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I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2011/7/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Φεβρουαρίου 2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
(αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

αγαθά έχουν παραδοθεί ή οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί,
πολλά από τα αντίστοιχα τιμολόγια πληρώνονται πολύ αργό
τερα από την προθεσμία τους. Αυτού του είδους οι καθυ
στερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τη ρευστότητα
και περιπλέκουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση των επι
χειρήσεων. Επηρεάζουν, επίσης, την ανταγωνιστικότητα και
την αποδοτικότητά τους, όταν ο πιστωτής υποχρεώνεται να
ζητήσει εξωτερική χρηματοδότηση λόγω των καθυστερήσεων
πληρωμών. Ο κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων αυξάνεται
κατά πολύ σε περιόδους οικονομικής κάμψης, όταν η πρό
σβαση σε χρηματοδότηση είναι δυσκολότερη.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

(4)

Ο δικαστικός διακανονισμός των απαιτήσεων που συνδέονται
με τις καθυστερήσεις πληρωμών διέπεται από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου
2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (4),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφι
σβητούμενες αξιώσεις (5), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση δια
δικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (6), και τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη
θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (7). Ωστόσο,
είναι αναγκαίο να θεσπιστούν συμπληρωματικές διατάξεις, με
σκοπό την αποτροπή των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές.

(5)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συναλ
λάσσονται σε όλη την εσωτερική αγορά υπό συνθήκες που
να διασφαλίζουν ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές δεν συνε
πάγονται μεγαλύτερους κινδύνους από τις εγχώριες πωλή
σεις. Η εφαρμογή ουσιωδώς διαφορετικών κανόνων για τις
εγχώριες και τις διασυνοριακές συναλλαγές θα οδηγούσε σε
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πρόκειται να γίνουν αρκετές ουσιαστικές αλλαγές στην οδη
γία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλα
γές (3). Για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισμού, είναι
επιθυμητή η αναδιατύπωση των εν λόγω διατάξεων.

(2)

Η πλειονότητα των αγαθών και των υπηρεσιών παρέχονται
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς από οικονομικούς
φορείς σε άλλους οικονομικούς φορείς και σε δημόσιες
αρχές με προθεσμιακή πληρωμή, βάσει της οποίας ο προμη
θευτής παρέχει στον πελάτη του χρόνο να πληρώσει το
τιμολόγιο, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή
όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή ή όπως
ορίζεται από τη νομοθεσία.

(3)

Πολλές πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των
οικονομικών φορέων ή μεταξύ των οικονομικών φορέων
και των δημόσιων αρχών γίνονται αργότερα από την ημερο
μηνία που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση ή που καθορίζεται
στους γενικούς εμπορικούς όρους. Παρά το γεγονός ότι τα

(1) ΕΕ C 255 της 22.9.2010, σ. 42.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 (δεν
έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2001.
(3) ΕΕ L 200 της 8.8.2000, σ. 35.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
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12 της 16.1.2001, σ. 1.
143 της 30.4.2004, σ. 15.
399 της 30.12.2006, σ. 1.
199 της 31.7.2007, σ. 1.
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(6)

Η Επιτροπή, με την ανακοίνωση της 25ης Ιουνίου 2008 με
τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις — Μια
“Small Business Act” για την Ευρώπη», υπογράμμισε την
ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση και να αναπτυχθεί ένα
νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο να ευνοεί τις
έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές. Θα πρέπει να
επισημανθεί ότι οι δημόσιες αρχές έχουν ιδιαίτερη ευθύνη
στο πλαίσιο αυτό. Τα κριτήρια για τον καθορισμό των ΜΜΕ
καθορίζονται με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (1).

(7)

Μία από τις προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στην ανα
κοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο
«Ένα Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας»
συνίσταται στη μείωση του διοικητικού φόρτου και την
προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω, μεταξύ άλλων,
της καταρχήν εξασφάλισης ότι εξοφλούνται τα τιμολόγια
για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των
τιμολογίων των ΜΜΕ, εντός ενός μηνός, ώστε να αντιμετωπι
στούν οι περιορισμοί ρευστότητας.

(8)

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
περιορίζεται στις πληρωμές που γίνονται ως αμοιβή για
εμπορικές συναλλαγές. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει
να διέπει τις συναλλαγές με τους καταναλωτές, τους τόκους
που καταβάλλονται σε σχέση με άλλες πληρωμές, π.χ. πλη
ρωμές δυνάμει της νομοθεσίας για τις επιταγές και τις
συναλλαγματικές ή τις πληρωμές στο πλαίσιο αποζημίωσης,
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών από τις ασφαλιστικές
εταιρείες. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να
εξαιρούν οφειλές που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας
αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών ανα
διάρθρωσης χρέους.

(9)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει όλες τις εμπορικές
συναλλαγές, ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται
μεταξύ ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχει
ρήσεων και δημόσιων αρχών, δεδομένου ότι οι δημόσιες
αρχές προβαίνουν σε σημαντικό όγκο πληρωμών προς τις
επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει επίσης να διέπει
όλες τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κύριων αναδόχων
και των προμηθευτών και υπεργολάβων τους.

(10)

Το γεγονός ότι τα ελευθέρια επαγγέλματα εμπίπτουν στην
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να οδηγεί τα κράτη μέλη να
τα αντιμετωπίζουν ως επιχειρήσεις ή εμπόρους για σκοπούς
άσχετους με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(11)

Στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών έναντι
αμοιβής που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θα πρέπει
επίσης να συμπεριληφθούν η σχεδίαση και η εκτέλεση δημό
σιων έργων και κτιρίων και τα έργα πολιτικού μηχανικού.

(12)

Η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί παράβαση συμβατικής
υποχρέωσης η οποία έχει γίνει οικονομικά ελκυστική για
τους οφειλέτες στα περισσότερα κράτη μέλη λόγω των χαμη
λών ή των ανύπαρκτων τόκων υπερημερίας που επιβάλλονται

(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
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στις καθυστερήσεις πληρωμών και/ή της βραδύτητας των
διαδικασιών είσπραξης. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και
για να αποθαρρύνονται οι καθυστερήσεις, απαιτείται αποφα
σιστική μεταστροφή προς την υιοθέτηση νοοτροπίας έγκαι
ρης πραγματοποίησης των πληρωμών, τέτοια που, μεταξύ
άλλων, να θεωρείται πάντα ο αποκλεισμός του δικαιώματος
χρέωσης τόκου κατάφωρα καταχρηστική συμβατική ρήτρα ή
πρακτική. Η μεταστροφή αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
τον καθορισμό ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με τις προθεσμίες
πληρωμής και την αποζημίωση των πιστωτών για τις δαπάνες
που υφίστανται, επίσης δε θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό ο
αποκλεισμός του δικαιώματος αποζημίωσης για τα έξοδα
είσπραξης να θεωρείται καταφανώς καταχρηστικός.
(13)

Θα πρέπει κατά συνέπεια να προβλεφθεί ότι οι συμβατικές
προθεσμίες πληρωμής μεταξύ επιχειρήσεων δεν μπορούν,
κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνουν τις 60 ημερολογιακές
ημέρες. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερες προθεσμίες
πληρωμής, για παράδειγμα όταν οι επιχειρήσεις επιθυμούν
να παράσχουν εμπορική πίστη στους πελάτες τους. Θα πρέ
πει, επομένως, να διατηρηθεί η δυνατότητα των μερών να
συμφωνούν ρητά για προθεσμίες πληρωμής μεγαλύτερες των
60 ημερών, εφόσον η παράταση αυτή δεν είναι κατάφωρα
καταχρηστική για τον πιστωτή.

(14)

Για λόγους συνέπειας της ενωσιακής νομοθεσίας, για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ισχύσει ο ορι
σμός της «αναθέτουσας αρχής» 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 ενέρ
γειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (2),
και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντο
νισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (3).

(15)

Οι οφειλόμενοι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας θα πρέπει να
υπολογίζονται σε ημερήσια βάση ως απλοί τόκοι, σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμ
βουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανό
νων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και
διορίες (4).

(16)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τους πιστω
τές να απαιτούν τόκους υπερημερίας. Σε περίπτωση εκπρό
θεσμης πληρωμής, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει
στον πιστωτή να χρεώνει τόκους υπερημερίας χωρίς προη
γούμενη όχληση για μη εκτέλεση ή άλλη παρεμφερή ειδο
ποίηση προς τον οφειλέτη σχετικά με την υποχρέωσή του να
πληρώσει.

(17)

Οι πληρωμές που πραγματοποιεί ο οφειλέτης θα πρέπει να
θεωρούνται εκπρόθεσμες, για τον σκοπό της τεκμηρίωσης
απαίτησης τόκων υπερημερίας, εφόσον ο πιστωτής δεν έχει
στη διάθεσή του το οφειλόμενο ποσό κατά την καταληκτική
ημερομηνία, ενώ έχει εκπληρώσει τις νομικές και συμβατικές
υποχρεώσεις του.

(2) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
(4) ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

23.2.2011

(18)

(19)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα τιμολόγια θεμελιώνουν απαίτηση πληρωμής και συνι
στούν σημαντικά έγγραφα στην αλυσίδα των συναλλαγών
που αφορούν την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ
άλλων για τον προσδιορισμό προθεσμιών πληρωμής. Για
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να προωθήσουν συστήματα που να παρέχουν ασφά
λεια δικαίου όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία παραλαβής
των τιμολογίων από τους οφειλέτες, συμπεριλαμβανομένου
του τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στον οποίο η
παραλαβή τιμολογίων θα μπορούσε να δημιουργεί ηλεκτρο
νικό τεκμήριο και ο οποίος υπάγεται εν μέρει στις διατάξεις
περί τιμολόγησης της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1).
Είναι αναγκαία η ικανή αποζημίωση των πιστωτών για τα
έξοδα είσπραξης που οφείλονται στις καθυστερήσεις πληρω
μών, ώστε να αποτρέπονται τέτοιου είδους καθυστερήσεις.
Τα έξοδα είσπραξης θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν την
είσπραξη του διοικητικού κόστους και την αποζημίωση για
το εσωτερικό κόστος που οφείλεται στην καθυστέρηση της
πληρωμής για την οποία η παρούσα οδηγία θα πρέπει να
καθορίσει ελάχιστο κατ’ αποκοπήν ποσό το οποίο θα μπορεί
να αθροίζεται με τον τόκο υπερημερίας. Η αντιστάθμιση σε
μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού θα πρέπει να αποσκοπεί στον
περιορισμό του διοικητικού και του εσωτερικού κόστους που
συνεπάγεται η είσπραξη. Η αποζημίωση για τα έξοδα είσπρα
ξης θα πρέπει να καθορίζεται με την επιφύλαξη των εθνικών
διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες το εθνικό δικαστήριο
μπορεί να χορηγεί στον πιστωτή αποζημίωση για κάθε πρό
σθετη ζημία που συνδέεται με την καθυστερημένη πληρωμή
του οφειλέτη.

(20)

Εκτός από την απαίτηση καταβολής κατ’ αποκοπήν ποσού
για τα έξοδα είσπραξης, οι πιστωτές θα πρέπει να έχουν και
δικαίωμα αποζημίωσης για τα άλλα έξοδα είσπραξης που
προκύπτουν εξαιτίας της υπερημερίας του οφειλέτη. Στα
εν λόγω έξοδα θα πρέπει να συγκαταλέγονται ιδίως αυτά
που προέκυψαν για τους πιστωτές εξαιτίας της χρήσης δικη
γόρου ή οργανισμού είσπραξης οφειλών.

(21)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των
κρατών μελών να προβλέπουν ως αποζημίωση για το κόστος
είσπραξης ποσά κατ’ αποκοπήν υψηλότερα και συνεπώς
ευνοϊκότερα για τον πιστωτή ή να αυξάνουν τα ποσά
αυτά, μεταξύ άλλων προκειμένου να συμβαδίζουν με τον
πληθωρισμό.

(22)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει την πραγμα
τοποίηση πληρωμών με δόσεις ή κλιμακωτών πληρωμών.
Ωστόσο, κάθε δόση ή πληρωμή θα πρέπει να καταβάλλεται
σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους και να υπόκειται
στους κανόνες περί εκπρόθεσμων πληρωμών που περιλαμβά
νονται στην παρούσα οδηγία.

(23)

Κατά γενικό κανόνα, οι δημόσιες αρχές διαθέτουν ασφαλέ
στερες, προβλέψιμες και συνεχείς ροές εσόδων συγκριτικά με
τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, πολλές δημόσιες αρχές μπορούν
να λάβουν χρηματοδοτήσεις με ελκυστικότερους όρους από
τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι δημόσιες αρχές εξαρτώνται
λιγότερο από ό,τι οι επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση στα
θερών εμπορικών σχέσεων για την επίτευξη των στόχων τους.
Οι μεγάλες προθεσμίες πληρωμής και οι καθυστερήσεις στις

(1) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
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πληρωμές από δημόσιες αρχές, για εμπορεύματα και υπηρε
σίες, προκαλούν αδικαιολόγητο κόστος για τις επιχειρήσεις.
Επομένως, είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ειδικοί κανόνες για
τις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν την πώληση εμπο
ρευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε
δημόσιες αρχές, οι οποίοι θα πρέπει να προβλέπουν ειδικό
τερα προθεσμίες πληρωμής κατά κανόνα όχι μεγαλύτερες
από 30 ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν στη σύμβαση προ
βλέπεται ρητά μεγαλύτερη προθεσμία η οποία τεκμηριώνεται
αντικειμενικά υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή
των ειδικών χαρακτηριστικών της σύμβασης, και, σε κάθε
περίπτωση, όχι μεγαλύτερες από 60 ημερολογιακές ημέρες.
(24)

Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση
των δημόσιων αρχών που ασκούν οικονομική δραστηριότητα
βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα, προσφέροντας αγαθά
ή υπηρεσίες στην αγορά ως δημόσιες επιχειρήσεις. Για τον
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, κάτω
από ορισμένες προϋποθέσεις, να παρατείνουν τη συμβατική
προθεσμία σε 60 ημερολογιακές ημέρες το πολύ.

(25)

Ιδιαίτερη ανησυχία σε σχέση με την καθυστέρηση πληρωμής
προκαλεί η κατάσταση των υπηρεσιών υγείας σε μεγάλο
αριθμό κρατών μελών. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλ
ψης, ως θεμελιώδες συστατικό μέρος της κοινωνικής υποδο
μής στην Ευρώπη, υποχρεώνονται συχνά να προσαρμόζουν
τις ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες στα οικονομικά τους, δεδο
μένου ότι η Ευρώπη γηράζει δημογραφικά, οι προσδοκίες
αυξάνονται και η ιατρική προοδεύει. Όλα τα συστήματα
έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της κατά προτεραι
ότητα προώθησης της υγειονομικής μέριμνας κατά τρόπο
που να εξισορροπεί τις ανάγκες των επιμέρους ασθενών με
τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να είναι συνεπώς σε θέση να δίνουν στους δημόσιους
φορείς παροχής ιατρικής μέριμνας τη δυνατότητα κάποιας
ευελιξίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παρατείνουν τη
συμβατική προθεσμία σε 60 ημερολογιακές ημέρες το πολύ.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές
στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης θα γίνονται εντός
των συμβατικών προθεσμιών πληρωμής.

(26)

Προκειμένου να μην υπονομευτεί η επίτευξη του στόχου της
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν
ώστε η μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής ή επα
λήθευσης στις εμπορικές συναλλαγές να μην υπερβαίνει,
κατά γενικό κανόνα, τις 30 ημερολογιακές ημέρες. Θα πρέ
πει, πάντως, να είναι δυνατόν η διαδικασία επαλήθευσης να
υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες, για παράδειγμα
στην περίπτωση ιδιαίτερα σύνθετων συμβάσεων, αν τούτο
συμφωνείται ρητά στη σύμβαση και σε οποιαδήποτε έγγραφα
της διαδικασίας προσφορών και δεν είναι κατάφωρα κατα
χρηστικό για τον πιστωτή.

(27)

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης βρίσκονται σε παρόμοια
κατάσταση με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών όσον
αφορά τις χρηματοδοτικές και εμπορικές σχέσεις τους. Ο
κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβου
λίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιο
νομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπο
λογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), καθορίζει ότι οι
πράξεις εκκαθάρισης, εντολής πληρωμής και πληρωμής των

(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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δαπανών από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να
ολοκληρώνονται εντός των χρονικών ορίων που καθορίζουν
οι κανόνες εφαρμογής του. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμογής
προσδιορίζονται σήμερα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου
2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζε
ται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των (1), και καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες δικαιού
νται τόκους υπερημερίας οι πιστωτές οι πληρωμές προς τους
οποίους καθυστερούν. Στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτα
σης των κανονισμών αυτών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι
μέγιστες προθεσμίες πληρωμής για τα θεσμικά όργανα της
Ένωσης ευθυγραμμίζονται με τις νόμιμες προθεσμίες που
ισχύουν για τις δημόσιες αρχές σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία.
(28)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να απαγορεύει την κατάχρηση
της ελευθερίας των συμβάσεων εις βάρος του πιστωτή. Κατά
συνέπεια, όταν ένας όρος σύμβασης ή μια πρακτική σε σχέση
με την ημερομηνία ή την προθεσμία πληρωμής, το επιτόκιο
υπερημερίας ή την αποζημίωση για το κόστος είσπραξης δεν
δικαιολογείται με βάση τους όρους που ισχύουν για τον
οφειλέτη ή εξυπηρετεί κυρίως τον σκοπό της εξασφάλισης
μεγαλύτερης ρευστότητας για τον οφειλέτη εις βάρος του
πιστωτή, μπορεί να θεωρηθεί υπό την έννοια αυτή ότι προ
βλέπεται καταχρηστικώς. Προς τούτο, και σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό «σχέδιο κοινού πλαισίου αναφοράς», τυχόν συμ
βατικός όρος ή πρακτική που παρεκκλίνει κατάφωρα από τα
συναλλακτικά ήθη και αντιβαίνει στην καλή πίστη και τη
συναλλακτική δεοντολογία θα πρέπει να θεωρείται ότι προ
βλέπεται καταχρηστικώς για τον πιστωτή. Ειδικότερα, ο πλή
ρης αποκλεισμός του δικαιώματος χρέωσης τόκων θα πρέπει
να θεωρείται πάντοτε κατάφωρα καταχρηστικός, ενώ ο απο
κλεισμός του δικαιώματος αποζημίωσης για τα έξοδα
είσπραξης να εικάζεται ως καταφανώς καταχρηστικός. Η
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις εθνικές διατάξεις
σχετικά με τον τρόπο σύναψης των συμβάσεων ή τις διατά
ξεις που ρυθμίζουν την ισχύ συμβατικών ρητρών που είναι
καταχρηστικές για τον οφειλέτη.

(29)

Στο πλαίσιο της έντασης των προσπαθειών για την πρόληψη
της κατάχρησης της συμβατικής ελευθερίας εις βάρος των
πιστωτών, οργανώσεις επίσημα αναγνωρισμένες ότι εκπροσω
πούν επιχειρήσεις και οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέ
ρον στην εκπροσώπηση επιχειρήσεων θα πρέπει να μπορούν
να προσφεύγουν σε εθνικά δικαστήρια ή διοικητικές αρχές
για να αποτρέπουν τη συνέχιση της εφαρμογής συμβατικών
όρων ή πρακτικών κατάφωρα καταχρηστικών για τον
πιστωτή.

(30)

Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου της παρούσας οδη
γίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη διάδοση
ορθών πρακτικών, μεταξύ άλλων με την ενθάρρυνση της
δημοσίευσης καταλόγου συνεπών πληρωτών.

(31)

Είναι επιθυμητό να εξασφαλισθεί στους πιστωτές η δυνατό
τητα να επικαλούνται ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας
σε όλη την Ένωση κατά τρόπο που δεν εισάγει διακριτική
μεταχείριση, εφόσον η ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας
είναι έγκυρη με βάση τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις που
ορίζει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

(1) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

23.2.2011

(32)

Η παρούσα οδηγία απλώς ορίζει τον όρο «εκτελεστός τίτλος»
αλλά δεν θα πρέπει να ρυθμίζει τις διάφορες διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης τέτοιου τίτλου, ούτε τους όρους
σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να διακοπεί ή να αναστα
λεί η αναγκαστική εκτέλεση τέτοιου τίτλου.

(33)

Οι συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωμών μπορούν να
λειτουργήσουν αποτρεπτικά μόνον αν συνοδεύονται από
ταχείες και αποτελεσματικές για τον πιστωτή διαδικασίες
είσπραξης. Σύμφωνα με την αρχή της αποφυγής των διακρί
σεων, που καθορίζεται στο άρθρο 18 της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διαδικασίες αυτές
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πιστωτές που είναι
εγκατεστημένοι στην Ένωση.

(34)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση προς τις δια
τάξεις της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
ενθαρρύνουν την προσφυγή σε διαμεσολάβηση ή άλλα μέσα
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η οδηγία 2008/52/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2), ήδη θεσπίζει το πλαί
σιο για συστήματα διαμεσολάβησης σε επίπεδο Ένωσης,
ιδίως όσον αφορά διασυνοριακές διαφορές, χωρίς να εμπο
δίζει την εφαρμογή του σε εσωτερικά συστήματα διαμεσο
λάβησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν
τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταρτίσουν εθελοντικούς κώδι
κες συμπεριφοράς, ιδίως ως συμβολή στην εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.

(35)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες είσπραξης
για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις που συνδέονται με
καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές ολο
κληρώνονται εντός βραχείας προθεσμίας, μεταξύ άλλων με
την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας και ανεξάρτητα από το
ποσό της οφειλής.

(36)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στην εσωτε
ρική αγορά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από
τα κράτη μέλη και, συνεπώς, δύναται, λόγω της κλίμακας και
των αποτελεσμάτων της, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
του εν λόγω στόχου.

(37)

Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στην εθνική
νομοθεσία θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που αντι
προσωπεύουν ουσιώδη αλλαγή ως προς την οδηγία
2000/35/ΕΚ. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την
εν λόγω οδηγία.

(38)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις
των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς
στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας 2000/35/ΕΚ.

(2) ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3.
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Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (1), τα κράτη μέλη παροτρύνο
νται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδη
γίας με τα μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά της στο
εθνικό δίκαιο και να δημοσιοποιούν τους εν λόγω πίνακες,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτόν η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές που
έχουν χαρακτήρα αμοιβής στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν οφειλές που αποτελούν
αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του οφειλέτη, συμπε
ριλαμβανομένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1) «εμπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων
ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, η οποία οδηγεί
στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι
αμοιβής·
2) «δημόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα αρχή, όπως ορίζουν το
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ
και το άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
ανεξαρτήτως του αντικειμένου ή της αξίας της σύμβασης·
3) «επιχείρηση»: οιαδήποτε οργάνωση εκτός των δημόσιων
αρχών, που ενεργεί στα πλαίσια της ανεξάρτητης οικονομικής
ή επαγγελματικής της δραστηριότητας, ακόμη και αν η δρα
στηριότητα αυτή ασκείται από ένα και μόνο πρόσωπο·
4) «καθυστέρηση πληρωμής»: η μη πραγματοποίηση πληρωμής
μέσα στη συμβατική η εκ του νόμου προθεσμία, εφόσον
πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή του
άρθρου 4 παράγραφος 1·
5) «τόκος υπερημερίας»: ο νόμιμος τόκος υπερημερίας ή ο τόκος
με επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ επιχειρήσεων, υπό
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7·
6) «νόμιμος τόκος υπερημερίας»: ο απλός τόκος για την καθυ
στερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το
σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ τουλάχιστον επι
πλέον ποσοστιαίες μονάδες·
7) «επιτόκιο αναφοράς»: ένα από τα ακόλουθα:
α) για κράτος μέλος που έχει ως νόμισμα το ευρώ, είτε:
i) το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις
αναχρηματοδότησης ή
(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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ii) το οριακό επιτόκιο το οποίο προκύπτει από τη δια
δικασία της προσφοράς με κυμαινόμενο επιτόκιο για
τις πλέον πρόσφατες βασικές πράξεις αναχρηματοδό
τησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·
β) για κράτος μέλος που δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, το
αντίστοιχο επιτόκιο που ορίζει η κεντρική εθνική του
τράπεζα·
8) «οφειλόμενο ποσό»: το κυρίως ποσό που θα έπρεπε να έχει
καταβληθεί μέσα στη συμβατική ή τη νόμιμη προθεσμία πλη
ρωμής, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων φόρων,
δασμών, τελών ή επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιμο
λόγιο ή την ισοδύναμη απαίτηση πληρωμής·
9) «παρακράτηση της κυριότητας»: κάθε συμβατική συμφωνία, με
βάση την οποία ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των
πωλουμένων αγαθών μέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως το
τίμημα·
10) «εκτελεστός τίτλος»: κάθε απόφαση ή διαταγή πληρωμής που
εκδίδεται από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, συμπεριλαμ
βανομένων εκείνων που είναι προσωρινά εκτελεστές, είτε προς
άμεση καταβολή είτε κατά δόσεις, η οποία παρέχει τη δυνα
τότητα στον πιστωτή να απαιτήσει την είσπραξη του χρέους
με αναγκαστική εκτέλεση έναντι του οφειλέτη.
Άρθρο 3
Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις εμπορικές συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων, ο πιστωτής δικαιούται τόκο υπερημερίας
χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του
υποχρεώσεις· και
β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός
εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο αναφοράς που
εφαρμόζεται:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο
που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
3.
Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, τα κράτη
μέλη διασφαλίζουν τα ακόλουθα:
α) ότι ο πιστωτής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας από την ημέρα
που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της προ
θεσμίας πληρωμής που ορίζει η σύμβαση·
β) εφόσον η ημερομηνία ή η προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη
σύμβαση, ότι ο πιστωτής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας κατά
την εκπνοή οιουδήποτε από τα εξής χρονικά όρια:
i) 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής
από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης
αίτησης για πληρωμή·
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ii) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή της
ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή δεν είναι βέβαιη, 30
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής
των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών·
iii) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύ
ναμη αίτηση για πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις υπηρε
σίες, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παρα
λαβής των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών·
iv) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικα
σία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η
αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή
την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την ημε
ρομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται
η αποδοχή ή η επαλήθευση, 30 ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία αυτή.
4.
Όταν προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με
την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η
μέγιστη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν υπερβαίνει τις 30
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών
ή των υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο
κείμενο της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατά
φωρα καταχρηστική για τον πιστωτή υπό την έννοια του άρθρου 7.
5.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία πληρωμής που
καθορίζεται στη σύμβαση δεν υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές
ημέρες, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο
της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα
καταχρηστική για τον πιστωτή υπό την έννοια του άρθρου 7.
Άρθρο 4
Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τις εμπορικές συναλ
λαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ο πιστωτής
δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζουν οι παρά
γραφοι 3, 4 ή 6, νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται
όχληση, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
α) ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του
υποχρεώσεις· και
β) ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός
εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο αναφοράς που
εφαρμόζεται:
α) για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους·
β) για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο
που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις εμπορικές συναλλαγές
στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή:
α) η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα
χρονικά όρια:
i) 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής
από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης
αίτησης για πληρωμή·
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ii) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή της
ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή δεν είναι βέβαιη, 30
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής
των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών·
iii) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύ
ναμη αίτηση για πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις υπηρε
σίες, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της
παραλαβής των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών·
iv) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικα
σία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η
αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή
την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την ημε
ρομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται
η αποδοχή ή η επαλήθευση, 30 ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία αυτή·
β) η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου δεν αποτελεί αντικεί
μενο συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και του
πιστωτή.
4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τις προθεσμίες της
παραγράφου 3 στοιχείο α) σε 60 το πολύ ημερολογιακές ημέρες,
για:
α) κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιο
μηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και
υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δημόσια επι
χείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/ΕΚ
της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη διαφάνεια
των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των
δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική
διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (1)·
β) δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και
είναι κατάλληλα αναγνωρισμένες για τον σκοπό αυτόν.
Αν κράτος μέλος αποφασίσει να παρατείνει τις προθεσμίες σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο, διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση σχε
τικά με την εν λόγω παράταση μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018.
Στη βάση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την οποία αναφέρει ποια
κράτη μέλη έχουν παρατείνει τις προθεσμίες τους σύμφωνα με
την παρούσα παράγραφο και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η
έκθεση αυτή συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.
5.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η μέγιστη διάρκεια της
διαδικασίας αποδοχής ή επαλήθευσης κατά την παράγραφο 3 στοι
χείο α) σημείο iv) δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός εάν
ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και σε
οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής προσφοράς και με την προϋπόθεση
ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή υπό την
έννοια του άρθρου 7.
(1) ΕΕ L 318 της 17.11.2006, σ. 17.
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6.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία πληρωμής που
ορίζεται στη σύμβαση δεν είναι μεγαλύτερη από τα χρονικά όρια
που προβλέπονται στην παράγραφο 3, εκτός εάν ρητά συμφωνή
θηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και με την προϋπόθεση
ότι τούτο δικαιολογείται αντικειμενικά από την ιδιαίτερη φύση ή τα
χαρακτηριστικά της σύμβασης και ότι σε κάθε περίπτωση η προθε
σμία δεν υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες.
Άρθρο 5
Χρονοδιαγράμματα πληρωμής
Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας των
συμβαλλομένων να συμφωνήσουν, τηρουμένων των σχετικών διατά
ξεων της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, σε χρονοδιαγράμματα
πληρωμής που θα προβλέπουν την καταβολή του οφειλόμενου
ποσού σε δόσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν οποιαδήποτε από
τις δόσεις δεν καταβληθεί έως τη συμφωνημένη ημερομηνία, ο
τόκος και η αποζημίωση που προβλέπει η παρούσα οδηγία υπολο
γίζονται με αποκλειστική βάση τα ληξιπρόθεσμα ποσά.
Άρθρο 6
Αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εφόσον καθίσταται απαιτη
τός τόκος υπερημερίας σε εμπορικές συναλλαγές σύμφωνα με το
άρθρο 3 ή το 4, ο πιστωτής δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη
τουλάχιστον το σταθερό ποσό των 40 ευρώ.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κατά την παράγραφο 1
κατ’ αποκοπήν ποσό είναι απαιτητό χωρίς να απαιτείται όχληση και
ως αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης του πιστωτή.
3.
Ο πιστωτής δικαιούται, επιπλέον του κατά την παράγραφο 1
κατ’ αποκοπήν ποσού, να ζητήσει από τον οφειλέτη εύλογη αποζη
μίωση για οποιαδήποτε σχετικά υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης
πάνω από το κατ’ αποκοπήν ποσό, που οφείλονται στην καθυστε
ρημένη πληρωμή του οφειλέτη. Τούτο θα μπορούσε να περιλαμβά
νει δαπάνες που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στη χρήση δικηγόρου ή
οργανισμού είσπραξης οφειλών.
Άρθρο 7
Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων και πρακτικές
1.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι συμβατικός όρος ή πρακτική
που αφορά την ημερομηνία ή την προθεσμία πληρωμής, το επιτόκιο
για την καθυστέρηση της πληρωμής ή την αποζημίωση για τα έξοδα
είσπραξης είτε δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα είτε γεννά αξίωση
αποζημίωσης, εάν έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα για
τον πιστωτή.
Για την εκτίμηση του τυχόν καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικού
όρου ή πρακτικής για τον πιστωτή, υπό την έννοια του πρώτου
εδαφίου, συνεκτιμώνται όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συμπε
ριλαμβανομένων:
α) τυχόν κατάφωρης παρέκκλισης από τα συναλλακτικά ήθη, αντί
θετης προς την καλή πίστη και τη συναλλακτική δεοντολογία·
β) της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας· και
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γ) του εάν ο οφειλέτης διαθέτει οιονδήποτε αντικειμενικό λόγο
απόκλισης από τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, από την προθε
σμία πληρωμής κατά το άρθρο 3 παράγραφος 5, το άρθρο 4
παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το
άρθρο 4 παράγραφος 6 ή από το κατ’ αποκοπήν ποσό κατά το
άρθρο 6 παράγραφος 1.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, συμβατικός όρος ή
πρακτική που αποκλείει τη χρέωση τόκου για την καθυστέρηση
της πληρωμής θεωρείται ότι έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρα
κτήρα.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, συμβατικός όρος ή
πρακτική που αποκλείει την αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης
σύμφωνα με το άρθρο 6 θεωρείται ότι έχει κατάφωρα καταχρηστικό
χαρακτήρα.
4.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, προς όφελος των δανειστών και
των ανταγωνιστών, την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών μέσων
ώστε να αποτρέπεται η συνέχιση της χρησιμοποίησης συμβατικών
όρων και πρακτικών κατάφωρα καταχρηστικών κατά την έννοια της
παραγράφου 1.
5.
Στα μέσα κατά την παράγραφο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις
βάσει των οποίων οργανώσεις που είναι επισήμως αναγνωρισμένες
ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα επιχειρήσεων ή έχουν έννομο
συμφέρον προς τούτο μπορούν να προσφύγουν, σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικη
τικά όργανα ισχυριζόμενες ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές έχουν
κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα υπό την έννοια της παραγρά
φου 1, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν κατάλληλα και αποτελε
σματικά μέσα για να αποτραπεί η χρήση τους.
Άρθρο 8
Διαφάνεια και αυξημένη επίγνωση
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση του ισχύοντος
νόμιμου επιτοκίου υπερημερίας.
2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει στο διαδίκτυο λεπτομερείς πληροφο
ρίες σχετικά με τα νόμιμα επιτόκια που ισχύουν σε όλα τα κράτη
μέλη σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής στο πλαίσιο εμπορικών
συναλλαγών.
3.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, εφόσον απαιτείται, τον ειδι
κευμένο τύπο, εκστρατείες πληροφόρησης ή κάθε άλλο αποτελε
σματικό μέσο για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις αυξημένη επίγνωση
των τρόπων επανόρθωσης για τις καθυστερήσεις πληρωμής μεταξύ
επιχειρήσεων.
4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν την κατάρτιση κωδί
κων έγκαιρης πληρωμής, με πρόβλεψη σαφώς καθορισμένων προθε
σμιών πληρωμής και κατάλληλης διαδικασίας για τη διευθέτηση
κάθε διαμφισβητούμενης πληρωμής, ή κάθε πρωτοβουλία που αντι
μετωπίζει το κρίσιμο ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμής και
συμβάλλει στην καλλιέργεια νοοτροπίας έγκαιρων πληρωμών που
υποστηρίζει τον στόχο της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 9
Παρακράτηση της κυριότητας
1.
Τα κράτη μέλη ορίζουν, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές
διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ότι ο πωλητής διατηρεί την
κυριότητα των αγαθών μέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως το τίμημα,
εφόσον έχει συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ του αγοραστή και του
πωλητή, πριν από την παράδοση των αγαθών, ρήτρα παρακράτησης
της κυριότητας.
2.
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν
διατάξεις όσον αφορά τις προκαταβολές πληρωμών οι οποίες
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τον οφειλέτη.
Άρθρο 10
Διαδικασίες είσπραξης για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εκτελεστός τίτλος μπορεί να
εκδίδεται, μεταξύ άλλων με ταχεία διαδικασία και ασχέτως του
ύψους της οφειλής, κανονικά εντός 90 ημερολογιακών ημερών
από την κατάθεση της αγωγής ή αίτησης του δανειστή στο δικα
στήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή, εφόσον δεν υπάρχει αμφισβήτηση
της οφειλής ή πτυχών της. Τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στην
υποχρέωση αυτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους κανονι
σμούς και τις διοικητικές διατάξεις τους.
2.
Οι εθνικές νομοθεσίες και οι εθνικές κανονιστικές και διοικη
τικές διατάξεις πρέπει να επιβάλλουν τους ίδιους όρους σε όλους
τους πιστωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.
3.
Κατά τον υπολογισμό της κατά την παράγραφο 1 προθεσμίας
δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) οι προθεσμίες κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων·

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρο
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιλαμβάνουν επίσης δήλωση
που διευκρινίζει ότι οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία, οι
οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις, νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία.
Ο τρόπος αυτής της αναφοράς και της διατύπωσης αυτής της
δήλωσης καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία.
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ ή να θεσπί
σουν διατάξεις ευνοϊκότερες για τον πιστωτή από τις διατάξεις που
απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.
4.
Κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, τα
κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με την εξαίρεση συμβάσεων που
έχουν συναφθεί πριν από τις 16 Μαρτίου 2013.
Άρθρο 13
Κατάργηση
Η οδηγία 2000/35/ΕΚ καταργείται από τις 16 Μαρτίου 2013, με
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις
προθεσμίες για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και την εφαρ
μογή της. Εντούτοις, παραμένει σε ισχύ για συμβάσεις που συνή
φθησαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία στις οποίες η παρούσα
οδηγία δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4.
Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία λογίζονται ως αναφορές
στην παρούσα οδηγία και νοούνται σύμφωνα με τον πίνακα αντι
στοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα.

β) οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο πιστωτής, όπως ο
χρόνος που δαπανάται για τη διόρθωση αιτήσεων.
4.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατά
ξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.
Άρθρο 11

23.2.2011

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

Έκθεση

Άρθρο 15

Έως τις 16 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση συνοδεύεται ενδεχομένως
από τις κατάλληλες προτάσεις.

Αποδέκτες

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 16 Φεβρουαρίου 2011.

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς
τα άρθρα 1 έως 8 και το άρθρο 10 έως τις 16 Μαρτίου 2013.
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατά
ξεων.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

MARTONYI J.

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 2000/35/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

—

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 σημείο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 σημείο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 2 σημείο 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 σημείο 4

—

Άρθρο 2 σημείο 5

—

Άρθρο 2 σημείο 6

—

Άρθρο 2 σημείο 7 εισαγωγικό μέρος

—

Άρθρο 2 σημείο 8

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 σημείο 9

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 σημείο 7 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 σημείο 10

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β) εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο iv)

—

Άρθρο 3 παράγραφος 4

—

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) πρώτη και τρίτη περίοδος

—

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεύτερη περίοδος

Άρθρο 2 σημείο 7 στοιχείο β)

—

Άρθρο 3 παράγραφος 2

—

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6 παράγραφος 1

—

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 6 παράγραφος 3
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Οδηγία 2000/35/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 3 παράγραφος 2

—

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 1

—

Άρθρο 7 παράγραφος 2

—

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 5

—

Άρθρο 8

Άρθρο 4

Άρθρο 9

Άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

—

—

Άρθρο 10 παράγραφος 4

—

Άρθρο 11

Άρθρο 6 παράγραφος 1

—

—

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 5

—

—

Άρθρο 12 παράγραφος 4

—

Άρθρο 13

Άρθρο 7

Άρθρο 14

Άρθρο 8

Άρθρο 15

—

Παράρτημα

23.2.2011

23.2.2011
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 165/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Φεβρουαρίου 2011
σχετικά με την επιβολή μειώσεων σε ορισμένες ποσοστώσεις σκουμπριού που διατίθενται στην Ισπανία το
2011 και τα επόμενα έτη λόγω υπεραλίευσης κατά το 2010
τόνους την ποσόστωση που διέθετε για το σκουμπρί το έτος
2010.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβου
λίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστή
ματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96,
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ.
768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ)
αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007,
(ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ.
1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και
ιδίως το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 53/2010 του Συμβουλίου (2)
για το έτος 2010 και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 57/2011
του Συμβουλίου (3) για το έτος 2011 διατέθηκε στην Ισπα
νία αλιευτική ποσόστωση για το σκουμπρί στη ζώνη «VIIIc,
IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1».

(1)

(2)

Η αλιευτική ποσόστωση για το σκουμπρί για το έτος 2010
μειώθηκε κατόπιν ανταλλαγών που πραγματοποίησε η Ισπα
νία με τη Γαλλία και την Πορτογαλία, σύμφωνα με το άρθρο
20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002
του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη δια
τήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων
στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (4).

(3)

Η Επιτροπή εντόπισε ανακολουθίες στα στοιχεία της Ισπα
νίας που αφορούσαν την αλιεία σκουμπριού κατά το 2010,
διασταυρώνοντας τα στοιχεία αυτά όπως είχαν καταγραφεί
και αναφερθεί σε διάφορα στάδια της αλυσίδας προστιθέμε
νης αξίας, από την αλίευση έως την πρώτη πώληση. Οι
ανακολουθίες αυτές επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω με τη διεξα
γωγή διαφόρων ελέγχων, αποστολών επαλήθευσης και επιθε
ωρήσεων στην Ισπανία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ
1224/2009. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
στη διάρκεια της έρευνας επιτρέπουν στην Επιτροπή να απο
δείξει ότι το εν λόγω κράτος μέλος υπερέβη κατά 19 621

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

343 της 22.12.2009,
21 της 26.1.2010, σ.
24 της 27.1.2011, σ.
358 της 31.12.2002,

σ. 1.
1.
1.
σ. 59.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα
κράτος μέλος υπερέβη τις ποσοστώσεις που του χορηγήθη
καν, επιβάλλει μειώσεις στις μελλοντικές ποσοστώσεις αυτού
του κράτους μέλους.

(5)

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009 προβλέπεται ότι οι μειώσεις των αλιευτι
κών ποσοστώσεων πραγματοποιούνται το επόμενο έτος ή έτη
με την εφαρμογή ορισμένων πολλαπλασιαστικών συντελε
στών οι οποίοι ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο.

(6)

Οι μειώσεις που πρέπει να επιβληθούν για υπεραλίευση το
2010 είναι υψηλότερες από την ποσόστωση που διατίθεται
στην Ισπανία το 2011 για το συγκεκριμένο απόθεμα.

(7)

Το εν λόγω απόθεμα σκουμπριού βρίσκεται επί του παρό
ντος εντός ασφαλών βιολογικών ορίων και οι επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι αυτό είναι πιθανόν να συνεχι
στεί κατά το προβλεπτό μέλλον. Η άμεση και πλήρης επι
βολή της μείωσης στην ισπανική ποσόστωση σκουμπριού για
το 2011 θα οδηγούσε σε πλήρη απαγόρευση της αλιείας
του είδους αυτού το 2011. Υπό τις συγκεκριμένες περιστά
σεις της παρούσας υπόθεσης, η εν λόγω πλήρης απαγόρευση
είναι πιθανόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους δυσανά
λογων κοινωνικοοικονομικών συνεπειών τόσο για τον οικείο
αλιευτικό κλάδο όσο και για τη συναφή μεταποιητική βιο
μηχανία. Ως εκ τούτου, και λαμβανομένων υπόψη των σκο
πών της κοινής αλιευτικής πολιτικής, κρίνεται σκόπιμο στη
συγκεκριμένη περίπτωση να πραγματοποιηθούν οι μειώσεις
που απαιτούνται για την κάλυψη των ποσοτήτων της υπε
ραλίευσης σε διάστημα 5 ετών, από το 2011 έως το 2015,
και, εάν χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν τυχόν απομένουσες
μειώσεις από την ποσόστωση σκουμπριού που θα διατεθεί τα
αμέσως επόμενα έτη.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η αλιευτική ποσόστωση για το σκουμπρί (Scomber scombrus) στη
ζώνη «VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1», η οποία
διατέθηκε στην Ισπανία για το έτος 2011 με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 57/2011, μειώνεται όπως εμφαίνεται στο παράρτημα.
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Άρθρο 2
Η αλιευτική ποσόστωση για το σκουμπρί (Scomber scombrus) στη ζώνη «VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF
34.1.1», η οποία ενδεχομένως θα διατεθεί στην Ισπανία για τα έτη 2012 έως 2015, και, κατά περίπτωση, η
αλιευτική ποσόστωση για το ίδιο είδος που ενδεχομένως θα διατεθεί στην Ισπανία για τα επόμενα έτη μειώνονται
όπως εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

23.2.2011

23.2.2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αρχική ποσόστωση
2010

Προσαρμοσμένη
ποσόστωση 2010

Διαπιστωμένα
αλιεύματα 2010

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621
(79,7% της
ποσόστωσης
2010)

Πολλαπλασιαστικός
συντελεστής του
άρθρου 105 παρ. 2
του κανονισμού (ΕΚ)
apiθ. 1224/2009
(υπεραλίευση * 2)

Μείωση 2011

Μείωση 2012

Μείωση 2013

Μείωση 2014

Μείωση 2015 και,
κατά
περίπτωση, επόμενων
ετών

– 39 242

4 500

5 500

9 748

9 747

9 747

EL

Απόθεμα

Διαφορά
ποσόστωσης αλιευμάτων
(υπεραλίευση)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 166/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Φεβρουαρίου 2011
σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτρο
πής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμο
γής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και
(ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκη
πευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την
Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες
χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρ
τημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Φεβρουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών

(1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

122,2
69,8
117,7
100,7
102,6

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

204,2
140,7
161,8
168,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

41,8
81,9
61,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

59,5
78,1
56,7
42,2
68,9
61,1

0805 20 10

IL
MA
US
ZZ

152,5
92,6
107,8
117,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

70,2
119,3
73,5
113,5
34,8
55,0
77,7

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

68,7
46,8
55,8
57,1

0808 10 80

CA
CM
CN
MK
US
ZZ

91,7
53,6
105,4
50,2
127,3
85,6

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

111,4
102,8
58,9
116,0
102,6
98,3

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Φεβρουαρίου 2011
σχετικά με τον καθορισμό των στόχων επιδόσεων και ορίων συναγερμού σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας τα έτη 2012 έως 2014
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/121/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(5)

Οι στόχοι επιδόσεων σε κλίμακα ΕΕ που πρότεινε ο φορέας
επανεξέτασης των επιδόσεων για το περιβάλλον, τη χωρητι
κότητα και την οικονομική αποδοτικότητα ελέγχθηκαν από
τον EASA ως προς τη συνοχή τους με τους βασικούς στό
χους για την ασφάλεια πτήσεων.

(6)

Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων παρέδωσε στις
27 Σεπτεμβρίου 2010 στην Επιτροπή τις συστάσεις του
για τους επιδιωκόμενους στόχους σε κλίμακα Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2012-2014 υπό μορφή έκθεσης,
όπου αιτιολογείται κάθε σύσταση με περιγραφή των παρα
δοχών και του σκεπτικού που χρησιμοποιούνται για τον
καθορισμό των στόχων και περιλαμβάνονται σε παραρτήματα
έγγραφο διαβουλεύσεων, όπου συνοψίζεται η διαδικασία
διαβουλεύσεων, και έγγραφο απάντησης επί των σχολίων,
όπου σκιαγραφείται πώς λήφθηκαν υπόψη στην εκπόνηση
των συστάσεων προς την Επιτροπή.

(7)

Οι στόχοι επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης βασί
ζονται στις πληροφορίες που διέθεταν η Επιτροπή και ο
φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων μέχρι τις
24 Νοεμβρίου 2010. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που δια
βίβασαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και τον Eurocontrol
βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/2006
της Επιτροπής (3), στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση καθορι
σμένη τιμή μονάδας για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη
διαδρομή θα ανέρχεται σε 55,91 ευρώ το 2014 (εκφρα
σμένη σε πραγματικές τιμές ευρώ του 2009), με ενδιάμεσες
ετήσιες τιμές 58,38 ευρώ το 2012 και 56,95 ευρώ το
2013. Στις εν λόγω τιμές λαμβάνεται υπόψη το πλέον πρό
σφατο προγραμματισμένο κόστος του Οργανισμού Euroco
ntrol, όπου συμπεριλαμβάνεται για τα κράτη μέλη της ΕΕ
εφάπαξ μείωση 0,69 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης κατά
τη διαδρομή το 2011. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την
έκθεση του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων και τη βελ
τίωση της απόδοσης που μπορεί να αναμένεται από τη βαθ
μιαία και συντονισμένη εφαρμογή όλων των στοιχείων της
δεύτερης δέσμης μέτρων για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό,
έχει την άποψη ότι ο στόχος οικονομικής απόδοσης σε
κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατόν να καθορισθεί
σε ύψος χαμηλότερο από τα τελευταία παγιωμένα σχέδια
των κρατών μελών.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004,
για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρω
παϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (1), και ιδίως το άρθρο 11
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2010 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2096/2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (2), προβλέπει την έγκριση
στόχων επιδόσεων από την Επιτροπή σε κλίμακα Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(2)

Στις 27 Μαΐου 2010 η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβου
λεύσεις με αντικείμενο την προσέγγιση και τις διαδικασίες
καθορισμού στόχων επιδόσεων, στις οποίες συμμετείχαν όλοι
οι ενδιαφερόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγρα
φος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

(3)

Στις 29 Ιουλίου 2010 ορίσθηκε από την Επιτροπή φορέας
επανεξέτασης των επιδόσεων δυνάμει του άρθρου 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010, ο οποίος θα την επικουρεί
στην εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων.

(4)

Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων σε συνεργασία με τον
EASA εκπόνησε προτάσεις των επιδιωκόμενων στόχων σε
κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες υπέβαλε στις
2 Αυγούστου 2010 προς διαβούλευση με τους ενδιαφερό
μενους, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010.

(1) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 1.

(3) ΕΕ L 341 της 7.12.2006, σ. 3.
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Το Ευρωπαϊκό Γενικό Πρόγραμμα Διαχείρισης της Εναέριας
Κυκλοφορίας, ένα έγγραφο σε εξέλιξη το οποίο αποτελεί τον
από κοινού συμφωνημένο χάρτη πορείας που καλύπτει την
ανάπτυξη και την εγκατάσταση του SESAR, εγκρίθηκε από
το Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2009 (1). Περιέχει την πολι
τική θεώρηση και τον υψηλό στόχο της Επιτροπής για τον
ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και το τεχνολογικό του σκέλος στα
καίρια πεδία επιδόσεων της ασφάλειας πτήσεων, του περι
βάλλοντος, της χωρητικότητας και της οικονομικής αποδο
τικότητας, ο δε καθορισμός των στόχων επιδόσεων σε κλί
μακα Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρηθεί μέρος της
διαδικασίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναφοράς για τον
μηχανισμό επιδόσεων, η Επιτροπή συμβουλευόμενη τον
EASA θα αξιολογήσει και θα επικυρώσει τους κύριους δεί
κτες επιδόσεων στην ασφάλεια πτήσεων, με σκοπό να εξα
σφαλισθεί κατάλληλος εντοπισμός, μετριασμός και διαχεί
ριση των κινδύνων στην ασφάλεια πτήσεων. Τα κράτη μέλη
θα παρακολουθούν και θα δημοσιεύσουν αυτούς τους κύρι
ους δείκτες επιδόσεων και μπορούν να καθορίζουν ανάλο
γους στόχους.
Κατ’ εφαρμογή της αιτιολογικής σκέψης 18, των άρθρων 10
και 13, του παραρτήματος II σημείο 1.2 και του παραρτή
ματος III σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010, οι
στόχοι επιδόσεων σε επίπεδο εθνικό ή λειτουργικών τμημά
των του εναέριου χώρου δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να είναι
ίδιοι με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής
Ένωσης· οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι σε συνοχή με
τους επιδιωκόμενους στόχους σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Τα σχέδια επιδόσεων σε επίπεδο εθνικό ή λειτουργικού
τμήματος του εναέριου χώρου πρέπει να αντανακλούν τη
συνοχή αυτή.
Η αξιολόγηση των σχεδίων και στόχων επιδόσεων σε επίπεδο
εθνικό ή λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου από
την Επιτροπή πρέπει να είναι συνολική, να σταθμίζει με
ισόρροπο τρόπο κάθε στόχο ως προς τους υπόλοιπους και
να εξετάζει και να αιτιολογεί τα υπέρ και τα κατά των
διαφόρων πεδίων επιδόσεων, με γνώμονα τους εξέχοντες
στόχους για την ασφάλεια πτήσεων. Πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι τοπικές συνθήκες, ιδίως για κράτη με χαμηλές
τιμές μονάδας ή υπό τον «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης»,
διότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα περικοπής του κόστους, το
προγραμματισμένο κόστος για ειδικά προγράμματα βελτίω
σης των επιδόσεων σε συγκεκριμένα πεδία επιδόσεων και
ιδιαιτερότητες όπου συμπεριλαμβάνονται επιτυχίες και αστο
χίες. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010, πρέπει να λαμβάνεται
δεόντως υπόψη η εξέλιξη των συνθηκών που ενδεχομένως
έχει επέλθει από την ημερομηνία υιοθέτησης των στόχων σε
κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την ημερομηνία αξιολόγη
σης. Στην αξιολόγηση πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η
πρόοδος των κρατών μελών από την έκδοση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1070/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (2) στα διάφορα κύρια πεδία επιδόσεων και
ιδίως στο πεδίο της οικονομικής αποδοτικότητας.
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1794/2006, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μεταφέρουν
τα κέρδη ή τις ζημίες που θα σημειωθούν έως και το έτος
2011.

(1) Απόφαση 2009/320/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 95 της 9.4.2009,
σ. 41).
(2) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 34.

(13)
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Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στόχοι επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για την περίοδο αναφοράς των επιδόσεων από την 1η Ιανουαρίου
2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, οι στόχοι επιδόσεων σε κλίμακα
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής:
α) Περιβαλλοντικός στόχος: βελτίωση κατά 0,75 % του δείκτη
μέσης απόδοσης πτήσης σε οριζόντια διαδρομή το 2014 σε
σύγκριση με την κατάσταση το 2009.
β) Στόχος για τη χωρητικότητα: βελτίωση της μέσης καθυστέρησης
της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (ATFM)
κατά τη διαδρομή, ώστε να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 0,5
πρώτο λεπτό ανά πτήση το 2014.
γ) Στόχος οικονομικής αποδοτικότητας: μείωση της μέσης καθορι
σμένης σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης τιμής μονάδας για υπη
ρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή από 59,97 ευρώ το
2011 σε 53,92 ευρώ το 2014 (σε πραγματικές τιμές ευρώ το
2009), με ενδιάμεσες ετήσιες τιμές 57,88 ευρώ το 2012 και
55,87 ευρώ το 2013.
Άρθρο 2
Όρια συναγερμού
1.
Για όλους τους κύριους δείκτες επιδόσεων που εφαρμόζονται
για την περίοδο αναφοράς επιδόσεων, το όριο συναγερμού, πέραν
του οποίου επιτρέπεται η ενεργοποίηση του μηχανισμού προειδο
ποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
691/2010, είναι η παρέκκλιση στη διάρκεια του ημερολογιακού
έτους τουλάχιστον κατά 10 % της πραγματικής κυκλοφορίας που
κατέγραψε ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων από τις προβλέ
ψεις κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2.
Για τον δείκτη αποδοτικότητας, το όριο συναγερμού εξέλιξης
του κόστους, πέραν του οποίου επιτρέπεται η ενεργοποίηση του
μηχανισμού προειδοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 18 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010, είναι η παρέκκλιση στη διάρκεια
του ημερολογιακού έτους τουλάχιστον κατά 10 % του πραγματικού
κόστους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψε ο φορέας
επανεξέτασης των επιδόσεων από τις προβλέψεις κυκλοφορίας που
αναφέρονται στο άρθρο 3.
Άρθρο 3
Παραδοχές
Τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης βασίζονται στις κάτωθι
παραδοχές:
1) Πρόγνωση κυκλοφορίας σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκφρασμένη σε μονάδες εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή:
108 776 000 το 2012, 111 605 000 το 2013 και
114 610 000 το 2014.
2) Καθορισμένο κόστος αναφοράς που προβλέπεται σε κλίμακα
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκφρασμένο σε πραγματικές τιμές ευρώ
του 2009): 6 296 000 ευρώ το 2012, 6 234 000 ευρώ το
2013 και 6 179 000 ευρώ το 2014.
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Άρθρο 4
Αναθεώρηση των στόχων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
691/2010, η Επιτροπή αποφασίζει την αναθεώρηση των στόχων σε
κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται στο άρθρο 1 εφό
σον, πριν την έναρξη της περιόδου αναφοράς, έχει βάσιμα αποδει
κτικά στοιχεία ότι δεν ισχύουν πλέον τα αρχικά δεδομένα, οι παρα
δοχές ή/και οι συλλογιστικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθο
ρισμό των αρχικών στόχων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23.2.2011

επιδόσεων σε επίπεδο εθνικό ή λειτουργικού τμήματος του εναέριου
χώρου που εγκρίνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 εφαρμόζο
νται αναδρομικά από την πρώτη ημέρα της περιόδου αναφοράς.

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2011.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχέδια

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

Τιμή συνδρομής 2011 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 100 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

770 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu

EL

