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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
Ref.: Petiţia nr. 0070/2006 adresată de A. I., de naţionalitate spaniolă, în numele Asociaţiei 

„Gremi de Rajolers de Catalunya”, însoţită de două semnături suplimentare, privind 
pretinsa transpunere incorectă în Spania a Directivei 2000/35/CE privind combaterea 
întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul critică, în numele asociaţiei profesionale „Gremi de Rajolers de Catalunya”, 
pretinsa transpunere incorectă a Directivei 2000/35/CE privind combaterea întârzierii 
efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale prin legea spaniolă 3/2004 din 29.4.2004. 
De exemplu, elementele principale ale directivei nu au fost luate în considerare în legea 
respectivă, ceea ce, în practică, are consecinţe grave pentru creditori. Nu a fost făcută, de 
exemplu, nicio menţiune cu privire la următoarele obligaţii ale statelor membre, prevăzute la 
articolul 3 din directivă (dobânzi în cazul întârzierii efectuării plăţii): garantarea faptului că 
plăţile întârziate generează automat dobândă din ziua imediat următoare datei de efectuare a 
plăţii stipulate prin contract sau, alternativ, că acele contracte cu o scadenţă a plăţii în mod 
excepţional de până la 60 de zile sunt, în orice caz, în interesul creditorilor. În plus, nu exista 
nicio referire la plata dobânzii de penalizare. În schimb, sectorului public şi întreprinderilor 
mari li s-au acordat lichidităţi suplimentare prin scadenţe de plată excesiv de lungi (chiar până 
la 120 de zile şi peste). Aceasta însemna că întârzierea plăţii nu numai că nu era combătută ci, 
din contră, chiar încurajată. Acest fapt este important în special pentru firmele subcontractante
ale sectorului public. Prin urmare, petiţionarul solicită Parlamentului să invite Comisia să 
instituie o procedură privind neîndeplinirea obligaţiilor din Tratat împotriva Spaniei şi să se 
asigure că directiva este transpusă corect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 mai 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 octombrie 2006
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Dl Izquierdo îşi exprimă nemulţumirea faţă de modul în care autorităţile spaniole au transpus 
în dreptul intern Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 
2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale.

În petiţia sa, acesta se referă la mai multe puncte ale măsurii de transpunere la nivel naţional 
(Legea 3/2004 din 29 decembrie 2004, BOE 314 din 30 decembrie 2004). Încălcările 
presupuse se referă la faptul că măsura de transpunere la nivel naţional nu reflectă în mod 
adecvat dispoziţiile directivei susmenţionate privind protecţia drepturilor creditorilor, în 
special dreptul de a primi plata dobânzii legale în cazul întârzierii plăţii. De asemenea, acestea 
se referă la măsura de transpunere la nivel naţional care permite perioade de plată mai mari 
decât cele aprobate prin directivă.

Comisia Europeană a deschis deja o procedură privind neîndeplinirea obligaţiilor (în martie 
2005, ref.: 2005/4124) împotriva Spaniei, pe motivul transpunerii incorecte a directivei 
susmenţionate, în baza unor argumente similare. Etapa administrativă a procedurilor a fost 
deja încheiată şi Comisia Europeană a decis la, 28 iunie 2006, să trimită acest caz la Curtea de 
Justiţie a Comunităţilor Europene.

Se va deschide o nouă procedură privind neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru
(înregistrată la 5 iulie 2006, ref.: 2006/4593/E) în cauza de mai sus. În afară de confirmarea de 
primire a petiţiei din 6 iulie 2006, s-a expediat petiţionarului o scrisoare suplimentară la 20 
iulie 2006, prin care acesta era informat cu privire la stadiul procedurilor.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Aşa cum s-a afirmat în comunicarea anterioară, petiţia este tratată în conformitate cu 
procedura privind neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru 2006/4593/E, acum 
cauza C-380/06 aflată pe rol la Curtea de Justiţie. Concluziile avocatului general au fost 
făcute publice la 11 septembrie 2008.

Conform considerentului 41 din concluziilor respective, avizul avocatului general susţine că 
Spania nu a încălcat prevederile articolului 3 alineatele (1), (2) şi (4) prin amânarea intrării în 
vigoare a anumitor prevederi până la 1 iulie 2006.

Hotărârea în această cauză este aşteptată în curând şi o comunicare ulterioară către Parlament 
va fi pregătită după hotărârea Curţii. 

5. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Potrivit petiţionarului, măsurile de transpunere la nivel naţional din Spania nu reflectă în mod 
adecvat dispoziţiile Directivei 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în 
cazul tranzacţiilor comerciale. 

Petiţia a fost tratată în conformitate cu procedura privind neîndeplinirea obligaţiilor de către 
un stat membru (referinţa 2006/4593/ES), care a culminat în Cauza C-380/06 înaintea Curţii
de Justiţie. Hotărârea a fost adoptată la 11 decembrie 2008.

În hotărâre, Curtea a respins acuzaţiile Comisiei şi a decis că normele de transpunere 
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naţionale sunt conforme cu directiva. Din aceste motive cazul a fost închis. Petiţionarul a fost 
informat cu privire la acest lucru printr-o scrisoare în data de 17 decembrie 2008.
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