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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0070/2006, внесена от A. I., с испанско гражданство, от името 
на сдружение „Gremi de Rajolers de Catalunya”, подкрепена от два 
подписа, относно предполагаемото неправилно транспониране от 
Испания на Директива 2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на 
плащане по търговските сделки в Испания

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията отправя критики, от името на стопанско сдружение „Gremi de 
Rajolers de Catalunya“, относно предполагаемо неправилно транспониране на Директива 
2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки с 
испанския закон 3/2004 от 29.4.2004 г. В този закон например не са взети предвид 
основните елементи от директивата, което на практика има сериозни последствия за 
кредиторите. Не се споменава например следното задължение на държавите-членки,
изложени в член 3 от директивата (лихва за забава на плащане): да гарантират, че върху 
закъснялото плащане автоматично се натрупва лихва от деня, следващ датата за 
плащане, определена в договора, или, като алтернатива, че договорите с краен срок на 
плащане до 60 дни са винаги в полза на кредиторите. Освен това, не се споменава 
плащането на наказателна лихва. Вместо това, на публичния сектор и на големите 
предприятия е предоставена допълнителна ликвидност чрез извънредно дълги срокове 
за плащане (дори до 120 дни и повече). Това означава, че не само не се води борба със 
забавянето на плащания, но дори се насърчава. Проблемът е особено сериозен за 
фирми, които сключват договори като подизпълнители на публичния сектор. По тази 
причина вносителят на петицията се обръща към Парламента с молба да призове 
Комисията да образува производство за установяване на нарушение на Договора срещу 
Испания и да гарантира, че директивата е правилно транспонирана.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 май 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 10 октомври 2006 г.

Г-н Izquierdo се оплаква относно начина, по който испанските органи са транспонирали 
в националното законодателство Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и 
Съвета от 29 юни 2000 г. относно борбата със забавяне на плащане по търговските 
сделки.

В петицията си той посочва няколко точки от националната мярка за транспониране 
(Закон 3/2004 от 29 декември 2004 г., BOE 314 от 30 декември 2004 г.). 
Предполагаемите нарушения се отнасят до неправилното отразяване в националната 
мярка за транспониране на разпоредбите на гореспоменатата директива във връзка със 
защитата на правата на кредиторите, в частност правото да получават плащане на 
законна лихва в случай на забавяне на плащането. Също така, в петицията се посочва, 
че националната мярка за транспониране позволява срокове на плащане, по-дълги от 
одобрените в директивата.

Европейската комисия вече е образувала производство за установяване на нарушение 
(на 03/2005, реф. №: 2005/4124) срещу Испания, на основание неправилно 
транспониране на гореспоменатата директива, с подобни аргументи. 
Административният етап на процедурата вече е завършил и на 28.06.2006 г. 
Европейската комисия реши да отнесе случая до Съда на Европейските общности.

По гореспоменатия случай ще бъде осъществено ново производство за установяване на 
нарушение (регистрирано на 05.07.2006 г., реф. №: 2006/4593/E). Освен 
потвърждението за получаване на жалбата на тъжителя от 06.07.2006 г., на 20.07.2006 г. 
до него беше изпратено допълнително писмо с информация относно развитието на 
процедурата.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Както беше заявено в предишното съобщение, петицията се разглежда по процедура за 
нарушение 2006/4593/E, в момента Дело C-380/06 за предстоящо разглеждане от Съда 
на Европейските общности. Заключенията на генералния адвокат бяха публично 
оповестени на 11 септември 2008 г.

Съгласно съображение 41 от тези заключения, становището на генералния адвокат е, че 
като е отложила влизането в сила на някои разпоредби до 1 юли 2006 г., Испания не е 
нарушила член 3, параграфи 1, 2 и 4.

В най-скоро време се очаква решението по това дело и след произнасянето на 
решението на Съда ще бъде подготвено допълнително съобщение до Парламента.

5. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.
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Според вносителя, националните мерки за транспониране, предприети от Испания, не 
отразяват адекватно разпоредбите на Директива 2000/35/ЕО относно борбата със 
забавяне на плащане по търговските сделки.

Петицията е разгледана в рамките на производство за установяване на нарушение (реф. 
№: 2006/4593/ES), приключило със завеждането на Дело C-380/06 пред Съда на 
Европейските общности. Решението беше постановено на 11.12.2008 г.

В решението си Съдът отхвърли делото на Комисията и заяви, че националните 
правила за транспониране отговарят на директивата. На това основание делото беше 
закрито. Тъжителят беше уведомен с писмо от 17.12.2008 г.
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