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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0070/2006, ingiven av A. I. (spansk medborgare), för 

organisationen ”Gremi de Rajolers de Catalunya”, och undertecknad av ytterligare 
två personer, om Spaniens enligt uppgift bristfälliga införlivande av 
direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar för handelsorganisationen ”Gremi de Rajolers de Catalunya” det 
enligt uppgift bristfälliga införlivandet av direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena 
betalningar i handelstransaktioner i den spanska lagen 3/2004 av den 29 april 2004. De 
centrala delarna i direktivet beaktades till exempel inte i denna lag, vilket i praktiken får 
allvarliga följder för borgenärer. Till exempel nämndes inte följande skyldigheter för 
medlemsstaterna som fastställs i artikel 3 i direktivet (ränta vid sen betalning): 
medlemsstaterna ska säkerställa att ränta automatiskt betalas från dagen efter den förfallodag 
eller den betalningsperiod som fastställs i avtalet, eller alternativt att vissa avtal med en 
tidsfrist efter vilken ränta ska betalas på högst 60 dagar i alla händelser gynnar 
fordringsägarna. Dessutom förekom ingen hänvisning till betalning av dröjsmålsränta. I stället 
beviljades den offentliga sektorn och stora företag extra likviditet med ytterst långa 
betalningsfrister (ända upp till 120 dagar och mer). Detta medförde inte bara att sena 
betalningar inte bekämpades, utan att de i stället till och med uppmuntrades. Detta är särskilt 
allvarligt för företag som är underleverantörer till den offentliga sektorn. Framställaren 
uppmanar därför Europaparlamentet att be kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande 
enligt EG-fördraget mot Spanien och se till att direktivet vederbörligen införlivas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 maj 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 10 oktober 2006.

A. Izquierdo klagar över det sätt på vilket de spanska myndigheterna i nationell lag har 
införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om 
bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.

Han hänvisar i sin framställning till flera punkter i nationella införlivandeåtgärder (lag 3/2004 
av den 29 december 2004, BOE 314 av den 30 december 2004). De påstådda överträdelserna 
hänför sig till att nationella införlivandeåtgärder inte adekvat återspeglar de bestämmelser i 
ovannämnda direktiv som avser skyddet av borgenärers rättigheter, särskilt rätten att erhålla 
betalning av lagstadgad ränta vid sena betalningar. I framställningen hänvisas också till den 
nationella införlivandeåtgärd som medger längre betalningsfrister än de som godkänns i 
direktivet.

Europeiska kommissionen har redan inlett ett överträdelseförfarande (03/2005, 
ref.: 2005/4124) mot Spanien med anledning av inkorrekt införlivande av ovannämnda 
direktiv med liknande argument. Det administrativa förfarandet har redan avslutats och 
kommissionen beslutade den 28 juni 2006 att hänskjuta målet till EG-domstolen.

Ett nytt överträdelseförfarande (registrerat den 5 juli 2006, ref.: 2006/4593/E) kommer att 
följa i ovannämnda fall. Förutom bekräftelsen av mottagandet av framställarens klagan 
daterad den 6 juli 2006 har ytterligare ett brev daterat den 20 juli 2006 skickats till honom 
med information om förfarandets gång.

4. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

Såsom uppgetts i föregående meddelande behandlas framställningen i överträdelseförfarande 
2006/4593/E, nu icke avgjort mål C-380/06 i EG-domstolen. Generaladvokatens förslag till 
avgörande offentliggjordes den 11 september 2008.

Enligt skäl 41 i dessa förslag är generaladvokatens uppfattning att Spanien inte bröt mot 
artikel 3.1, 3.2 och 3.4 genom att uppskjuta ikraftträdandet av vissa bestämmelser till 
den 1 juli 2006.

Domen i detta mål väntas snart och ett ytterligare meddelande till parlamentet kommer att 
sammanställas efter domstolens avgörande.

5. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Enligt framställaren återspeglar Spaniens nationella införlivandeåtgärder inte adekvat 
bestämmelserna i direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner.

Framställningen behandlades i ett överträdelseförfarande (ref.: 2006/4593/ES) och hänsköts 
till EG-domstolen som mål C-380/06. Dom avgavs den 11 december 2008.
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I sin dom avvisade domstolen kommissionens yrkande och ansåg att de nationella 
införlivandereglerna var förenliga med direktivet. På denna grundval avslutades målet. Den 
klagande informerades genom en skrivelse av den 17 december 2008.
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