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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Petizzjoni 0070/2006, ippreżentata minn A. I., ta’ nazzjonalità Spanjola, f’isem l-
Assoċjazzjoni 'Gremi de Rajolers de Catalunya', b’żewġ firem oħra, dwar it-
traspożizzjoni allegatament difettuża ta’ Spanja tad-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda 
kontra d-dewmien fil-ħlas fi tranżazzjonijiet kummerċjali fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika, f’isem l-assoċjazzjoni tan-negozju 'Gremi de Rajolers de Catalunya', 
it-traspożizzjoni allegatament difettuża tad-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra d-
dewmien fil-ħlas fi tranżazzjonijiet kummerċjali mil-liġi Spanjola 3/2004 tal-29.4.2004. 
Pereżempju, l-elementi ewlenin tad-direttiva ma ġewx ikkunsidrati f’din il-liġi, li fil-prattika 
għandha konsegwenzi gravi għall-kredituri. Ma jissemma mkien pereżempju dwar l-obbligi li 
ġejjin tal-Istati Membri stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-direttiva (imgħax f’każ ta’ dewmien fil-
ħlas): biex ikun żgurat li dewmien fil-pagament awtomatikament jibda jkollu imgħax mill-jum 
wara d-data tal-ħlas stipulat b’kuntratt jew alternattivament li kuntratti bi skadenza għall-ħlas 
eċċezzjonalment ta’ mhux aktar minn 60 jum ikunu f’kull każ fl-interess tal-kredituri. Iktar 
minn hekk, ma kien hemm l-ebda referenza għall-ħlas ta’ interess penali. Minflok, is-settur 
pubbliku u impriżi kbar ingħataw likwidità addizzjonali fit-tul permezz ta’ skadenzi twal 
għall-pagamenti (anki sa 120 ġurnata jew iktar). Dan fisser li mhux biss ma kienx hemm 
oppożizzjoni għal dewmien tal-ħlas,iżda, minflok, kien inkuraġġit. Dan hu każ serju ħafna 
b’mod partikolari għad-ditti li jagħtu b’subappalt lis-settur pubbliku. Għalhekk il-petizzjonant 
jitlob lill-Parlament biex jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibda proċedura ta’ ksur ta’ Trattat 
kontra Spanja u jiżguraw li d-direttiva tkun trasposta b’mod korrett.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Mejju 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura). 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ottubru 2006.
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Is-Sur Izquierdo jilmenta dwar il-mod kif l-awtoritajiet Spanjoli wettqu t-traspożizzjoni fil-
liġi nazzjonali d-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 
2000 dwar il-ġlieda kontra d-dewmien fil-pagamenti fi tranżazzjonijiet kummerċjali.

Fil-petizzjoni tiegħu huwa jirreferi għal ħafna punti tal-miżura nazzjonali tat-traspożizzjoni 
(Liġi 3/2004 tad-29 ta’ Diċembru 2004, BOE 314 tat-30 ta’ Diċembru 2004). L-allegat ksur 
ta’ liġi jirreferi għal miżura nazzjonali tat-traspożizzjoni li ma tirriflettix id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva msemmija hawn fuq li hija relatata mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-kredituri, 
speċjalment id-dritt li wieħed jirċievi l-pagamenti ta’ imgħax statutorju f’każ ta’ dewmien fil-
ħlas. Barra minn hekk, il-petizzjoni tirreferi għall-miżura nazzjonali tat-traspożizzjoni li tagħti 
lok għal perjodi ta’ pagamenti itwal minn dawk li huma approvati mid-Direttiva.

Il-Kummissjoni Ewropea diġà bdiet proċedura dwar ksur ta’ liġi (fit-03/2005, ref.: 2005/4124) 
kontra Spanja minħabba t-traspożizzjoni ħażina tal-imsemmija Direttiva dwar argumenti 
simili. L-istadju amministrattiv tal-proċedimenti diġà ntemm, u l-Kummissjoni Ewropea 
ddeċidiet fit-28/06/2006 li tirreferi dan il-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Kommunitajiet 
Ewropej.

Proċedura ġdida ta’ ksur ta’ liġi (reġistrata fil-05/07/ 2006, ref.: 2006/4593/E) se tkun segwita 
skont il-każ imsemmi hawn fuq. Minbarra l-irċevuta ta’ rikonoxximent tal-ilment tiegħu bid-
data 06/07/2006, intbagħtet ittra oħra lill-kwerelant bid-data 20/07/2006, fejn qed tinfurmah 
dwar l-istadju tal-proċeduri.

4. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Kif intqal fil-komunikazzjoni ta’ qabel, il-petizzjoni qed tkun trattata skont il-proċedura ta’ 
ksur ta’ liġi 2006/4593/E, issa każ pendenti C-380/06 fil-Qorti tal-Ġustizzja. Il-
Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali ġew ippubblikati fil-11 ta’ Settembru 2008.  

Skont il-Premessa (41) ta’ dawn il-konklużjonijiet, l-Avukat Ġenerali jemmen li Spanja ma 
tkunx qed tikser Artikoli 3(1), (2) u (4) jekk tipposponi d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet sal-1 ta’ Lulju 2006.

F’dan il-każ is-sentenza hija mistennija li tinqata’ dalwaqt u komunikazzjoni oħra lill-
Parlament se tkun imħejjija wara d-Deċiżjoni tal-Qorti.

5. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009

Skont il-petizzjonant, il-miżuri tat-traspożizzjoni nazzjonali ta’ Spanja ma jirriflettux b’mod 
adegwat id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra d-dewmien fil-
ħlas fi tranżazzjonijiet kummerċjali.

Il-petizzjoni ġiet trattata fil-proċedimenti ta’ ksur (referenza 2006/4593/ES) li laħqu l-qofol 
tagħhom fil-kawża C-380/06 quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Is-sentenza ngħatat fil-
11/12/2008.

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti ċaħdet it-talba tal-Kummissjoni u qatgħetha li t-traspożizzjoni 
fir-regoli nazzjonali kienu konformi mad-Direttiva. Il-kawża ngħalqet abbażi ta’ dan. Il-
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kwerelant ġie infurmat b’ittra datata 17/12/2008.
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