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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0070/2006, którą złożył A.I. (Hiszpania), w imieniu stowarzyszenia 
„Gremi de Rajolers de Catalunya”, z 2 podpisami, w sprawie rzekomego 
dokonania przez Hiszpanię niewłaściwej transpozycji dyrektywy 2000/35/WE 
w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w imieniu stowarzyszenia przedsiębiorców „Gremi de Rajolers de 
Catalunya” krytykuje rzekomo niewłaściwą transpozycję dyrektywy 2000/35/WE w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, której przeniesienie 
nastąpiło przez hiszpańską ustawę 3/2004 z dnia 29.04.2004 r. Dla przykładu, w ustawie nie 
zostały uwzględnione kluczowe elementy dyrektywy, co w praktyce ma poważne 
konsekwencje dla wierzycieli. Nie wspomniano na przykład o następujących zobowiązaniach 
państw członkowskich ustanowionych w art. 3 dyrektywy (odsetki od opóźnień w płatności): 
zapewnienie, by opóźnienia w płatnościach były automatycznie obciążane odsetkami od dnia 
następującego po dacie płatności określonej w umowie, lub ewentualnie by umowy o terminie 
płatności wyjątkowo do 60 dni w każdym wypadku działały na korzyść wierzycieli. Ponadto 
brak jest odniesienia do spłaty odsetek karnych. Zamiast tego w przypadku sektora 
publicznego i wielkich przedsięwzięć przyznaje się dodatkową płynność poprzez nadmiernie 
wydłużone terminy płatności (nawet do 120 dni lub dłużej). Oznacza to, że nie tylko nie 
zwalcza się opóźnień w płatnościach, lecz wręcz zachęca się do nich. Ma to szczególnie 
poważne konsekwencje dla firm będących podwykonawcami dla sektora publicznego. 
Składający petycję wzywa zatem Parlament, by ten wezwał Komisję do wszczęcia zgodnie 
z traktatem postępowania w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty przeciw Hiszpanii i do 
zapewnienia właściwej transpozycji dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
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dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 października 2006 r.

Pan Izquierdo wnosi skargę odnośnie do sposobu, w jaki władze hiszpańskie dokonały 
transpozycji do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE 
z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych.

Składający petycję przywołuje szereg postanowień krajowego środka transpozycji (ustawa 
3/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r., Dziennik Urzędowy BOE 314 z dnia 30 grudnia 2004 r.). 
Domniemane naruszenia dotyczą faktu, iż krajowy środek transpozycji nie odzwierciedla 
w sposób dostateczny postanowień ww. dyrektywy dotyczących ochrony praw wierzycieli, 
a szczególnie prawa do otrzymania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w płatności. 
Składający petycję zwraca uwagę również na to, że w świetle postanowień krajowego środka 
transpozycji dopuszcza się terminy płatności dłuższe niż te ustalone w dyrektywie.

Komisja Europejska wszczęła już przeciwko Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego (w marcu 2005 r., ref.: 2005/4124) z powodu 
niewłaściwej transpozycji ww. dyrektywy na podstawie podobnych argumentów. 
Postępowanie administracyjne zostało już zakończone, a w dniu 28.06.2006 r. Komisja 
Europejska postanowiła przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich.

W ramach ww. sprawy będzie prowadzone nowe postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego (zarejestrowane dnia 05.07.2006 r., ref.: 
2006/4593/E). Poza potwierdzeniem otrzymania skargi z dnia 06.07.2006 r. do składającego 
petycję wystosowano dodatkowe pismo z dnia 20.07.2006 r., zawierające informacje na temat 
stanu rzeczy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Jak stwierdzono w poprzednim komunikacie, niniejsza petycja została rozpatrzona w ramach 
procedury w sprawie naruszenia 2006/4593/E, a obecnie w Trybunale Sprawiedliwości toczy 
się sprawa C-380/06. Wnioski rzecznika generalnego upubliczniono w dniu 11 września 
2008 r.

Zgodnie z punktem 41 preambuły tych wniosków w opinii rzecznika generalnego Hiszpania 
nie naruszyła art. 3 ust.1, 2 i 4, przekładając wejście w życie niektórych przepisów do dnia
1 lipca 2006 r.

Oczekuje się, że wkrótce będzie wydany wyrok w tej sprawie. Po wyroku Trybunału zostanie 
przygotowany kolejny komunikat dla Parlamentu.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Według składającego petycję hiszpańskie krajowe środki transpozycji nie odzwierciedlają 
w odpowiedni sposób przepisów dyrektywy 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień 
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w płatnościach w transakcjach handlowych.

Petycja została rozpatrzona w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego (numer referencyjny 2006/4593/ES), które znalazło zwieńczenie 
w sprawie C-380/06 toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości. Wyrok wydano w dniu 
11 grudnia 2008 r.

W swoim wyroku Trybunał oddalił wniosek Komisji i orzekł, że krajowe przepisy 
transponujące są zgodne z przedmiotową dyrektywą. Na tej podstawie sprawa została 
zamknięta. Skarżącego poinformowano pismem z dnia 17 grudnia 2008 r.
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