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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0070/2006, του A. I., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Gremi de Rajolers de Catalunya», η οποία συνοδεύεται από 2 επιπλέον 
υπογραφές, σχετικά με ισχυρισμούς περί πλημμελούς μεταφοράς από μέρους 
της Ισπανίας της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει, εξ ονόματος της επαγγελματικής ένωσης «Gremi de Rajolers de 
Catalunya», την πλημμελή όπως ισχυρίζεται μεταφορά της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, με τον ισπανικό 
νόμο 3/2004 της 29.4.2004. Για παράδειγμα, βασικά στοιχεία της οδηγίας δεν ελήφθησαν 
υπόψη από τον νόμο αυτόν, γεγονός που στην πράξη έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους 
δανειστές. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, καμία αναφορά στις ακόλουθες υποχρεώσεις των 
κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας (τόκος σε περίπτωση 
καθυστέρηση πληρωμής): διασφάλιση της αυτόματης τοκοφορίας σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής από την επόμενη ημέρα της συμβατικά ορισθείσας ημερομηνίας 
πληρωμής ή, εναλλακτικά, ότι συμβάσεις με προθεσμία πληρωμής κατ’ εξαίρεση έως 60 
ημερών είναι σε κάθε περίπτωση προς όφελος των δανειστών. Επιπλέον, δεν γίνεται καμία 
αναφορά περί καταβολής επιτοκίου ποινής. Αντ’ αυτού, εξασφαλίστηκε πρόσθετη 
ρευστότητα για τον δημόσιο τομέα και τις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω υπερβολικά μεγάλων 
προθεσμιών πληρωμής (ακόμη και έως 120 ημέρες και πλέον). Αυτό σημαίνει ότι οι 
καθυστερήσεις πληρωμών όχι μόνο δεν καταπολεμήθηκαν αλλά αντίθετα ενθαρρύνθηκαν.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση εταιρειών που αναλαμβάνουν συμβάσεις 
υπεργολαβίας του δημοσίου. Για τους λόγους αυτούς, ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο 
να καλέσει την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας και να 
διασφαλίσει τη σωστή μεταφορά της οδηγίας.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.

Ο κ. Izquierdo διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε στο ισπανικό δίκαιο η 
οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Στην αναφορά του επισημαίνει αρκετά σημεία της εθνικής νομοθετικής πράξης μεταφοράς 
(νόμος 3/2004 της 29ης Δεκεμβρίου 2004, Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
Ισπανίας τεύχος 314 της 30ής Δεκεμβρίου 2004). Οι εικαζόμενες παραβιάσεις αφορούν το 
γεγονός ότι δεν αντικατοπτρίζονται σωστά στις διατάξεις του εν λόγω νόμου μεταφοράς οι 
διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των 
δανειστών, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα είσπραξης τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωμής. Αναφέρει ακόμη ότι το εθνικό μέτρο μεταφοράς προβλέπει μεγαλύτερες 
προθεσμίες πληρωμής από αυτές που προβλέπονται στην οδηγία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει (στις 03/2005, αριθ. 
αναφ.: 2005/4124) κατά της Ισπανίας για την πλημμελή μεταφορά της προαναφερθείσας 
οδηγίας με παρόμοια επιχειρήματα. Το διοικητικό στάδιο της διαδικασίας έχει ολοκληρωθεί 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 28/06/2006 να παραπέμψει την υπόθεση αυτή 
στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βάσει της υπό εξέταση υπόθεσης κινήθηκε νέα διαδικασία επί παραβάσει (ημερομηνία 
καταχώρησης 05/07/2006, αριθ. αναφ: 2006/4593/E). Στον καταγγέλλοντα, εκτός από την 
ειδοποίηση παραλαβής της καταγγελίας του με ημερομηνία 06/07/2006, εστάλη και πρόσθετη 
επιστολή, στις 20/07/2006, με την οποία ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στην εν λόγω 
υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη απάντηση, η αναφορά αυτή αντιμετωπίζεται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 2006/4593/E, πλέον υπόθεσης C-380/06 ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα 
δημοσιεύθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με την αιτιολογική αναφορά 41 των εν λόγω προτάσεων, η άποψη του Γενικού 
Εισαγγελέα είναι ότι η Ισπανία δεν παρέβη το άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 και 4, της οδηγίας 
μεταθέτοντας τη θέση ορισμένων διατάξεων σε ισχύ μέχρι την 1η Ιουλίου 2006.

Η απόφαση στην υπόθεση αυτή αναμένεται σύντομα και μετά την έκδοσή της θα συνταχθεί 
νέα απάντηση προς το Κοινοβούλιο.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας από μέρους της 
Ισπανίας δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Η αναφορά 
εξετάστηκε στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει (αριθ. αναφ: 2006/4593/ES), οι οποίες 

Adlib Express Watermark



CM\770865EL.doc 3/3 PE380.616

EL

οδήγησαν τελικά στην υπόθεση C-380/06 ενώπιον του Δικαστηρίου. Η απόφαση εκδόθηκε 
στις 11/12/2008.
Στην απόφασή του, το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Επιτροπής και υποστήριξε ότι 
οι εθνικοί κανόνες μεταφοράς ήταν σύμφωνοι με την οδηγία. Βάσει αυτού, η υπόθεση 
έκλεισε. Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε σχετικά μέσω επιστολής με ημερομηνία 17/12/2008.
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