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Tárgy: Alberto Scoccianti olasz állampolgár által benyújtott 0693/2011. számú 
petíció az Olaszországban az egészségügyi ágazatban tevékenykedő 
vállalkozásokat érintő fizetési késedelmekről

Alberto Crisafi olasz állampolgár által a „BSN Medical” nevében benyújtott 
0703/2011. számú petíció Olaszországban az egészségügyi ágazatban 
tevékenykedő vállalkozásokat érintő fizetési késedelmekről

Alessandro Pater olasz állampolgár által a „Medical System” nevében 
benyújtott 0704/2011. számú petíció Olaszországban az egészségügyi 
ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat érintő fizetési késedelmekről

1. A 0693/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy az olasz hatóságok csak hosszas késedelmekkel 
fizetik ki az egészségügyi ágazatban tevékenykedő, áruszállítással és szolgáltatásnyújtással 
foglalkozó vállalkozások követeléseit, ami szerinte ellentétes az uniós joggal.

A 0703/2011. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtói rámutatnak az uniós jognak az olasz állam általi állítólagos megsértésére 
az egészségügyi ágazatban tevékenykedő, áruszállítással és szolgáltatásnyújtással foglalkozó 
vállalkozások követeléseinek kifizetése területén tapasztalható súlyos késedelmek miatt.

A 0704/2011. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtói rámutatnak az uniós jognak az olasz állam általi állítólagos megsértésére 
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az egészségügyi ágazatban tevékenykedő, áruszállítással és szolgáltatásnyújtással foglalkozó 
vállalkozások követeléseinek kifizetése területén tapasztalható súlyos késedelmek miatt.

2. Elfogadhatóság

A 0693/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 25., a 0703/2011. 
számú petíció és a 0704/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 
3.Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 
2000/35/EK irányelvet helyesen ültették át az olasz jogba a következő jogszabállyal: 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, 
2002. október 23., 16. o.

Kiindulásként meg kell említeni, hogy a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes 
fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK irányelv önmagában nem zárja ki a késedelmes 
fizetést, hanem annak következményeit szabályozza, ideértve a hitelezőknek megfelelő 
kártérítést nyújtását. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint1 „a szóban forgó irányelv csupán 
egyes különös, e késedelmeket érintő szabályokra vonatkozik, nevezetesen a késedelmi 
kamatokra (3. cikk), a tulajdonjog fenntartására (4. cikk), és a nem vitatott követelések 
behajtására (5. cikk)”2.

Pontosítandó továbbá, hogy az irányelv nem harmonizálja a fizetési feltételeket, hanem 
jogszabályban rögzíti a késedelmi kamatra való jogosultságot késedelmes fizetés esetére. A 
hitelezők igényt tarthatnak azoknak a behajtási költségeknek a teljes megtérítésére is, amelyek 
a fizetés vevőiktől való beszedésének megkísérlése során merültek fel. E behajtási költségek 
például az igazgatási költségek, az eljárási költségek és a harmadik személyek által 
felszámított költségek.

3. cikk – Késedelmi kamat

A 3. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjának értelmében a késedelmi kamat a szerződésben 
meghatározott fizetési határnap vagy határidő lejártát követően válik esedékessé. Szerződéses 
rendelkezés hiányában a kamatfizetés a számla adós általi kézhezvételét követő 30 nappal 
automatikusan esedékessé válik.

                                               
1 A 265/07. sz. ügyben hozott 2008. szeptember 11-i ítélet az EKSZ 234. cikke alapján benyújtott előzetes 
döntéshozatali kérelem tárgyában, amelyet a Tribunale civile di Roma (Olaszország) 2007. május 21-i, a 
Bírósághoz 2007. június 4-én érkezett határozatával terjesztett elő az előtte a Caffaro Srl és az Azienda Unita 
Sanitaria Locale RM/C között folyamatban lévő eljárásban.
2 A C-302/05. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben a Bíróság által 2006. október 26-án hozott ítélet 23. 
bekezdése és a C-306/06-01051. sz. Telecom GmbH kontra Deutsche Telekom AG ügyben a Bíróság első 
tanácsa által 2008. április 3-án hozott ítélet 21. bekezdése.
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A Bíróság megerősítette, hogy „amint az a 2000/35 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 
a) pontjából kitűnik, a felek főszabály szerint a szerződésükben szabadon határozhatják meg a 
fizetési határnapot vagy határidőt. Az ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott 30 napos jogszabályi határidőt tehát csak az erre vonatkozó szerződéses 
kikötés hiányában kell alkalmazni”.1

A 3. cikk (2) bekezdése megállapítja, hogy a hitelező késedelmes fizetés esetén kamatra 
jogosult. Ez a rendelkezés ugyanakkor jogot biztosít és nem kötelezi a hitelezőt arra, hogy a 
késedelmes fizetésért kamatköveteléssel álljon elő. Ennek megfelelően a hitelező dönthet 
arról, hogy késedelmes fizetés esetén igényt tart-e a kamatra. 

4. cikk – A tulajdonjog fenntartása

Ennek megfelelően a Bíróság megállapította, hogy továbbra is kizárólag a tagállamok belső 
jogrendje határozza meg azokat a szabályokat, amelyek a tulajdonjog-fenntartási kikötések 
olyan harmadik felekkel szembeni érvényesíthetőségére vonatkoznak, akiknek a jogait a 
2000/35/EK irányelv nem érinti.2

5. cikk – A nem vitatott követelések behajtása

Általánosságban véve elfogadott, hogy az adósoknak lehetőséget kell nyújtani a követelések 
megtámadására. Ezt az elvet elismeri például a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai 
végrehajtó okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendelet3 és az európai fizetési 
meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet4 is. 

A nem vitatott követelésekre vonatkozó behajtási eljárásokat illetően az irányelv előírja, hogy 
rendes esetben 90 naptári napon belül végrehajtható jogcímet lehessen szerezni. 
Megjegyzendő, hogy a vitatott fizetési felszólítások, valamint a végrehajtható jogcímek 
különféle végrehajtási eljárásai nem tartoznak a 2000/35/EK irányelv hatálya alá.5

A végrehajtási eljárások továbbra is a tagállamok nemzeti jogának hatálya alá tartoznak.

A tagállamok mindazonáltal szabadon meghatározhatnak ennél rövidebb időszakot. A 6. cikk 
(2) bekezdése szerint a tagállamok fenntarthatnak vagy hatályba léptethetnek a hitelező 
számára kedvezőbb rendelkezéseket. 

Következtetés

A petíció megerősíti a Bizottság azon értékelését, hogy a 2000/35/EK irányelv helyes 
átültetése ellenére a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések továbbra is 
általános problémát jelentenek az EU-n belül (ideértve Olaszországot is), valamint hogy a 
gazdasági válság tovább súlyosbította a helyzetet.

                                               
1 A C-380/06. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 2008. december 11-én hozott ítélet 17. és 18. pontja.
2 A Bíróság C-302/05. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben 2006. október 26-án hozott ítélete, 29. és 30. 
pont.
3 HL L 143., 2004.4.30, 15. o. 
4 HL L 399., 2006.12.30, 1. o.
5 A Bíróság (első tanács) C-265/07. sz. Caffaro Srl kontra Azienda Unitŕ Sanitaria Locale RM/C ügyben 2008. 
szeptember 11-én hozott ítélete.
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Elvileg kielégítő nemzeti átültető intézkedések elfogadása után a nemzeti jogszabályokba 
ütköző jogsértéseket rendes esetben a nemzeti bíróságok előtt kell rendezni. Ezért a nemzeti 
végrehajtási jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása révén kell megfelelő 
jogorvoslatot találni a petíciók benyújtói által említett problémára.

Hangsúlyozni kell, hogy a szigorúbb rendelkezéseket tartalmazó, a kereskedelmi ügyletekhez 
kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló új, 2011/7/EU irányelvet 2011. 
február 16-án fogadták el, és azt az EU 27 tagállamában legkésőbb 2013. március 16-ig kell a 
nemzeti jogba átültetni. Az egyik legfontosabb – a petíció benyújtója számára is közvetlen 
jelentőséggel bíró – elem az, hogy az irányelv harmonizálja a hatóságok és a vállalkozások 
közötti ügyletek fizetési határidejét. Így általános szabályként a hatóságoknak a jövőben az 
általuk vásárolt termékek vagy szolgáltatások árát 30 napon belül ki kell egyenlíteniük. A
tagállamok a 30 napos fizetési határidőt – választásuk szerint – közvállalkozások és 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó közintézmények esetében legfeljebb 60 napra 
meghosszabbíthatják. 

Tekintettel a késedelmes fizetések Unió-szerte fennálló nagyságrendjére és annak a 
vállalkozási környezetre, és különösen a kis- és középvállalkozásokra gyakorolt káros 
hatására, a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy önkéntes alapon mérlegeljék az 
irányelvnek a nemzeti jogba határidő előtt való átültetését, az Európai Unión belüli gyors 
fizetés kultúrája erősítését támogató fontos eszközként.


