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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0070/2006 af A. I., spansk statsborger, for sammenslutningen "Gremi 
de Rajolers de Catalunya", og to medunderskrivere, om Spaniens påståede 
mangelfulde omsætning af direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket 
betaling i handelstransaktioner til spansk ret

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer på vegne af forretningssammenslutningen "Gremi de Rajolers de 
Catalunya" den påståede mangelfulde omsætning af direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af 
forsinket betaling i kommercielle transaktioner til spansk ret (lov 3/2004 af 29.4.2004). Der er 
f.eks. ikke blevet taget hensyn til direktivets nøgleelementer i denne lov, hvilket i praksis har 
alvorlige følger for kreditorerne. Der er således ingen omtale i loven af følgende forpligtelser 
for medlemsstaterne, jf. direktivets artikel 3 (morarenter i tilfælde af forsinket betaling): sikre, 
at sen betaling automatisk udløser renter fra og med dagen efter den kontraktmæssigt fastsatte 
betalingsdato, eller alternativt sikre, at kontrakter med en ekstraordinær betalingsfrist på op til 
60 dage under alle omstændigheder er i kreditorernes interesse. Der er desuden ingen omtale 
af betaling af en strafrente. I stedet får den offentlige sektor og store virksomheder tilstået en 
ekstra likviditet gennem uforholdsmæssigt lange betalingsfrister (helt op til 120 dag og mere).
Det betyder, at man ikke alene ikke bekæmper sen betaling, men også ansporer hertil. Dette er 
specielt alvorligt for virksomheder, der er underleverandører til den offentlige sektor.
Andrageren opfordrer derfor Parlamentet til at opfordre Kommissionen til at indlede en 
traktatovertrædelsesprocedure mod Spanien og sikre, at direktivet omsættes korrekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. oktober 2006.
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"Izquierdo klager over den måde, hvorpå de spanske myndigheder har omsat Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket 
betaling i handelstransaktioner til spansk ret.

Han gør i sit andragende opmærksom på en række forhold i den nationale 
gennemførelsesforanstaltning (lov 3/2004 af 29. december 2004, BOE 314 af 30. december 
2004). De påståede overtrædelser består i, at den nationale gennemførelsesforanstaltning ikke 
i tilstrækkelig grad afspejler bestemmelserne i ovennævnte direktiv vedrørende beskyttelse af 
kreditorernes rettigheder, specielt retten til at få udbetalt en lovpligtig rente i tilfælde af 
forsinket betaling. De består desuden i, at den nationale gennemførelsesforanstaltning tillader 
længere betalingsperioder end dem, der er foreskrevet i direktivet.

Kommissionen har allerede indledt en overtrædelsesprocedure (den 3.2005, ref.: 2005/4124) 
mod Spanien på grund af dets ufuldstændige gennemførelse af ovennævnte direktiv med 
samme begrundelser. Den administrative fase af proceduren er allerede afsluttet, og 
Kommissionen besluttede den 28.6.2006 at indbringe sagen for EF-Domstolen.

En ny overtrædelsesprocedure (registreret den 5.7.2006, ref.: 2006/4593/E) vil blive indledt i 
forbindelse med ovennævnte sag. Ud over en kvittering for modtagelsen af klagen af 6.7.2006 
blev der stilet et brev af 20.7.2006 til klageren med oplysninger om sagens nuværende stade."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"Som nævnt i det foregående svar behandles andragendet under overtrædelsesprocedure 
2006/4593/E, nu verserende sag C-380/06 ved Domstolen. Generaladvokatens forslag til 
afgørelse offentliggjordes den 11. september 2008.

Generaladvokaten mener, at Spanien ikke har overtrådt artikel 3, stk. 1, 2 og 4, ved at udsætte 
ikrafttrædelsen af en række bestemmelser til den 1. juli 2006, jf. punkt 41 i forslaget til 
afgørelse. 

Der forventes afsagt dom i sagen inden længe, og der vil blive fremsendt en supplerende svar 
til Parlamentet, når dommen foreligger."

5. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Ifølge andrageren afspejler Spaniens relevante retspraksis ikke i tilstrækkelig grad 
bestemmelserne i direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner til spansk ret. Andragendet blev behandlet i overtrædelsesprocedurerne 
(reference 2006/4593/ES), som kulminerede i sag C-380/06 for Domstolen. Afgørelsen faldt 
den 11. december 2008.

I sin afgørelse afviste Domstolen Kommissionens sag og fastholdt, at Spaniens relevante 
retspraksis var på line med direktivet. Sagen blev på denne baggrund lukket. Andrageren blev 
informeret om dette i et brev af den 17. december 2008."

Adlib Express Watermark


	770865da.doc

