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Asia: Vetoomus nro 0070/2006 A. I., Espanjan kansalainen, "Gremi de Rajolers de 
Catalunya" -yhdistyksen puolesta, ja kaksi allekirjoittanutta, Espanjan 
väitetystä puutteellisesta kaupallisissa toimissa tapahtuvien 
maksuviivästysten torjumista koskevan direktiivin 2000/35/EY saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee "Gremi de Rajolers de Catalunya" -yhdistyksen puolesta 
väitettyä puutteellista kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumista 
koskevan direktiivin 2000/35/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä Espanjan lailla 
3/2004, annettu 29. huhtikuuta 2004. Esimerkiksi direktiivin keskeisiä osatekijöitä ei otettu 
huomioon kyseisessä laissa, millä on käytännössä vakavia seurauksia velkojille. Esimerkiksi 
seuraavia jäsenvaltion velvollisuuksia, jotka annetaan direktiivin 3 artiklassa (viivästyskorko), 
ei mainittu laissa: jäsenvaltion on varmistettava, että viivästyneistä maksuista maksetaan 
automaattisesti korkoa sopimuksen mukaisen eräpäivän jälkeisestä päivästä alkaen tai 
vaihtoehtoisesti että sopimuksista, joiden maksun eräpäivä on poikkeuksellisesti jopa 60 
päivän päässä, maksetaan joka tapauksessa korkoa velkojille. Laissa ei mainittu myöskään 
sakkokoron maksamista. Sen sijaan julkiselle sektorille ja suurille yrityksille annettiin lisää 
likviditeettiä kohtuuttoman pitkillä maksujen eräpäivillä (jopa 120 päivää ja enemmän). Se 
tarkoittaa sitä, että maksuviivästyksiä ei torjuttu vaan sen sijaan niihin kannustettiin. Tämä on 
erityisen vakavaa niille yrityksille, jotka toimivat julkisen sektorin alihankkijoina. 
Vetoomuksen esittäjä vetoaa siksi Euroopan parlamenttiin, jotta tämä pyytäisi komissiota 
käynnistämään perustamissopimuksen rikkomista koskevan menettelyn Espanjaa vastaan ja 
varmistaisi, että direktiivi saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. toukokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
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tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. lokakuuta 2006.

Izquierdo valittaa tavasta, jolla Espanjan viranomaiset ovat saattaneet osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 29. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/35/EY kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta.

Hän viittaa vetoomuksessa useisiin kansallisen toimenpiteen kohtiin (laki 3/2004, annettu 
29. syyskuuta 2004, BOE 314, 30. joulukuuta 2004). Väitetyt rikkomiset koskevat direktiivin 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, joka ei heijasta asianmukaisesti edellä mainitun 
direktiivin säännöksiä, jotka liittyvät velkojien oikeuksiin, erityisesti oikeuteen saada 
lakisääteistä korkoa maksuviivästysten tapauksessa. Vetoomuksessa viitataan direktiivin 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevaan toimenpiteeseen, jolla sallitaan 
pidempiä maksuaikoja kuin direktiivissä säädetyt maksuajat.

Euroopan komissio on jo käynnistänyt rikkomismenettelyn (03/2005, viite 2005/4124) 
Espanjaa vastaan, koska Espanja ei ole saattanut edellä mainittua direktiiviä asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä vastaavin perustein. Menettelyn hallinnollinen vaihe on jo 
päättynyt, ja Euroopan komissio on päättänyt 28. kesäkuuta 2006 jättää tapauksen Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Uusi rikkomismenettely (rekisteröity 5.7.2006, viite 2006/4593/E) käsitellään edellä mainitun 
tapauksen puitteissa. Vetoomuksen esittäjälle lähetettiin 6. heinäkuuta 2006 päivätyn 
vastaanottoilmoituksen lisäksi toinenkin kirje, päivätty 20. heinäkuuta 2006, jossa hänelle 
kerrottiin menettelyn etenemisestä.

4. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008.

Kuten aikaisemmassa ilmoituksessa mainittiin, vetoomusta käsitellään 
rikkomismenettelyssä 2006/4593/E, joka on nyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vireillä 
oleva asia C-380/06. Julkisasiamiehen päätelmät julkaistiin 11. syyskuuta 2008.

Kyseisten päätelmien johdanto-osan (41) mukaan julkisasiamiehen kanta on se, että Espanja 
ei rikkonut 3 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa lykkäämällä tiettyjen määräysten voimaantuloa 
1. heinäkuuta 2006 saakka.

Tuomiota asiasta odotetaan pian, ja Euroopan parlamentille lähetetään ilmoitus 
tuomioistuimen päätöksen jälkeen.

5. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjän mielestä Espanjan kansalliset täytäntöönpanotoimet eivät vastaa 
riittävästi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumista koskevan 
direktiivin 2000/35/EY säännöksiä. 

Vetoomus käsiteltiin rikkomismenettelyssä (viite 2006/4593/ES), jonka päätöksenä 
asia C-380/06 käsiteltiin tuomioistuimessa. Tuomioistuimen päätös annettiin 
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11. joulukuuta 2008.

Tuomioistuin hylkäsi komission kanteen ja totesi, että kansalliset täytäntöönpanotoimet ovat 
direktiivin mukaisia. Tällä perusteella tapauksen käsittely päätettiin. Kantelijalle ilmoitettiin 
asiasta 17. joulukuuta 2008 päivätyssä kirjeessä.
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