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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0070/2006, ingediend door A. I. (Spaanse nationaliteit), namens de 
Vereniging 'Gremi de Rajolers de Catalunya', gesteund door twee 
medeondertekenaars, over de vermeende gebrekkige omzetting door Spanje van 
Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties in Spanje

1. Samenvatting van verzoekschrift

Namens de bedrijfsvereniging 'Gremi de Rajolers de Catalunya' hekelt indiener de vermeende 
gebrekkige omzetting van Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties volgens de Spaanse wet 3/2004 van 29 april 2004. 
Zo werd bij het opstellen van deze wet geen rekening gehouden met de basiselementen van de 
richtlijn, wat in de praktijk ernstige gevolgen met zich meebrengt voor de crediteuren. Er 
werd bijvoorbeeld geen melding gemaakt van de volgende verplichtingen van de lidstaten die 
zijn vastgelegd in artikel 3 van de richtlijn (rente in geval van betalingsachterstand): 
garanderen dat op achterstallige betalingen automatisch rente wordt betaald vanaf de dag 
volgend op de contractueel vastgelegde dag van betaling of, in het alternatieve geval, dat 
contracten met een uitzonderlijke betalingstermijn van maximaal 60 dagen altijd in het 
voordeel van de crediteur zijn. Bovendien werd er niet verwezen naar de betaling van 
wettelijke rentevoet. In plaats daarvan werd aan de openbare sector en aan grote 
ondernemingen extra liquiditeit verleend via buitensporig lange betalingstermijnen (zelfs tot 
120 dagen of nog langer). Dit betekent dat er niet alleen niets wordt gedaan om achterstallige 
betalingen tegen te gaan, maar dat ze zelfs worden aangemoedigd. Dit is met name een ernstig 
nadeel voor bedrijven die werk aan de openbare sector uitbesteden. Indiener roept het 
Parlement daarom op de Commissie uit te nodigen tegen Spanje een inbreukprocedure 
krachtens het Verdrag in te leiden en te verzekeren dat de richtlijn naar behoren wordt 
omgezet.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006.

De heer Izquierdo hekelt de manier waarop de Spaanse overheid Richtlijn 2000/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties heeft omgezet in nationale wetgeving.

Hij verwijst in zijn verzoekschrift naar diverse punten van de nationale omzettingsmaatregel 
(Spaanse wet 3/2004 van 29 december 2004, BOE nr. 314, van 30 december 2004). De 
vermeende inbreuken hebben betrekking op de nationale omzettingsmaatregel, waarin de 
beschikkingen van voornoemde richtlijn met betrekking tot de bescherming van de rechten 
van crediteuren, met name het recht op de ontvangst van wettelijke rente in het geval van 
betalingsachterstand, onvoldoende zijn vertegenwoordigd. Het verzoekschrift handelt ook 
over de nationale omzettingsmaatregel waarin langere betalingstermijnen worden toegestaan 
dan in de richtlijn.

De Europese Commissie heeft al een inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid (op 03/2005, 
ref.: 2005/4124) op grond van de onjuiste omzetting van voornoemde richtlijn om 
vergelijkbare redenen. De administratieve fase van de procedure is reeds afgerond en de 
Europese Commissie heeft op 28 juni 2006 besloten deze zaak te verwijzen naar het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Een nieuwe inbreukprocedure (geregistreerd op 5 juli 2006, ref.: 2006/4593/E) zal worden 
ingeleid in bovengenoemde zaak. Naast een ontvangstbevestiging van zijn klacht van 6 juli 
2006 is aan indiener een aanvullende brief gestuurd op 20 juli 2006, met een uitleg over de 
stand van zaken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Zoals vermeld in de vorige mededeling, wordt het verzoekschrift behandeld onder 
inbreukprocedure 2006/4593/E, nu aanhangig als zaak C-380/06 bij het Hof van Justitie. De 
conclusies van de advocaat-generaal zijn gepubliceerd op 11 september 2008.

Volgens overweging (41) van deze conclusies is de advocaat-generaal van mening dat Spanje 
artikel 3, lid 1, 2 en 4 niet heeft geschonden door het in werking treden van bepaalde 
bepalingen uit te stellen tot 1 juli 2006.

Verwacht wordt dat in deze zaak spoedig arrest zal worden gewezen, en na de uitspraak van 
het Hof zal een nadere mededeling aan het Parlement worden opgesteld.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Volgens indiener zijn de bepalingen van Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties onvoldoende vertegenwoordigd in de nationale 
omzettingsmaatregelen van Spanje.
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Het verzoekschrift is behandeld in een inbreukprocedure (ref.: 2006/4593/ES), hetgeen 
uiteindelijk heeft geresulteerd in zaak C-380/06 voor het Hof van Justitie. Het arrest is op 11
december 2008 gewezen.

Het Hof heeft de zaak van de Commissie in haar arrest afgewezen en gesteld dat de nationale 
omzettingsregels in overeenstemming waren met de richtlijn. Op grond hiervan is de zaak 
afgesloten. Indiener is hiervan in kennis gesteld door middel van een brief van 17 december 
2008.
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