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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1820/2009, του José Maria Carrasco Cano, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Asociación Española de Proveedores de Impagados de 
la Construcción», σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της παύσης 
πληρωμών για τις ΜΜΕ του κλάδου των κατασκευών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για μη συμμόρφωση του ισπανικού κλάδου των ιδιωτικών και 
δημόσιων κτιρίων με την οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές. Υποστηρίζει ότι η καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας στην 
ισπανική νομοθεσία (νόμος 3/2004) είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά ανεξόφλητων 
λογαριασμών με καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδο των κατασκευών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές μεταφέρθηκε στο ισπανικό δίκαιο με τον εθνικό νόμο αριθ. 3/2004 της 29ης 
Δεκεμβρίου 2004. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η οδηγία δεν εναρμονίζει τις 
προθεσμίες πληρωμών, εξασφαλίζει όμως νομικό δικαίωμα απαίτησης τόκων σε περίπτωση 
υπερημερίας.
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Άρθρο 3 Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), τόκος υπερημερίας καθίσταται 
απαιτητός από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου 
πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. Ελλείψει σχετικής διάταξης στη σύμβαση, τόκος 
καθίσταται αυτόματα απαιτητός 30 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από τον 
οφειλέτη του τιμολογίου.

Το Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι «όπως προκύπτει από το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
στοιχείο α), της οδηγίας 2000/35, οι συμβαλλόμενοι είναι, καταρχήν, ελεύθεροι να καθορίζουν 
με τη σύμβασή τους την ημερομηνία ή την προθεσμία πληρωμής. Συνεπώς, μόνον ελλείψει 
σχετικής συμβατικής ρήτρας πρέπει να εφαρμόζεται η νόμιμη προθεσμία των 30 ημερών που 
προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), της οδηγίας». [η πλάγια γραφή προστέθηκε] 
(Απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, υπόθεση C-380/06, σημεία 
17 και 18).

Το άρθρο 3, παράγραφος 2, ορίζει ότι ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερημερίας. Ωστόσο, 
πρέπει λαμβάνεται υπόψη ότι η διάταξη αυτή χορηγεί δικαίωμα και δεν υποχρεώνει τον 
δανειστή να απαιτεί τόκο υπερημερίας. Επομένως, εξαρτάται από τον δανειστή να 
αποφασίσει αν θα απαιτήσει τόκο υπερημερίας.

Άρθρο 4 Παρακράτηση της κυριότητας

Το άρθρο 10 του ισπανικού νόμου αριθ. 3/2004 της 29ης Δεκεμβρίου 2004 μεταφέρει το 
άρθρο 4 της οδηγίας. Το Δικαστήριο ανέφερε ότι δεν μπορεί να συναχθεί από το άρθρο 4 «ότι 
σκοπεί να επηρεάσει τους κανόνες πλην αυτών που προβλέπουν ρητώς, αφενός, τη δυνατότητα 
του πωλητή και του αγοραστή να συνάψουν ρητώς ρήτρα παρακρατήσεως της κυριότητας πριν 
από την παράδοση των αγαθών και, αφετέρου, τη δυνατότητα του πωλητή να διατηρήσει την 
κυριότητα των αγαθών μέχρις πλήρους εξοφλήσεως του τιμήματος.» Επομένως, το Δικαστήριο 
όρισε ότι οι κανόνες που αφορούν το αντιτάξιμο των ρητρών παρακρατήσεως της κυριότητας 
έναντι τρίτων, τα δικαιώματα των οποίων δεν επηρεάζονται από την οδηγία 2000/35/ΕΚ, 
εξακολουθούν να ρυθμίζονται αποκλειστικώς από τις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών 
μελών. (Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Οκτωβρίου 2006, Επιτροπή κατά Ιταλίας, 
υπόθεση C-302/05, σημεία 29 και 30).

Επομένως, η κατάσταση την οποία παρουσίασε ο αναφέρων μπορούσε να επιλυθεί με τη 
συμπερίληψη μιας ρήτρας παρακράτησης της κυριότητας στη σύμβαση.

Άρθρο 5 Διαδικασίες είσπραξης για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις

Είναι γενικά αποδεκτό ότι όλοι οι οφειλέτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν 
απαιτήσεις. Το ίδιο ορίζεται, για παράδειγμα, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
2006 για τη θέσπιση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Όσον αφορά διαδικασίες είσπραξης για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, η οδηγία προβλέπει 
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ότι ένας εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκδίδεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, 
τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίζουν βραχύτερες προθεσμίες. Όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 6, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ ή να θεσπίσουν 
διατάξεις ευνοϊκότερες για τον δανειστή.

Συμπέρασμα

Η αναφορά επιβεβαιώνει την ανάλυση της Επιτροπής ότι υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις 
ότι, παρά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2000/35/ΕΚ, οι καθυστερήσεις πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές εξακολουθούν να αποτελούν γενικό πρόβλημα στην ΕΕ
(συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας) και ότι η οικονομική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση.

Με βάση αυτή την ανάλυση, η Επιτροπή υπέβαλε, ως εκ τούτου, πρόταση τροποποίησης της 
ισχύουσας οδηγίας [COM (2009)126] η οποία, εάν εγκριθεί από το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα παράσχει στους δανειστές συμπληρωματικά μέσα τα οποία θα 
τους προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκούν πλήρως και με αποτελεσματικότητα τα 
δικαιώματά τους όταν πληρώνονται με καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, οι δανειστές θα 
δικαιούνται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης της απαίτησής τους και 
επιπρόσθετα μέτρα θα αποθαρρύνουν τις καθυστερημένες πληρωμές από τις δημόσιες 
διοικήσεις. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώνουν για 
όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που τους παρέχονται εντός 30 ημερών και πρέπει να
υπόκεινται σε αυστηρότερες ποινές αν δεν πληρώσουν εγκαίρως.

Η εν λόγω πρόταση οδηγίας εξετάζεται επί του παρόντος από τον συννομοθέτη (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – COD/2009/0054).


