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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0693/2011, którą złożył Alberto Scoccianti (Włochy) w sprawie 
opóźnień w płatnościach dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w 
sektorze ochrony zdrowia we Włoszech,

Petycja 0703/2011, którą złożył Alberto Crisafi (Włochy) w imieniu 
przedsiębiorstwa BSN Medical, w sprawie opóźnień w płatnościach dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze ochrony zdrowia we 
Włoszech,

Petycja 0704/2011, którą złożył Alessandro Pater (Włochy) w imieniu 
przedsiębiorstwa Medical System, w sprawie opóźnień w płatnościach dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze ochrony zdrowia we 
Włoszech

1. Streszczenie petycji 0693/2011

Składający petycję sprzeciwia się poważnym opóźnieniom w wypłacaniu przez władze Włoch 
należności dla przedsiębiorstw dostarczających towary i usługi w sektorze ochrony zdrowia, 
co stanowi naruszenie prawa Wspólnoty.

Streszczenie petycji 0703/2011

Składający petycję twierdzi, że państwo włoskie dopuszcza się naruszenia prawa 
wspólnotowego w związku z poważnymi opóźnieniami w wypłacaniu należności dla 
przedsiębiorstw dostarczających towary i usługi w sektorze ochrony zdrowia.
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Streszczenie petycji 0704/2011

Składający petycję twierdzi, że państwo włoskie dopuszcza się naruszenia prawa 
wspólnotowego w związku z poważnymi opóźnieniami w wypłacaniu należności dla 
przedsiębiorstw dostarczających towary i usługi w sektorze ochrony zdrowia.

2. Dopuszczalność

Petycja 0693/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r., petycje 
0703/2011 oraz 0704/2011 uznane zostały za dopuszczalne dnia 3 listopada 2011 r. Zwrócono 
się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji

Dyrektywa 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych została prawidłowo przetransponowana do prawa włoskiego ustawą krajową z 
dnia 9 października 2002 r. – Dekret legislacyjny nr 231 z dnia 9 października 2002 r.  –
Wdrożenie dyrektywy 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych (Dziennik Urzędowy Republiki Włoskiej, seria ogólna, nr 249 z 
dnia 23 października 2002 r., s. 16).  

Przede wszystkim należy stwierdzić, że dyrektywa 2000/35/WE w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych nie wyklucza opóźnień płatnościach, 
lecz reguluje ich skutki, w tym zawiera przepisy dotyczące zapewnienia odpowiedniego 
odszkodowania dla wierzycieli. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości1„[dyrektywa] zawiera (...) jedynie pewne szczególne reguły mające na celu 
zwalczanie takich opóźnień, to jest dotyczące odsetek od opóźnień w płatności (art. 3), 
zastrzeżenia własności (art. 4) oraz procedury odzyskiwania należności w przypadku roszczeń 
niekwestionowanych (art. 5)”2.

Ponadto należy wyjaśnić, że w dyrektywie tej nie harmonizuje się terminów płatności, lecz 
przewiduje ustawowe prawo do odsetek w przypadku opóźnień w płatnościach. Co więcej, 
wierzyciele mogą rościć sobie prawo do pełnego odszkodowania za koszty odzyskiwania 
należności poniesione w ramach prób uzyskania płatności od klienta. Koszty te obejmują np. 
koszty administracyjne, proceduralne i koszty ponoszone na rzecz stron trzecich.

                                               
1 Sprawa nr 265/07, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 234 TWE złożony 
przez Tribunale ordinario di Roma (Włochy), złożony na mocy decyzji z dnia 21 maja 2007 r., data wpłynięcia 
do Trybunału: 4 czerwca 2007 r., postępowanie w sprawie Caffaro Srl przeciwko Azienda Unita Sanitaria Locale 
RM/C, wyrok z dnia 11 września 2008 r.
2 Sprawa C-302/05 Komisja przeciw Włochom, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 października 
2006 r., ust. 23, oraz sprawa C-306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche przeciw Telekom AG, wyrok Trybunału 
pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r., ust. 21.
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Artykuł 3 Odsetki od opóźnień w płatności

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i b) odsetki od opóźnień w płatności stają się wymagalne od dnia 
następującego po dacie płatności lub w terminie płatności określonym w umowie. Przy braku 
zapisu w umowie odsetki stają się wymagalne automatycznie 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury.

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że „jak wynika z art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/35, 
strony mają co do zasady swobodę określania w wiążącej je umowie daty lub terminu 
płatności. Zatem przewidziany w art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy ustawowy termin 30 dni 
znajduje zastosowanie jedynie w braku postanowień umownych w tym zakresie”1

Art. 3 ust. 2 stanowi, że wierzyciel jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek od opóźnień 
w płatności. Jednak na mocy tego przepisu przyznaje się prawo, a nie obliguje się wierzyciela 
do żądania zapłaty odsetek z tytułu opóźnionych płatności. Zatem to do wierzyciela należy 
decyzja, czy domagać się odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach. 

Artykuł 4 Zachowanie tytułu

Dlatego Trybunał uściślił, że zasady dotyczące skuteczności klauzul zastrzeżenia własności 
wobec osób trzecich, których praw nie dotyczy dyrektywa 2000/35/WE, są regulowane 
wyłącznie przez wewnętrzny porządek prawny państw członkowskich2

Artykuł 5 Procedura odzyskiwania należności w przypadku roszczeń niekwestionowanych

Ogólnie przyjmuje się, że wszyscy dłużnicy powinni mieć możliwość kwestionowania 
roszczeń. Zasada ta została zawarta także na przykład w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 w 
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych3a także w 
rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego 
nakazu zapłaty4. 

W odniesieniu do procedury ściągania należności w przypadku wierzytelności 
niekwestionowanych dyrektywa przewiduje, że tytuł wykonawczy można zazwyczaj uzyskać 
w ciągu 90 dni kalendarzowych. Należy zauważyć, że roszczenia sporne dotyczące płatności i 
różne procedury w zakresie przymusowej egzekucji tytułu wykonawczego nie wchodzą w 
zakres dyrektywy 2000/35/WE5.Procedury przymusowej egzekucji pozostają przedmiotem 
prawa krajowego państw członkowskich.

Nic jednak nie uniemożliwia państwom członkowskim ustalenia krótszego terminu. Jak 
stanowi art. 6 ust. 2, państwa członkowskie mogą zachować lub uchwalić nowe przepisy, 
które są korzystniejsze dla wierzyciela. 

                                               
1 Sprawa C-380/06 Komisja przeciwko Hiszpanii, wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., pkt 17 i 18.
2 Sprawa C-302/05, Komisja przeciwko Włochom, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 października 
2006 r., pkt 29 i 30.
3 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 15. 
4 Dz.U. L 399 z 30.12.2006, s. 1.
5 Sprawa C-265/07, Caffaro Srl przeciwko Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, wyrok Trybunału (pierwsza 
izba) z dnia 11 września 2008 r.
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Wniosek

Przedmiotowa petycja potwierdza analizę Komisji, zgodnie z którą mimo poprawnej 
transpozycji dyrektywy 2000/35/WE opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 
nadal są powszechnym problemem w UE (w tym we Włoszech), a kryzys gospodarczy tylko 
pogarsza sytuację.

Zasadniczo po przedsięwzięciu odpowiednich krajowych środków w zakresie transpozycji 
problemy dotyczące naruszeń prawa krajowego powinny być rozwiązywane przez sądy 
krajowe. W związku z tym odpowiednie rozwiązanie problemu poruszonego przez 
składających petycję powinno być zapewniane poprzez właściwe stosowanie krajowych 
przepisów wykonawczych.

Należy podkreślić, że nowa dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach w transakcjach handlowych, która obejmuje bardziej rygorystyczne przepisy, 
została przyjęta w dniu 16 lutego 2011 r. i musi zostać przetransponowana do prawa 
krajowego UE-27 najpóźniej do dnia 16 marca 2013 r. Jednym z głównych elementów tej 
dyrektywy, który ma bezpośrednie znaczenie dla składających petycję, jest harmonizacja 
terminów płatności w transakcjach pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorstwami. 
Organy publiczne będą musiały, co do zasady, zapłacić za zamawiane przez siebie towary i 
usługi w ciągu 30 dni. Opcjonalnie państwa członkowskie mogą przedłużyć ogólny 30-
dniowy okres płatności do maksymalnie 60 dni w przypadku przedsiębiorstw publicznych i 
jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych. 

Mając na uwadze skalę problemu opóźnionych płatności w Unii i jego negatywny wpływ na 
środowisko biznesowe, a zwłaszcza na małe i średnie przedsiębiorstwa, Komisja zachęciła 
państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę nieobowiązkowej wcześniejszej transpozycji 
dyrektywy do prawa krajowego jako istotnego środka poprawiającego kulturę płatności w 
Unii Europejskiej.


