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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A. I., spanyol állampolgár által a „Gremi de Rajolers de Catalunya” társaság 
nevében, benyújtott, 0070/2006. számú, két további aláírást tartalmazó 
petíció Spanyolország részéről a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv állítólagos hiányos átültetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a 'Gremi de Rajolers de Catalunya' üzleti társaság nevében, kritizálja az 
Európai Parlament és a Tanács 2000/35/EK irányelvének (2000. június 29.)a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről állítólagos hiányos átültetését 
a 2004. április 29-i 3/2004-es spanyol törvényben. Például az irányelv kulcselemeit hagyták 
figyelmen kívül ebben a törvényben, és ennek a gyakorlatban súlyos következményei vannak 
a hitelezők számára. A törvény nem tesz említést például a tagállamok következő, az irányelv 
3. cikkében megállapított kötelezettségeiről (késedelmi kamat), hogy biztosítják, hogy a 
megfelelő kamat a szerződésben meghatározott fizetési határnap vagy határidő lejáratát 
követő naptól automatikusan esedékessé váljon, illetve a kivételes 60 napig terjedő fizetési 
határidejű szerződések minden esetben kamatozzanak a hitelezők javára. Továbbá nem történt 
utalás a büntető kamat fizetésére sem. Ezzel szemben a közszféra és a nagyvállalkozások 
számára további likviditást biztosít túlságosan hosszú fizetési határidőkkel (akár 120 nap, 
vagy még több). Így ez a törvény nemhogy gátat jelent a késedelmes fizetésnek, épphogy 
bátorítja azt. Ez különösen aggasztó azon cégek számára, melyek alvállalkozói szerződésben 
állnak az állami szektorral. A petíció benyújtója ezért a Parlamenthez fordul, hogy kérje fel a 
Bizottságot, indítson jogsértési eljárást Spanyolország ellen, és gondoskodjon arról, hogy az 
irányelvet megfelelően átültessék.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. október 10.

Izquierdo úr kifogásolja azt a módot, ahogy a spanyol hatóságok az Európai Parlament és a 
Tanács 2000/35/EK irányelvét (2000. június 29.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről a nemzeti jogba átültették.

Petíciójában az átültetés nemzeti intézkedéseinek több pontjáról beszél (2004. december 29-i 
3/2004-es törvény, a 2004. december 30-I BOE 314). Az állítólagos megsértések értelmében 
az átültetés nemzeti intézkedései nem tükrözik megfelelően a fent említett irányelv a hitelezők 
jogainak védelmére vonatkozó rendelkezéseit, különösen késedelmes fizetés esetén a 
jogszabályban rögzített kamatra való jogosultságot. Szintén említést tesz az átültetés az 
irányelvben lefektetettnél jóval hosszabb fizetési időszakokat megengedő nemzeti 
intézkedéseiről.

Az Európai Bizottság már elindított egy jogsértési eljárást (03/2005, ref.: 2005/4124) 
Spanyolország ellen a fent említett irányelv helytelen átütetése miatt, hasonló érvek alapján. 
Az eljárás adminisztrációs része már lezárult, és az Európai Bizottság 2006. június 28-án úgy 
döntött, hogy ezt az ügyet az Európai Közösségek Bíróságához utalja.

Egy új jogsértési eljárás (2006. július 5-én regisztrált, ref.: 2006/4593/E) kerül lefolytatásra a 
fent leírt esetben. Panaszának 2006. július 6-i átvételi elismerése mellett egy további levél 
küldése történt a panaszos részére 2006. július 20-án, melyben tájékoztatást kapott az 
eljárások állapotáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

Amint azt a korábbi közlemény is említi, a petíciót a 2006/4593/E. számú jogsértési eljárás 
keretében kezelik, amely a Bíróság előtt a C-380/06. sz. ügyként van folyamatban. A 
főügyész következtetéseit 2008. szeptember 11-én tették közzé.

E következtetések (41) preambulumbekezdésében a főügyész azt a véleményt fejezi ki, hogy 
Spanyolország nem sértette meg a 3. cikk (1), (2) és (4) bekezdését bizonyos rendelkezések 
hatályba léptetésének 2006. július 1-jéig történő elhalasztásával.

Ebben az ügyben hamarosan ítélet várható, és miután a Bíróság ítéletet hozott, egy újabb 
közlemény készül majd a Parlament számára.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója szerint Spanyolország nemzeti átültető intézkedései nem megfelelően 
tükrözik a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 
2000/35/EK irányelv rendelkezéseit.

A petícióval jogsértési eljárás keretében foglalkoztak (hivatkozási szám: 2006/4593/ES), 
amely az Európai Bíróság által vizsgált C-380/06. számú ügyhöz vezetett. Az ügyben 2008. 
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december 11-én született ítélet.

Ítéletében a Bíróság elutasította a Bizottság által előterjesztett ügyet, és megállapította, hogy a 
nemzeti jogba való átültetésre vonatkozó szabályok összhangban állnak az irányelvben 
foglaltakkal. Ez alapján került sor az ügy lezárására. A panaszost minderről egy 2008. 
december 17-i levélben tájékoztatták.
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