειλέτης θα πλήρωνε 2% του ποσού από την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται 
απαιτητός ο τόκος της ληξιπρόθεσμης πληρωμής και 4% του ποσού από την 45η ημέρα μετά 
την ημερομηνία εκείνη, με αύξηση σε 5% από την 60ή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την 
οποία ο τόκος καθίσταται απαιτητός. Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να μην υπερβαίνει ποτέ η 
χρηματική ποινή τα 50.000 ευρώ.

Υπαγωγή των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (οδηγία 2004/17/ΕΚ) στο καθεστώς των 
δημόσιων αρχών

Η εισηγήτρια υποστηρίζει να συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο καθεστώς για τις δημόσιες 
αρχές οι εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κατά την έννοια της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Θεωρεί ότι, παρόμοια με τις δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις κοινής 
ωφελείας που έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα μπορούν να βασίζονται σε σταθερά (ή 
τουλάχιστον προβλέψιμα) έσοδα. Κατά συνέπεια, στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας πρέπει 
να επιφυλάσσεται η ίδια μεταχείριση με τις δημόσιες αρχές.

Θετικά κίνητρα και συνοδευτικά μέτρα

Η εισηγήτρια προτείνει τροπολογίες που αποσκοπούν στη διεύρυνση της προσέγγισης της 
Επιτροπής και στη μετατόπιση του κέντρου βάρους από μια αμιγώς νομικιστική προσέγγιση 
σε μια προσέγγιση βασισμένη στα κίνητρα. Κατά πρώτο λόγο, η εισηγήτρια επιθυμεί να 
ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν κώδικες έγκαιρης πληρωμής, θετική 
κατονομασία των πληρωτών και άλλα παρεμφερή μέσα, τα οποία αντιμετωπίζουν το κρίσιμο 
ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας 
έγκαιρης πληρωμής που συμπλέει με τους στόχους της οδηγίας. Δεύτερον, η εισηγήτρια 
προτείνει να χρησιμοποιούν κράτη μέλη επαγγελματικά έντυπα, εκστρατείες πληροφόρησης 
ή κάθε άλλο αποτελεσματικό μέσο για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις αυξημένη επίγνωση 
των μέσων επανόρθωσης για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Τρίτον, η εισηγήτρια επιθυμεί να 
ενθαρρύνει την προσφυγή σε μεσολάβηση ή άλλα μέσα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 

Η εισηγήτρια λαμβάνει υπό σημείωση την τροπολογία του εισηγητή της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων για την εισαγωγή όρων που αφορούν τις προθεσμίες πληρωμής στο άρθρο 6, το 
οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της επιτροπής JURI, ύστερα από συμφωνία μεταξύ των 
επιτροπών IMCO και JURI. Η εισηγήτρια επιθυμεί να εκφράσει την υποστήριξή της προς την 
τροπολογία αυτή. 


