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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0693/2011, внесена от Alberto Scoccianti, с италианско
гражданство, относно забавяния при плащането на дружества, 
опериращи в сектора на здравеопазването в Италия,

Петиция 0703/2011, внесена от Alberto Crisafi, с италианско 
гражданство, от името на предприятието BSN Medical, относно забавени 
плащания за предприятия, работещи в сектора на здравеопазването в 
Италия,

Петиция 0704/2011, внесена от Alessandro Pater, с италианско 
гражданство, от името на предприятието Medical System, относно 
забавени плащания за предприятия, работещи в  сектора на 
здравеопазването в Италия

1. Резюме на петиция 0693/2011

Вносителят на петицията възразява срещу сериозните забавяния при плащането на 
дължими суми от италианските органи на дружества, предоставящи стоки и услуги в 
сектора на здравеопазването, в нарушение на правото на Общността.

Резюме на петиция 0703/2011

Вносителят на петицията осъжда нарушаването на правото на Общността от страна на 
италианската държава във връзка със сериозното забавяне на изплащането на сумите, 
дължими на предприятията, предоставящи стоки и услуги в сектора на 
здравеопазването.

Резюме на петиция 0704/2011
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Вносителят на петицията осъжда нарушаването на правото на Общността от страна на 
италианската държава във връзка със сериозното забавяне на изплащането на сумите, 
дължими на предприятията, предоставящи стоки и услуги в сектора на 
здравеопазването.

2. Допустимост

Петиция 0693/2011 е обявена за допустима на 25 октомври 2011 г., петиции 0703/2011 и 
0704/2011 са обявени за допустими на 3 ноември 2011 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Наблюдения на Комисията

Директива 2000/35/EО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки 
беше транспонирана правилно в италианското право със законодателно постановление 
(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 /10/2002 p. 16.) 

Следва да се спомене още от самото начало, че Директива 2000/35/EО относно борбата 
със забавяне на плащане по търговските сделки допуска забава за плащане сама по себе 
си, но урежда последствията от нея, включително осигуряването на подходящо 
обезщетяване на кредиторите. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейските 
общности1, „посочената директива урежда само някои специални правила, отнасящи 
се до подобно забавяне, а именно — лихвата за забава за плащане (член 3), запазването 
на собственост (член 4) и процедурите за събиране на неоспорените вземания (член 
5)“2.

Освен това следва да се поясни, че тази директива не хармонизира условията на 
плащане, а предвижда законно право на лихва в случай на забава за плащане. 
Кредиторите могат да искат също така пълно обезщетяване за всички понесени 
разноски по събирането при опитите им да получат плащане от своите клиенти. Тези 
разноски по събирането включват например административни разходи, процесуални 
разходи и разходи за плащания към трети страни.

Член 3 Лихва за забава за плащане

Съгласно член 3, параграф 1, букви а) и б) лихвите за забава на плащане стават 
дължими от деня, следващ датата на плащане или изтичането на срока на плащане, 

                                               
1 Дело 265/07, с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Tribunale 
civile di Roma (Италия) с акт от 21 май 2007 г., постъпил в Съда на 4 юни 2007 г., в рамките на 
производство по дело Caffaro Srl срещу Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, Решение от 11 септември 
2008 г.
2 Дело C-302/05 Комисия на Европейските общности срещу Италианска република, Решение на Съда на 
Европейските общности от 26 октомври 2006 г., параграф 23 и дело C-306/06 01051 Telecom GmbH 
срещу Deutsche Telekom AG, Решение на Съда (първи състав) от 3 април 2008 г., параграф 21.
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определен в договора. При липса на клауза в договора лихви се дължат автоматично 30 
дни след датата на получаване от длъжника на фактурата.

Съдът на Европейските общности потвърждава, че „видно от член 3, параграф 1, буква 
а) от Директива 2000/35, страните по принцип разполагат със свободата да 
определят в своите договори датата или срока за плащане. Ето защо единствено при 
отсъствието на съответна договорена клауза трябва да се прилага законовият срок 
от 30 дни, посочен в член 3, параграф 1, буква б) от тази директива“.1

Член 3, параграф 2 установява право на кредитора да изисква лихви за забава на 
плащане. Въпреки това разпоредбата предоставя право, а не задължава кредитора да 
изисква лихва за забава на плащане. Следователно от кредитора зависи дали ще изисква 
лихви за забава на плащане. 

Член 4 Запазване на собственост

Съответно Съдът посочва, че правилата относно възможността за прилагане на клаузи 
за запазване на собственост срещу трети страни, чиито права не се засягат от Директива 
2000/35/ЕО, продължават да се регулират изключително от вътрешния правен ред на 
държавите членки.2

Член 5 Процедури за събиране на неоспорените вземания

Общоприето е, че длъжниците следва да имат възможност да оспорват вземания. Този 
принцип се признава също така например от Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане 
на европейско изпълнително основание при безспорни вземания3 и Регламент (ЕО) № 
1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане4. 

Що се отнася до процедурите за събиране на неоспорените вземания, директивата 
предвижда, че изпълнително основание може да бъде получено по правило в срок от 90 
календарни дни. Следва да се отбележи, че оспорвани искания за плащане и различните 
процедури за принудително изпълнение на изпълнителното основание попадат извън 
обхвата на Директива 2000/35/EО.5 Процедурите за принудително изпълнение остават 
обект на националното право на държавите членки.

Въпреки това нищо не пречи на държавите членки да предвидят по-кратък срок. Както 
е посочено в член 6, параграф 2, държавите членки могат да запазят или да приемат по-
благоприятни за кредиторите разпоредби. 

Заключение

                                               
1 Дело C-380/06 Комисия на Европейските общности срещу Кралство Испания, Решение от 11 декември 
2008 г., точки 17 и 18.
2 Дело C-302/05, Комисия на Европейските общности срещу Италианска република, Решение на Съда на 
Европейските общности от 26 октомври 2006 г., точки 29 и 30.
3 ОВ L 143 от 30.4.2004 г., стр. 15. 
4 ОВ L 399 от 30.12.2006 г., стр. 1.
5 Дело C-265/07, Caffaro Srl срещу Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, Решение на Съда (първи състав) 
от 11 септември 2008 г.
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Петицията потвърждава анализа на Комисията, че, независимо от правилното 
транспониране на Директива 2000/35/ЕО забавянето на плащане по търговските сделки 
е все още общ проблем в ЕО (включително в Италия) и че икономическата криза 
допълнително влошава положението.

По принцип щом като са приети добри национални разпоредби за транспониране, 
нарушенията на националното законодателство би трябвало по правило да се 
разрешават пред националните съдилища. Поради това съответни компенсации за
проблема, посочен от вносителите на петициите, следва да се претендират чрез 
осигуряване на правилното прилагане на националната правна уредба за 
транспониране.

Следва да се подчертае, че новата Директива 2011/7/EС относно борбата със забавяне 
на плащането по търговски сделки, съдържаща по-строги разпоредби, беше приета на 
16 февруари 2011 г. и трябва да бъде транспонирана в националното право на 27-те 
държави — членки на ЕС не по-късно от 16 март 2013 г. Един от ключовите елементи 
от пряко значение за вносителя на петицията е, че директивата хармонизира срока за 
плащане за сделки между държавните органи и бизнеса. Така по принцип органите ще 
трябва да плащат за стоките и услугите, които им се доставят в рамките на 30-дневен 
срок. Ако желаят, държавите членки могат да удължават срока за плащане от 30 дни до 
максимум 60 дни за публичните предприятия и публичните структури, предоставящи 
здравни услуги. 

Като се отчита размерът на забавата на плащане в Съюза и неговите отрицателни 
въздействия върху бизнес средата и особено върху малките и средни предприятия, 
Комисията прикани държавите членки да обмислят на доброволна основа ранно 
транспониране на директивата в националното право като важно средство за 
възпитаване на култура на плащане в срок в рамките на Европейския съюз.


