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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία 2000/35/EC, 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. Οι αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις 
προθεσμίες πληρωμής εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα έντονες και η πρακτική της 
καθυστέρησης των πληρωμών απειλεί το μέλλον των επιχειρήσεων, αρχίζοντας από τις 
ΜΜΕ, ιδίως σε φάση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως αυτή που περνούν η
Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. 

Η ευρεία χρήση της καθυστέρησης πληρωμής, η οποία γίνεται εξ ανάγκης ή συχνά και εκ 
προθέσεως, αποσταθεροποιεί την εσωτερική αγορά και ζημιώνει σοβαρά τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Επί πλέον, στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 
προβλήματα αυτά, οι επιχειρήσεις είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο της 
σταδιακής μείωσης των εσόδων, αλλά και στον κίνδυνο της πτώχευσης.
Το πρόβλημα προσλαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις στον τομέα των συναλλαγών μεταξύ
δημόσιας αρχής και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της 
διαφορετικής αντιμετώπισης για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, οι οποίοι, συχνά ΜΜΕ, 
ενδέχεται να εκτίθενται σε καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων, τις οποίες αποδέχονται για να 
μην υπονομεύσουν την σχέση τους με τον μεγάλο ιδιώτη πελάτη. 

Ο εισηγητής στο σχέδιο γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής. Θεωρεί παρά 
ταύτα ότι οφείλει να προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις, τόσο μορφολογικές όσο και 
ουσιαστικές, οι οποίες, ενώ επιβεβαιώνουν την γενική προσέγγιση της πρότασης της 
Επιτροπής, αποσκοπούν στην αποσαφήνιση ορισμένων θεμάτων όσον αφορά την ερμηνεία 
και την αποδοχή της οδηγίας.

Ο εισηγητής θα είχε την πρόθεση να επεκταθεί στη συνέχεια το πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων που αφορούν τις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Εξάλλου, ο 
εισηγητής προτείνει τροποποιήσεις ως προς την ακρίβεια των προθεσμιών, τον αποτρεπτικό 
χαρακτήρα των πρόσθετων επιβαρύνσεων εις βάρος του οφειλέτη, τον περιορισμό των 
προβλεπόμενων από την νομοθεσία συμβατικών παρεκκλίσεων και την παθητική/ενεργητική 
ενημέρωση των επιχειρήσεων όσον αφορά τα νέα δικαιώματα.

Το σχέδιο γνωμοδότησης συμφωνεί με το έγγραφο εργασίας της επί της ουσίας εισηγήτριας, 
κυρίας Barbara Weiler της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών. Παρά ταύτα, κατά την άποψη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να εισαγάγει και άλλα στοιχεία για την προστασία 
των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης από τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, προτείνεται να καταστεί 
υποχρεωτική η επιβολή τελών για την αποζημίωση των εξόδων είσπραξης και των τόκων σε 
περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής. Αυτό θα απέτρεπε πράγματι, την προϋπόθεση της 
αγωγιμότητας από πλευράς ενός εκάστου πιστωτή, προστατεύοντάς τον από τον κίνδυνο 
αντιμέτρων που ο οφειλέτης θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει.

Η πρόταση του εισηγητή αποδέχεται μερικές από τις αναφορές των σκιωδών εισηγητών που 
κατετέθησαν κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί της προτάσεως Οδηγίας. Ειδικότερα, ο 
εισηγητής συμφωνεί ότι είναι ανάγκη -όπως επεσήμαναν οι συνάδελφοι- να υπάρξει κάποιος 
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περιορισμός των περιθωρίων παρέκκλισης που εφαρμόζονται στις διατάξεις που ορίζονται 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη.

Τέλος, δεν είναι ακόμη δυνατόν να επιτευχθεί μία λύση ευρείας αποδοχής ως προς την κατ’ 
αποκοπήν αποζημίωση (5%) την οποία δικαιούται να λάβει ο πιστωτής από τις δημόσιες 
αρχές που καθυστερούν την πληρωμή. Ο εισηγητής επιφυλάσσεται να θέσει το θέμα κατά την 
προσεχή ανταλλαγή απόψεων και, ενδεχομένως, να προβεί στην επανεξέταση του θέματος με 
την κατάθεση σχετικής τροπολογίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - πρώτη παράγραφος - αριθ. 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) "δημόσια αρχή": κάθε αναθέτουσα 
αρχή , όπως ορίζεται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 1 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 υπηρεσιών1και από το 
άρθρο 1, παράγραφος 9, της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ 
ΕΕ L 134 της 30.04.2004, σ. 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης μεταχείρισης των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων 
που προβλέπεται από την πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρείται σκόπιμο να 
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, όπως επιχειρήσεις διαχείρισης των υδάτων ή της ενέργειας .
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Τροπολογία 2

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. it

Αιτιολόγηση

το άρθρο 3 αναφέρεται ρητώς στο αποκλειστικό πεδίο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ 
επιχειρήσεων. Συνεπώς, δια λόγους σαφήνειας θεωρείται σκόπιμο να διευκρινισθεί ήδη από τον 
τίτλο του άρθρου ότι οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτό εφαρμόζονται αποκλειστικώς στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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, που δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες από 
την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών 
ή παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται 
στην σύμβαση·

Or. it

Αιτιολόγηση

Μολονότι διαφέρουν οι δημόσιες αρχές από τις επιχειρήσεις στο επίπεδο των διαδικασιών 
σχεδιασμού του προϋπολογισμού και πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις, μία εμπορική σχέση 
μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας δημόσιας αρχής είναι για πολλούς λόγους παρόμοια με την 
εμπορική σχέση μεταξύ δύο επιχειρήσεων. Η τροπολογία, συνεπώς, σκοπόν έχει να εισαγάγει 
έναν ενιαίο κανόνα στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, ο οποίος να μην θέτει τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε θέση διαπραγματευτικής υστέρησης έναντι των επιχειρήσεων και των 
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βιομηχανιών μεγάλων διαστάσεων.

Τροπολογία4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - εισαγωγή

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι μία συμβατική διάταξη διαφορετική από αυτή που προτείνεται 
από τα άρθρα 3 και 5 θα είχε αρνητικές συνέπειες για τις συμβατικές εγγυήσεις που 
προστατεύουν τον πιστωτή. Ο εισηγητής εκτιμά ότι έχει θεμελιώδη σημασία να εξασφαλίζουν τα 
κράτη μέλη την αυτόματη εκτελεστότητα της διαδικασίας, εις τρόπον ώστε ο πιστωτής να μην 
κινδυνεύει από ενδεχόμενες μορφές αντιποίνων από πλευράς του εντολοδότη.

Τροπολογία5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. 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 συμβαση·

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 συμβαση·

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 

β) εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία 
πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο 

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, ο πιστωτής δικαιούται να λάβει 
από τον οφειλέτη με αυτόματη 
εκτελεστότητα, ήτοι χωρίς να απαιτείται 
σχετικό αίτημα από πλευράς του 
πιστωτή, ένα από τα ακόλουθα ελάχιστα 
ποσά:  
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τόκος για την καθυστέρηση της πληρωμής 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός εντός 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά 
όρια:

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 
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 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, 30 
ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δια λόγους σαφήνειας, θεωρείται σκόπιμο να διευκρινισθούν στο άρθρο 5 οι όροι που 
καθιστούν απαιτητό τον τόκο για την καθυστέρηση της πληρωμής (παράγραφος 1), οι μέγιστες 
προθεσμίες πληρωμής (πρώην παράγραφος 4, νέα παράγραφος 2), η μέγιστη διάρκεια της 
διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου (παράγραφος 3), και τέλος  οι λεπτομέρειες ως προς την 
έναρξη της απαίτησης (πρώην παράγραφος 2, νέα παράγραφος 4).

Τροπολογία 6

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 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη 
σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα 
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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.

χρονικά όρια που προβλέπονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο β), εκτός εάν 
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του 
οφειλέτη και του πιστωτή και αιτιολογείται 
δεόντως από την αρχή της 
αναγκαιότητας, και, συνεπώς, ποτέ άνω 
των 60 ημερών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5, στην αρχική του διατύπωση, παρέχει μεγάλες δυνατότητες στα μέρη να 
συμφωνήσουν για μεγαλύτερη προθεσμία πληρωμής, υπονομεύοντας έτσι τους γενικούς στόχους 
της οδηγίας. Άλλωστε, η διατύπωση "μια αντικειμενική ανάγκη για προγραμματισμό της 
πληρωμής με μεγαλύτερη προθεσμία" είναι υπερβολικά ασαφής και μπορεί να ερμηνευθεί με 
διάφορους τρόπους.

Τροπολογία 7

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 
συνέχιση τους  .

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 
προσφυγή σε αυτές .

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις εκπροσώπησης θα έπρεπε να μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ακόμη και όταν σποραδικώς ή ακανόνιστα γίνεται προσφυγή στις ρήτρες αυτές.



PA\802963EL.doc 9/9 PE430.892v02-00

EL

Τροπολογία8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της παρούσης 
οδηγίας, τα κράτη μέλη προγραμματίζουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό την 
περαιτέρω συνειδητοποίηση από πλευράς 
των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των 
ΜΜΕ, των δικαιωμάτων τους.
Τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να προβούν σε δημοσίευση πληροφοριών 
σχετικά με τους "καλούς" και τους 
"κακούς" οφειλέτες και την διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση 
της έγκαιρης εκτέλεσης των πληρωμών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εταιρείες δεν 
ζητούν τόκους επειδή, μεταξύ άλλων, αγνοούν τα  δικαιώματά τους. Μπορούν στις πληροφορίες 
να προστεθούν και πρακτικά μέτρα τα οποία θα συνέβαλαν στην έγκαιρη εκτέλεση των 
πληρωμών.


