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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1820/2009, внесена от José Maria Carrasco Cano, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Española de Proveedores de 
Impagados de la Construcción“, относно негативните последици от 
просрочените плащания за МСП в строителния сектор

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че в испанския частен и държавен строителен 
сектор не се изпълнява Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските 
сделки. Той твърди, че закъснялото транспониране на директивата в испанското 
законодателство (Закон 3/2004) е довело до верижна реакция от неплатени сметки с 
катастрофални последици за строителния сектор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Забележки на Комисията

Директива 2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки 
е транспонирана в испанското право с национален закон 3/2004 от 29 декември 2004 г. 
Следва обаче да се поясни, че тази директива не хармонизира сроковете на плащане, а 
предвижда законно право на лихва в случай на забава за плащане.

Член 3 Лихва за забава за плащане
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Съгласно член 3, параграф 1, букви а) и б) лихвите за забава на плащане стават 
дължими от деня, следващ датата на плащане или изтичането на срока на плащане, 
определен в договора. При липса на клауза в договора лихви се дължат автоматично 30 
дни след датата на получаване от длъжника на фактурата.

Съдът на Европейските общности потвърждава, че „видно от член 3, параграф 1, буква 
а) от Директива 2000/35, страните по принцип разполагат със свободата да 
определят в своите договори датата или срока за плащане. Ето защо единствено при 
отсъствието на съответна договорена клауза трябва да се прилага законовият срок 
от 30 дни, посочен в член 3, параграф 1, буква б) от тази директива“. [курсив 
добавен] (решение от 11 декември 2008 г., Комисия/Испания, дело C-380/06, точки 17 и 
18).

Член 3, параграф 2 установява право на кредитора да изисква лихви за забава на 
плащане. Важно е обаче да се има предвид, че тази разпоредба дава право, а не 
задължава кредитора да изисква лихви за забава на плащане. Следователно от 
кредитора зависи дали ще изисква лихви за забава на плащане.

Член 4 Запазване на собственост

Член 10 от испанския закон 3/2004 от 29 декември 2004 г. транспонира член 4 от 
директивата. Съдът на Европейските общности посочва, че от член 4 не може да се 
направи заключение, „че неговата цел е да засегне други правила, освен тези, които 
изрично предвиждат, първо, че е възможно продавачът и купувачът изрично да 
договорят клауза за запазване на собственост преди доставката на стоките и, 
второ, че е възможно продавачът да запази собствеността върху стоките до 
пълното им заплащане“. Съответно Съдът посочва, че правилата относно 
възможността за прилагане на клаузи за запазване на собственост срещу трети страни, 
чиито права не се засягат от Директива 2000/35/ЕО, продължават да се регулират 
изключително от вътрешния правен ред на държавите-членки. (решение на Съда на 
Европейските общности от 26 октомври 2006 г., Комисия/Италия, дело C-302/05, точки 
29 и 30).

Следователно положението, представено от вносителя на петицията, би могло да се 
реши чрез включването в договора на клауза за запазване на собственост.

Член 5 Процедури за събиране на неоспорените вземания

Общоприето е, че длъжниците следва да имат възможност да оспорват вземания.
Например такъв е случаят и в Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при 
безспорни вземания и в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за 
плащане.

Що се отнася до процедурите за събиране на неоспорените вземания, директивата 
предвижда, че изпълнително основание може да бъде получено в срок от 90 календарни 
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дни. Въпреки това нищо не пречи на държавите-членки да предвидят по-кратък срок.
Както е посочено в член 6, параграф 2 държавите-членки могат да запазят или да 
приемат по-благоприятни за кредиторите разпоредби.

Заключение

Петицията потвърждава анализа на Комисията, че съществуват безспорни 
доказателства, че независимо от влизането в сила на Директива 2000/35/ЕО, забавянето 
на плащане по търговските сделки е все още общ проблем в ЕС (включително в 
Испания) и че икономическата криза допълнително влошава положението.

Въз основа на този анализ Комисията следователно внесе предложение за промяна на 
настоящата директива [COM (2009)126], което, ако бъде прието от Съвета и 
Европейския парламент, ще осигури на кредиторите допълнителни инструменти, за да 
могат изцяло и ефективно да упражняват правата си, когато им бъде платено със 
закъснение. По-конкретно, кредиторите ще имат право на еднократна сума за 
обезщетяване за разноските по събирането на своите вземания, а допълнителни мерки 
ще попречат на държавните органи да забавят своите плащания. Например, предвидено 
е, че държавните органи следва да заплащат в срок от 30 дни стоките и услугите, които 
им се доставят, и следва да подлежат на по-строги санкции, ако не платят навреме.

Това предложение за директива в момента се проучва от съзаконодателя (Европейския 
съвет и Европейския парламент – COD/2009/0054).


