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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0070/2003, ko  Association 'Gremi de Rajolers de Catalunya'
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. I. un kam pievienoti 2 paraksti, par 
par Spānijas šķietami nepilnīgo Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu 
novēršanu komercdarījumos transponēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs biedrības „Gremi de Rajolers de Catalunya” vārdā kritizē šķietami 
nepilnīgo Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 
transponēšanu Spānijas 2004. gada 29. aprīļa Likumā Nr. 3/2004. Piemēram, šajā likumā 
netika ņemti vērā direktīvas galvenie elementi, tādējādi praksē tas radīja ļoti nopietnu ietekmi 
uz kreditoriem. Tāpat netika pieminēts neviens no šiem dalībvalsts pienākumiem, kas noteikti 
direktīvas 3. pantā (procenti kavētu maksājumu gadījumā), kas nodrošina, ka kavētiem 
maksājumiem tiek automātiski piemērota procentu likme, sākot ar dienu, kas līgumā noteikta 
kā maksājuma diena, vai arī garantē, ka līgumi, kuru maksājuma termiņš izņēmuma kārtā ir 
līdz pat 60 dienām, visos gadījumos ir kreditoru interesēs. Turklāt tajā nav pieminēts soda 
procentu maksājums. Tā vietā publiskajam sektoram un lielajiem uzņēmumiem tika piešķirta 
papildu likviditāte, nosakot pārmērīgi ilgus maksājuma termiņus (līdz pat 120 dienām un 
vairāk). Tas nozīmēja, ka pret maksājuma kavēšanu ne vien necīnījās, bet to pat iedrošināja. 
Īpaši smagu ietekmi tas atstāja uz uzņēmumiem, kas noslēdza apakšlīgumus ar publisko 
sektoru. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu aicināt Komisiju uzsākt Līguma 
pārkāpuma procedūru pret Spāniju un nodrošināt šīs direktīvas attiecīgu transponēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 30. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. oktobrī.

A. Izquierdo sūdzas par veidu, kādā Spānijas varas iestādes valsts tiesību aktos ir 
transponējušas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/35/EK 
par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos.

Viņš lūgumrakstā atsaucas uz vairākiem valsts transponēšanas pasākumiem (2004. gada 
29. decembra Likums Nr. 3/2004, 2004. gada 30. decembra BOE Nr. 314). Šķietamie 
pārkāpumi ir saistīti ar to, ka valsts transponēšanas pasākumā nav atbilstoši iestrādāti 
iepriekšminētās direktīvas noteikumi attiecībā uz kreditoru tiesību aizsardzību, īpaši uz 
tiesībām saņemt obligātās likmes maksājumu kavēta maksājuma gadījumā. Tāpat ir pieminēts 
valsts transponēšanas pasākums, kas pieļauj ilgākus maksājuma periodus, nekā direktīvā 
paredzēts.

Eiropas Komisija jau ir uzsākusi pārkāpuma procedūru (2005. gada martā, ref.: 2005/4124) 
pret Spāniju par nepareizu iepriekšminētās direktīvas transponēšanu, pamatojoties uz 
līdzīgiem argumentiem. Procedūras administratīvais posms jau ir noslēdzies, un 2006. gada 
28. jūnijā Eiropas Komisija pieņēma lēmumu nodot šo lietu Eiropas Kopienu Tiesai.

Par iepriekšminēto gadījumu tiks uzsākta jauna pārkāpuma procedūra (reģistrēta 2006. gada 
5. jūlijā, ref.: 2006/4593/E). Līdzās 2006. gada 6. jūlijā reģistrētajam sūdzības saņemšanas 
apstiprinājumam sūdzības iesniedzējam tika nosūtīta arī papildu vēstule, kas datēta ar 
2006. gada 20. jūliju un informē viņu par procedūras norisi.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

Iepriekšējā paziņojumā tika pavēstīts, ka lūgumraksts tiek izskatīts saskaņā ar Pārkāpuma 
procedūru Nr. 2006/4593/E, un tagad notiek Lietas Nr. C-380/06 izskatīšana Eiropas Kopienu 
Tiesā. 2008. gada 11. septembrī tika paziņoti ģenerāladvokāta secinājumi.

Saskaņā ar šo secinājumu 41. apsvērumu ģenerāladvokāts uzskata, ka Spānija nepārkāpa 
3. panta 1., 2. un 4. punktu, atliekot atsevišķu noteikumu stāšanos spēkā līdz 2006. gada 
1. jūlijam.

Drīz gaidāms spriedums šajā lietā, un pēc Tiesas sprieduma pasludināšanas Parlamentam tiks 
sagatavots papildu paziņojums.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Spānijas valsts transponēšanas pasākumi pienācīgi 
neatspoguļo Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos
noteikumus. Lūgumraksts tika izskatīts pārkāpumu procedūrā (atsauce: 2006/4593/ES) un 
beidzās ar Lietu C-380/06 Eiropas Kopienu Tiesā. Spriedums tika pasludināts 2008. gada 
11. decembrī.
Spriedumā Tiesa noraidīja Komisijas lietu un nosprieda, ka valsts transponēšanas noteikumi 
bija saskaņā ar direktīvu. Pamatojoties uz šo, lietu slēdza. Sūdzības iesniedzējam par to tika 
paziņots 2008. gada 17. decembra vēstulē.

Adlib Express Watermark


	770865lv.doc

