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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0693/2011 af Alberto Scoccianti, italiensk statsborger, om forsinket 
betaling til virksomheder inden for sundhedssektoren i Italien

Andragende 0703/2011 af Alberto Crisafi, italiensk statsborger, for "BSN 
Medical", om forsinkede betalinger til virksomheder inden for sundhedssektoren i 
Italien

Andragende 0704/2011 af Alessandro Pater, italiensk statsborger, for "Medical 
System", om forsinkede betalinger til virksomheder inden for sundhedssektoren i 
Italien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod de lange forsinkelser af betalinger fra de italienske myndigheder 
til de virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser inden for sundhedssektoren, og 
klager over, at dette udgør en krænkelse af fællesskabsretten.

Sammendrag af andragende 0703/2011

Andrageren oplyser, at den italienske stat krænker fællesskabsretten som følge af lange 
forsinkelser af betalingen af skyldige beløb til de virksomheder, der leverer varer og 
serviceydelser inden for sundhedssektoren.

Sammendrag af andragende 0704/2011

Andrageren oplyser, at den italienske stat krænker fællesskabsretten som følge af lange 
forsinkelser af betalingen af skyldige beløb til de virksomheder, der leverer varer og 
serviceydelser inden for sundhedssektoren.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0693/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011) 
og andragende 0703/2011 og 0704/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
3. november 2011). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, 
stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger

Direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner blev omsat 
korrekt til italiensk ret ved lovdekret nr. 231 af 9. oktober 2002 ("Attuazione della direttiva 
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 
GURI - Serie generale – n. 249 del 23-10-2002, p. 16"). 

Det skal straks siges, at direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner ikke i sig selv udelukker forsinket betaling, men regulerer dens følger og 
herunder indeholder bestemmelser om passende erstatning for kreditorer. Ifølge Domstolens 
retspraksis1, "[vedrører] direktivet kun […] visse særlige regler om bekæmpelse af sådanne 
forsinkelser, nemlig morarenter i tilfælde af forsinket betaling (artikel 3), ejendomsforbehold 
(artikel 4) og inddrivelsesprocedurer for ubestridte krav (artikel 5)"2.

Det bør endvidere præciseres, at dette direktiv ikke harmoniserer betalingsfrister, men giver 
en lovpligtig ret til morarenter ved forsinket betaling. Kreditorer kan også kræve fuld 
erstatning for alle inddrivelsesomkostninger, når de forsøger at opnå betaling fra deres 
kunder. Disse inddrivelsesomkostninger er f.eks. administrative omkostninger, 
sagsomkostninger og tredjepartsudgifter.

Artikel 3 om morarenter ved forsinket betaling

I henhold til artikel 3, stk. 1, litra a) og b), skal der betales morarenter fra dagen efter sidste 
rettidige betalingsdag eller efter udløbet af betalingsfristen som fastsat i aftalen. Hvis der ikke 
findes en bestemmelse herom i aftalen, skal der automatisk betales morarenter fra 30 dage 
efter debitors modtagelse af en faktura.

Domstolen har bekræftet, at "som det fremgår af artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/35, 
står det i princippet parterne frit ved aftale at fastsætte en betalingsdato eller frist. Det er 
således kun, hvis ikke andet er aftalt, at den lovbestemte frist på 30 dage i dette direktivs 
artikel 3, stk. 1, litra b), skal finde anvendelse"3. 

                                               
1 Sag C-265/07: en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunale civile 
di Roma (Italien) ved afgørelse af 21. maj 2007, indgået til Domstolen den 4. juni 2007, i sagen Caffaro Srl mod 
Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, dom af 11. september 2008.
2 Sag C-302/05: Kommissionen mod Italien, Domstolens dom af 26. oktober 2006, præmis 23, og sag C-306/06:
01051 Telecom GmbH mod Deutsche Telekom AG, Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. april 2008, præmis 
21.
3 Sag C-380/06: Kommissionen mod Spanien, dom af 11. december 2008, præmis 17 og 18.
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I artikel 3, stk. 2, fastslås, at kreditor er berettiget til morarenter ved forsinket betaling. Denne 
bestemmelse tildeler imidlertid en ret og udgør ikke en forpligtelse for kreditor til at opkræve 
morarenter. Det er derfor op til kreditor at beslutte, om han ønsker at opkræve morarenter. 

Artikel 4 om ejendomsforbehold

Følgelig fastslog Domstolen, at regler vedrørende muligheden for håndhævelse af klausuler 
om ejendomsforbehold mod tredjemand, hvis rettigheder ikke påvirkes af direktiv 
2000/35/EF, forbliver udelukkende reguleret i medlemsstaternes interne retsorden1. 

Artikel 5 om inddrivelsesprocedure for ubestridte krav

Det accepteres generelt, at alle debitorer bør have mulighed for at gøre indsigelse mod krav. 
Dette princip anerkendes f.eks. også ved forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et 
europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav2 og ved forordning (EF) nr. 
1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure3. 

Hvad angår inddrivelsesprocedurerne for ubestridte krav, fastsættes i direktivet, at der 
almindeligvis kan opnås et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag inden 90 kalenderdage. Det skal 
bemærkes, at bestridte betalingskrav og de forskellige procedurer for tvangsfuldbyrdelse af et 
tvangsfuldbyrdelsesgrundlag falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 2000/35/EF4. 
Tvangsfuldbyrdelsesprocedurerne er fortsat underlagt medlemsstaternes nationale lovgivning.

Der er dog intet til hinder for, at medlemsstaterne fastsætter en kortere frist. Som det fremgår 
af artikel 6, stk. 2, kan medlemsstaterne opretholde eller vedtage love og bestemmelser, der er 
gunstigere for kreditor. 

Konklusion

Andragendet bekræfter Kommissionens opfattelse, ifølge hvilken forsinket betaling i 
handelstransaktioner til trods for en korrekt gennemførelse af direktiv 2000/35/EF stadig er et 
generelt problem i EU (herunder i Italien), og at den økonomiske krise gør situationen værre.

Når der først er iværksat tilfredsstillende gennemførelsesforanstaltninger, skal overtrædelser 
af den nationale lovgivning i princippet normalt behandles ved de nationale domstole. Der bør 
derfor søges en passende løsning på det problem, som andragerne henviser til, ved at sikre en 
korrekt anvendelse af den nationale gennemførelseslovgivning.

Det skal understreges, at et nyt direktiv 2011/7/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet om 
bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, der omfatter strengere bestemmelser, 
vedtoges den 16. februar 2011, og at direktivet senest den 16. marts 2013 skal omsættes til 
national ret i EU-27. Et af hovedelementerne af direkte relevans for andrageren er, at 

                                               
1 Sag C-302/05: Kommissionen mod Italien, Domstolens dom af 26. oktober 2006, præmis 29 og 30.
2 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 15. 
3 EUT L 399 af 30.12.2006, s. 1.
4 Sag C-265/07: Caffaro Srl mod Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, Domstolens dom (Første Afdeling) af 
11. september 2008.
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direktivet harmoniserer betalingsperioden for transaktioner mellem offentlige myndigheder og 
virksomheder. Myndighederne skal således som hovedregel betale for indkøbte varer og 
tjenesteydelser inden 30 dage. Medlemsstaterne kan på frivillig basis forlænge 
betalingsperioden på 30 dage op til 60 dage for offentlige virksomheder og offentlige enheder, 
der leverer sundhedsydelser. 

I betragtning af omfanget af problemet med forsinket betaling i EU og dets skadelige 
virkninger for erhvervsklimaet og især små og mellemstore virksomheder har Kommissionen 
opfordret medlemsstaterne til på frivilligt grundlag at overveje en tidlig omsætning af 
direktivet til national ret som et vigtigt middel til at fremme en kultur af hurtig betaling i EU."


