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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0693/2011 dėl pavėluotų mokėjimų įmonėms, veikiančioms 
sveikatos priežiūros sektoriuje Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Alberto 
Scoccianti

Peticija Nr. 0703/2011 dėl pavėluotų mokėjimų įmonėms, dirbančioms 
Italijos sveikatos apsaugos sektoriuje, kurią pateikė Italijos pilietis Alberto 
Crisafi „BSN Medical“ vardu

Peticija Nr. 0704/2011 dėl pavėluotų mokėjimų įmonėms, dirbančioms 
Italijos sveikatos apsaugos sektoriuje, kurią pateikė Italijos pilietis 
Alessandro Pater „Medical System“ vardu

1. Peticijos Nr. 0693/2011 santrauka

Peticijoje skundžiamasi dėl labai uždelstų Italijos valdžios institucijų mokėjimų įmonėms, 
tiekiančioms prekes ir teikiančioms paslaugas sveikatos priežiūros sektoriuje, ir teigiama, kad 
taip pažeidžiama Bendrijos teisė.

Peticijos Nr. 0703/2011 santrauka

Peticijos pateikėjai praneša, kad Italijos valstybė tariamai pažeidžia ES teisę, vėluodama 
išmokėti kreditus įmonėms, tiekiančioms prekes ir teikiančioms paslaugas sveikatos apsaugos 
sektoriuje.

Peticijos Nr. 0704/2011 santrauka

Peticijos pateikėjai praneša, kad Italijos valstybė tariamai pažeidžia ES teisę, vėluodama 
išmokėti kreditus įmonėms, tiekiančioms prekes ir teikiančioms paslaugas sveikatos apsaugos 
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sektoriuje.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0693/2011 paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d., peticijos Nr. 0703/2011 ir 
Nr. 0704/2011 paskelbtos priimtinomis 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos

Direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose tinkamai 
perkelta į Italijos teisės sistemą 2002 m. spalio 9 d. įstatyminiu dekretu Nr. 231, kuriuo 
perkeliama Direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose 
sandoriuose (GURI – Bendroji serija – Nr. 249, 2002 m. spalio 23 d., p. 16) (Decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali GURI - Serie generale - n° 249 
du 23/10/2002 p 16). 

Iš karto reikėtų paminėti, kad Direktyvoje 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu 
komerciniuose sandoriuose pavėluoti mokėjimai patys savaime nedraudžiami, tačiau 
reglamentuojami jų padariniai, be kita ko, nustatant reikiamą kompensaciją kreditoriams. 
Pagal Teisingumo Teismo praktiką1 „direktyvoje nustatytos tik tam tikros konkrečios 
taisyklės, skirtos kovai su pavėluotu mokėjimu, t. y. nustatyti delspinigiai esant pavėluotam 
mokėjimui (3 straipsnis), teisės į nuosavybę išlaikymas (4 straipsnis) ir išieškojimo 
procedūros neginčytinų reikalavimų atveju (5 straipsnis)2.“

Be to, reikėtų paaiškinti, kad šioje direktyvoje mokėjimo terminai nėra suvienodinti – joje 
įtvirtinta įstatymo nustatyta teisė gauti delspinigius, jei mokėjimas vėluoja. Kreditoriai taip
pat gali reikalauti visiškai kompensuoti visas išieškojimo išlaidas, patirtas siekiant, kad 
klientai atliktų mokėjimą. Tokias išieškojimo išlaidas sudaro, pvz., administravimo išlaidos, 
procedūrų išlaidos ir išlaidos trečiosioms šalims.

3 straipsnis. Delspinigiai esant pavėluotam mokėjimui

Pagal 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktus prievolė mokėti delspinigius atsiranda nuo dienos, 
einančios po mokėjimo dienos arba mokėjimo termino pabaigos, nustatytų sutartyje. Jeigu 
sutartyje tokios nuostatos nėra, prievolė mokėti delspinigius atsiranda automatiškai, praėjus 
30 dienų nuo tos dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą.

                                               
1 Byla Nr. 265/07 Tribunale civile di Roma (Italija) 2007 m. gegužės 21 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas 
gavo 2007 m. birželio 4 d., pagal EB sutarties 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą 
byloje Caffaro Srl prieö  Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimas.
2 Byla Nr. C-302/05 Komisija prieš Italiją, Teisingumo Teismo 2006 m. spalio 26 d. sprendimo 23 punktas ir 
byla Nr. C-306/06 Telecom GmbH Deutsche prieö  Telekom AG, Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) 2008 m. 
baland˛io 3 d. sprendimo 21 punktas.
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Teisingumo Teismas patvirtino, kad „kaip matyti iš Direktyvos 2000/35 3 straipsnio 1 dalies 
a punkto, iš esmės šalys yra laisvos sutartyje nustatyti mokėjimo datą ar terminą. Vadinasi, 
šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas įstatyminis 30 dienų terminas 
taikomas tik tuo atveju, jei tokia sąlyga sutartyje nenumatyta“.1

3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę gauti delspinigius už pavėluotą 
mokėjimą. Tačiau pagal šią nuostatą kreditoriui suteikiama teisė, bet jis neįpareigojamas 
reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą. Todėl kreditorius savo nuožiūra sprendžia, ar 
už pavėluotą mokėjimą prašyti delspinigių. 

4 straipsnis. Teisės į nuosavybę išlaikymas

Atitinkamai Teismas nurodė, kad taisyklės dėl teisės į nuosavybę išlaikymo nuostatos 
vykdymo prieš trečiuosius asmenis, kurių teisių nereglamentuoja Direktyva 2000/35, 
nustatomos tik valstybių narių nacionalinėse teisės sistemose.2

5 straipsnis. Išieškojimo procedūros neginčytinų reikalavimų atveju

Visuotinai sutinkama, kad visi skolininkai turėtų turėti galimybę ginčyti reikalavimus. Šis 
principas taip pat pripažįstamas, pvz., Reglamente (EB) Nr. 805/2004, sukuriančiame 
neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą3, ir Reglamente (EB) Nr. 1896/2006, 
nustatančiame Europos mokėjimo įsakymo procedūrą4. 

Dėl išieškojimo procedūros neginčytinų reikalavimų atveju šioje direktyvoje nustatyta, kad 
vykdytina teisė į nuosavybę paprastai gali būti įgyvendinta per 90 kalendorinių dienų. Svarbu 
nurodyti, kad ginčytini mokėjimo reikalavimai ir įvairios priverstinio teisės į nuosavybę 
vykdymo procedūros nepatenka į Direktyvos 2000/35/EB5 taikymo sritį. Priverstinio 
vykdymo procedūros yra valstybių narių nacionalinės teisės objektas.

Vis dėlto niekas nekliudo valstybėms narėms nustatyti trumpesnį terminą. Kaip nurodyta 
6 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali palikti galioti senas arba priimti naujas nuostatas, 
kurios kreditoriui būtų palankesnės. 

Išvada

Šia peticija patvirtinami Komisijos ištirti faktai, kad, nors Direktyva 2000/35/EB į nacionalinę 
teisę perkelta tinkamai, pavėluotas mokėjimas komerciniuose sandoriuose vis dar yra bendra 
problema Europos Sąjungoje (taip pat Italijoje) ir kad dėl ekonomikos krizės ši padėtis 
prastėja.

Iš principo, patvirtinus reikiamas ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, 

                                               
1 Byla C-380/06 Komisija prieš Ispaniją, 2008 m. gruod˛io 11 d. sprendimas, 17 ir 18 punktai.
2 Byla C-302/05 Komisija prieš Ispaniją, 2006 m. spalio 26 d. sprendimas, 29 ir 30 punktai.
3 OL L 143, 2004 4 30, p. 15.
4 OL L 399, 2006 12 30, p. 1.
5 Byla C-265/07 Caffaro Srl prieö  Azienda Unitą Sanitaria Locale RM/C, Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) 
2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimas.
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nacionalinės teisės aktų pažeidimai paprastai turėtų būti nagrinėjami nacionaliniuose 
teismuose. Taigi, ieškant priimtinų būdų peticijoje išdėstytai problemai spręsti, reikėtų 
užtikrinti tinkamą nacionalinių įgyvendinimo nuostatų taikymą.

Pabrėžtina, kad nauja Direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu 
pagal komercinius sandorius, kurioje numatomos griežtesnės nuostatos, priimta 2011 m. 
vasario 16 d. ir į 27 ES valstybių narių nacionalinę teisę turi būti perkelta ne vėliau kaip iki 
2013 m. kovo 16 d. Vienas svarbiausių aspektų, turinčių tiesioginę reikšmę peticijos 
pateikėjui, – šioje direktyvoje suderintas laikotarpis, skirtas mokėjimams, atliekamiems pagal 
valdžios institucijų ir verslo įmonių sandorius. Taigi paprastai valdžios institucijos turės per 
30 dienų sumokėti už jų įsigyjamas prekes ir paslaugas. Sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančioms valstybėms įmonėms ar valstybėms įstaigoms valstybės narės gali pasirinktinai 
pratęsti 30 dienų mokėjimo laikotarpį iki 60 dienų. 

Atsižvelgdama į didelį pavėluoto mokėjimo mastą Europos Sąjungoje ir jo žalą verslo 
aplinkai, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, Komisija ragino valstybes nares 
savanoriškai apsvarstyti galimybę kuo skubiau perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę – tai 
būtų svarbi priemonė, padedanti puoselėti mokėjimo laiku kultūrą Europos Sąjungoje.“


