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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0693/2011, του Alberto Scoccianti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις καθυστερήσεις πληρωμών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ιταλία,

Αναφορά 0703/2011, του Alberto Crisafi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας «BSN Medical», σχετικά με καθυστερήσεις στην πληρωμή των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ιταλία,

Αναφορά 0704/2011, του Alessandro Pater, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας «Medical System», σχετικά με καθυστερήσεις στην πληρωμή 
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς 0693/2011

Ο αναφέρων αντιτίθεται στις σοβαρές καθυστερήσεις κατά την πληρωμή των οφειλόμενων 
ποσών από τις ιταλικές αρχές προς εταιρείες που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παραβιάζοντας το κοινοτικό δίκαιο.

Περίληψη της αναφοράς 0703/2011

Ο αναφέρων καταγγέλλει την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από το ιταλικό κράτος 
σχετικά με σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή οφειλομένων ποσών σε εταιρείες 
παροχής αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Περίληψη της αναφοράς 0704/2011

Ο αναφέρων καταγγέλλει την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από το ιταλικό κράτος 
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σχετικά με σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή οφειλομένων ποσών σε εταιρείες 
παροχής αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0693/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011, οι αναφορές 
0703/2011 και 0704/2011 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 3 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές μεταφέρθηκε ορθά στο ιταλικό δίκαιο μέσω του Decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali GURI - Serie generale - n° 249 du 23/10/2002 p. 16 
(νομοθετικό διάταγμα αριθ. 231 της 9ης Οκτωβρίου 2002 – εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές, GURI [Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ιταλίας] αριθ. φύλλου 249, της 
23ης Οκτωβρίου 2002, σ. 16). 

Πρέπει να αναφερθεί εξαρχής ότι η οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές δεν αποκλείει την καθυστέρηση 
πληρωμών αυτή καθεαυτή, αλλά ρυθμίζει τις συνέπειες της καθυστέρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης κατάλληλης αποζημίωσης για τους δανειστές. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου1, «η εν λόγω οδηγία ρυθμίζει μόνον κάποιους 
συγκεκριμένους κανόνες σχετικούς με τέτοιες καθυστερήσεις, ήτοι τους τόκους υπερημερίας 
(άρθρο 3) την παρακράτηση της κυριότητας (άρθρο 4) και τις διαδικασίες εισπράξεως για μη 
αμφισβητούμενες απαιτήσεις (άρθρο 5)»2.

Επιπλέον πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω οδηγία δεν εναρμονίζει τους όρους της 
πληρωμής, αλλά παρέχει νόμιμο δικαίωμα σε τόκους υπερημερίας. Οι δανειστές μπορούν 
επίσης να διεκδικήσουν πλήρη αποζημίωση για όλα τα έξοδα που προκύπτουν στην 
προσπάθειά τους να πληρωθούν από τους πελάτες τους. Τέτοιου είδους έξοδα είναι, για 
παράδειγμα, τα διοικητικά και διαδικαστικά έξοδα, καθώς και το κόστος υπεργολαβίας.

Άρθρο 3 Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), ο τόκος υπερημερίας καθίσταται 
απαιτητός από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου 
πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση απουσίας διάταξης στη σύμβαση, ο τόκος 
                                               
1 Υπόθεση 265/07, με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, 
που υπέβαλε το Tribunale civile di Roma (Ιταλία) με απόφαση της 21ης Μαΐου 2007, η οποία περιήλθε στο 
Δικαστήριο στις 4 Ιουνίου 2007, στο πλαίσιο της δίκης Caffaro Srl κατά Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, 
απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2008.
2 Υπόθεση C-302/05 Επιτροπή κατά Ιταλίας, απόφαση του Δικαστηρίου  της 26ης Οκτωβρίου 2006, σκέψη 23, 
και υπόθεση C-306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche κατά Telekom AG, απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο 
τμήμα) της 3ης Απριλίου 2008, σκέψη 21.
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καθίσταται αυτόματα απαιτητός 30 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου 
από τον οφειλέτη.

Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι «όπως προκύπτει από το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, 
της οδηγίας 2000/35, οι συμβαλλόμενοι είναι, κατ’ αρχήν, 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 αυτής».1

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 ορίζει ότι ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερημερίας. Ωστόσο, η εν 
λόγω διάταξη γεννά δικαίωμα και δεν υποχρεώνει το δανειστή να διεκδικήσει τόκο 
υπερημερίας. Συνεπώς, ο δανειστής θα αποφασίσει αν θα αξιώσει τόκο υπερημερίας. 

Άρθρο 4 Παρακράτηση της κυριότητας

Αντίστοιχα, το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι οι κανονισμοί που αφορούν την εκτέλεση 
ρήτρας παρακράτησης 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.2

Άρθρο 5 Διαδικασίες είσπραξης για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις

Είναι γενικά αποδεκτό ότι όλοι οι οφειλέτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αμφισβητήσουν απαιτήσεις. Αυτή η αρχή αναγνωρίζεται επίσης, για παράδειγμα, από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη 
αμφισβητούμενες αξιώσεις3 και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση 
διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής4. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες είσπραξης για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, η οδηγία 
προβλέπει ότι ένας εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκδίδεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αμφισβητούμενες απαιτήσεις και οι διάφορες διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτελέσεως εκτελεστού τίτλου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2000/35/EΚ.5 Οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εξακολουθούν να υπάγονται 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν μικρότερη χρονική περίοδο. Όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ ή να θεσπίσουν 
διατάξεις ευνοϊκότερες για τον δανειστή. 

Συμπέρασμα

                                               
1 Υπόθεση C-380/06 Επιτροπή κατά Ισπανίας, απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2008, σημεία 17 και 18.
2 Υπόθεση C-302/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Οκτωβρίου 2006, σημεία 29 
και 30.
3 EE L 143 της 30.4.2004, σ. 15.
4 EE L 399 της 30.12.2006, σ. 1.
5 Υπόθεση C-265/07, Caffaro Srl κατά Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, απόφαση του Δικαστηρίου 
(πρώτο τμήμα) της 11ης Σεπτεμβρίου 2008.
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Η αναφορά επιβεβαιώνει την ανάλυση της Επιτροπής ότι, παρά την ορθή μεταφορά της 
οδηγίας 2000/35/ΕΚ, η καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές εξακολουθεί να 
αποτελεί γενικό πρόβλημα εντός της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας) και ότι η 
οικονομική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση.

Καταρχήν, εφόσον υιοθετηθούν ικανοποιητικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, οι 
παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας πρέπει κανονικά να επιλύονται ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, η ενδεδειγμένη επανόρθωση του προβλήματος το οποίο θίγουν οι 
αναφέροντες πρέπει να επιδιωχθεί με τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της εθνικής 
νομοθεσίας.

Πρέπει να τονιστεί ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2011 εγκρίθηκε η νέα οδηγία 2011/7/ΕΕ για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, που 
περιλαμβάνει αυστηρότερες διατάξεις, η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των 
27 χωρών της ΕΕ το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2013. Ένα από τα βασικά σημεία, που 
έχει άμεση σχέση με τον κάθε προαναφερόμενο αναφέροντα, είναι ότι η οδηγία εναρμονίζει 
την περίοδο πληρωμής των συναλλαγών μεταξύ των δημοσίων αρχών και των επιχειρήσεων. 
Ως εκ τούτου, κατά γενικό κανόνα οι αρχές πρέπει να καταβάλλουν πληρωμή για τα αγαθά 
και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν εντός 30 ημερών. Προαιρετικά, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επεκτείνουν την περίοδο πληρωμής των 30 ημερών μέχρι το ανώτατο όριο των 60 ημερών για 
δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς παροχής ιατρικής μέριμνας. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των καθυστερήσεων πληρωμών σε όλη την Ένωση και των 
επιβλαβών επιπτώσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εξετάσουν προαιρετικά το ενδεχόμενο της 
πρόωρης μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ως σημαντικό μέσο ενθάρρυνσης για την 
πραγματοποίηση έγκαιρων πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


