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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1820/2009, którą złożył José María Carrasco Cano (Hiszpania) 
w imieniu hiszpańskiego stowarzyszenia wierzycieli w sektorze budowlanym, 
w sprawie sytuacji MŚP w sektorze budownictwa poszkodowanych wskutek 
zaległości płatniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na niezgodność praktyk w hiszpańskim sektorze budownictwa 
prywatnego i publicznego z dyrektywą 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych. Twierdzi, że późna transpozycja dyrektywy do ustawodawstwa hiszpańskiego 
(ustawa nr 3/2004) doprowadziła do szeregu nieuregulowanych płatności, co miało 
katastrofalne skutki dla sektora budowlanego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Uwagi Komisji

Dyrektywa 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych została przeniesiona na grunt prawa hiszpańskiego ustawą krajową 3/2004 z dnia 
29 grudnia 2004 r. Należy jednak wyjaśnić, że w dyrektywie tej nie harmonizuje się terminów 
płatności, lecz przewiduje ustawowe prawo do odsetek w przypadku opóźnień w płatnościach.

Artykuł 3 Odsetki od opóźnień w płatności
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i b) odsetki od opóźnień w płatności stają się wymagalne od dnia 
następującego po dacie płatności lub w terminie płatności określonym w umowie. Przy braku 
zapisu w umowie odsetki stają się wymagalne automatycznie 30 dni od daty otrzymania przez 
dłużnika faktury.

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że „jak wynika z art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2000/35, strony mają co do zasady swobodę określania w wiążącej je umowie daty lub 
terminu płatności. Zatem przewidziany w art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy ustawowy termin 
30 dni znajduje zastosowanie jedynie w braku postanowień umownych w tym zakresie.”
[dodano kursywę] (wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., Komisja przeciwko Hiszpanii, sprawa 
C-380/06, pkt 17 i 18).

Art. 3 ust. 2 stanowi, że wierzyciel jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek od opóźnień 
w płatności. Należy jednak pamiętać, że na mocy tego przepisu przyznaje się prawo, a nie 
obliguje się wierzyciela do żądania zapłaty odsetek od opóźnień w płatnościach. Zatem to do 
wierzyciela należy decyzja, czy domagać się odsetek od opóźnień w płatnościach. 

Artykuł 4 Zachowanie tytułu

Art. 10 hiszpańskiej ustawy 3/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. transponuje art. 4 dyrektywy. 
Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył, iż z art. 4 nie można wywnioskować, „że ma on 
dotyczyć zasad innych niż te, które przewidują explicite, iż sprzedający i kupujący mogą 
wyraźnie zawrzeć klauzulę zastrzeżenia własności przed dostawą towarów oraz iż sprzedający 
może zachować prawo własności do towarów aż do chwili uiszczenia całkowitej zapłaty.”
Dlatego Trybunał uściślił, że zasady dotyczące skuteczności klauzul zastrzeżenia własności 
wobec osób trzecich, których praw nie dotyczy dyrektywa 2000/35/WE, są regulowane 
wyłącznie przez wewnętrzny porządek prawny państw członkowskich (wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 26 października 2006 r., Komisja przeciwko Włochom, sprawa 
C-302/05, pkt 29 i 30).

Zatem sytuację opisaną przez składającego petycję można by rozwiązać, zamieszczając 
w umowie klauzulę dotyczącą zachowania prawa własności.

Artykuł 5 Procedura odzyskiwania należności w przypadku roszczeń niekwestionowanych

Ogólnie przyjmuje się, że wszyscy dłużnicy powinni mieć możliwość kwestionowania 
roszczeń. Tak jest na przykład również w przypadku rozporządzenia (WE) nr 805/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia 
Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych oraz rozporządzenia (WE) nr
1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego
postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. 

W odniesieniu do procedury ściągania należności w przypadku wierzytelności 
niekwestionowanych dyrektywa przewiduje, że tytuł wykonawczy można uzyskać w ciągu
90 dni kalendarzowych. Nic jednak nie uniemożliwia państwom członkowskim ustalenia 
krótszego terminu. Jak stanowi art. 6 ust. 2, państwa członkowskie mogą zachować lub 
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uchwalić nowe przepisy, które są korzystniejsze dla wierzyciela. 

Wniosek

Przedmiotowa petycja potwierdza analizę Komisji, zgodnie z którą istnieją niezbite dowody 
na to, że mimo wejścia w życie dyrektywy 2000/35/WE opóźnienia w płatnościach 
w transakcjach handlowych nadal są powszechnym problemem w UE (w tym w Hiszpanii),
a kryzys gospodarczy tylko pogarsza sytuację.

Na podstawie tej analizy Komisja przedłożyła więc wniosek dotyczący zmiany obecnie 
obowiązującej dyrektywy [COM (2009)126]. Jeżeli zostanie on przyjęty przez Radę 
i Parlament Europejski, zapewni wierzycielom dodatkowe instrumenty, tak aby umożliwić 
pełne i skuteczne wykonywanie ich praw w przypadku opóźnień w płatnościach. 
W szczególności wierzyciele byliby uprawnieni do zryczałtowanej rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności, a dodatkowe środki zniechęcałyby organy administracji publicznej 
do dokonywania opóźnionych płatności. Przewiduje się na przykład, że organy administracji 
publicznej powinny zapłacić za wszystkie odebrane towary i usługi w ciągu 30 dni i podlegać 
bardziej rygorystycznym karom, jeżeli nie zapłacą terminowo. 

Wymieniony wniosek dotyczący dyrektywy jest obecnie analizowany przez 
współprawodawcę (Rada Europejska i Parlament Europejski – COD/2009/0054).


