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P8_TA(2016)0481 

L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Diċembru 2016 dwar l-applikazzjoni tal-

Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea (2016/2011(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar proċedura għal ordni ta' ħlas 

Ewropea u dwar miżuri maħsuba biex jissimplifikaw u jaċċeleraw il-litigazzjoni dwar 

talbiet żgħar (COM(2002)0746), 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 936/2012 tal-

4 ta' Ottubru 2012 li jemenda l-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea2, 

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq Proċedura għal Ordni ta' 

Ħlas Ewropea (COM(2015)0495), 

– wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea dwar il-Proċedura għal 

Ordni ta' Ħlas Ewropea mwettqa mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0299/2016), 

A. billi l-Kummissjoni ppreżentat ir-rapport tagħha li jirrieżamina l-operat tal-Proċedura 

għal Ordni ta' Ħlas Ewropea skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006; 

B. billi r-rapport huwa kważi sentejn tard u ma jinkludix valutazzjoni tal-impatt estiża u 

aġġornata għal kull Stat Membru kif meħtieġ, li tqis id-dispożizzjonijiet legali differenti 

fl-Istati Membri kollha u l-interoperabilità tagħhom, iżda jinkludi biss tabella statistika 

li mhijiex kompleta b'informazzjoni li ħafna minnha tmur lura għall-2012; billi l-Ordni 

                                                 
1  ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1. 
2  ĠU L 283, 16.10.2012, p. 1. 



 

 

ta' Ħlas Ewroprea hija proċedura fakultattiva li tista' tintuża f'każijiet transfruntiera 

bħala alternattiva għal ordnijiet ta' ħlas nazzjonali; 

C. billi din il-proċedura nħolqot biex ikun jista' jitħaffef u jiġi ffaċilitat l-irkupru ta' 

ammonti li jirriżultaw minn djun li huma ċerti, ta' ammont fiss u dovuti, u mhux 

ikkontestati mill-konvenut, b'mod li ma jinvolvix spejjeż kbar; u billi skont l-istatistika, 

il-proċedura tidher li qed tiffunzjona b'mod sodifaċenti fil-biċċa l-kbira, iżda l-potenzjal 

tagħha għadu 'l bogħod milli jiġi sfruttat kompletament, u billi skont l-istatistika, peress 

li prinċipalment tintuża fi Stati Membri li l-leġiżlazzjoni tagħhom tinkludi proċedura 

nazzjonali simili; 

D. billi l-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea taqa' taħt il-kategorija ta' miżuri fil-qasam 

ta' kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transfruntiera 

u li jkunu meħtieġa għall-funzjonament tas-suq intern; 

E. billi pagamenti li jsiru tard huma kawża ewlenija ta' insolvenza, li thedded is-

sopravivenza tan-negozji, b'mod partikolari dawk ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u 

twassal għat-telf ta' għadd konsiderevoli ta' impjiegi; 

F. billi għandhom jittieħdu miżuri konkreti, inkluż kampanji ta' sensibilizzazzjoni mmirati, 

sabiex iċ-ċittadini, in-negozji, il-professjonisti legali u partijiet oħra rilevanti jiġu 

infurmati dwar id-disponibilità, it-tħaddim, l-applikazzjoni u l-vantaġġi ta' din il-

proċedura; 

G. billi f'ċerti Stati Membri li fihom il-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea mhijiex 

applikata f'konformità mar-Regolament attwali, l-ordnijiet għandhom jinħarġu aktar 

malajr, u fi kwalunkwe każ għandha tiġi rispettata l-iskadenza ta' 30 jum stabbilita mir-

Regolament, filwaqt li jitqies li l-ordnijiet jistgħu jiġu infurzati biss meta l-

pretensjonijiet mhumiex ikkontestati; 

H. billi jeħtieġ li jitħeġġeġ l-iżvilupp tas-sistema e-Codex biex tippermetti s-sottomissjoni 

online tal-applikazzjonijiet, permezz ta' aktar miżuri li għandhom fil-mira l-użu aktar 

effiċjenti ta' din il-proċedura; 

I. billi aktar Stati Membri għandhom isegwu l-eżempju ta' Franza, tar-Repubblika Ċeka, 

tal-Estonja, ta' Ċipru u tal-Iżvezja u jippermettu lir-rikorrenti jissottomettu l-

applikazzjonijiet tagħhom f'lingwi addizzjonali, u b'mod ġenerali jieħdu miżuri ta' 

appoġġ sabiex jimminizzaw il-marġni ta' żball li jirriżulta mill-użu ta' lingwa barranija; 

J. billi n-natura ssimplifikata tal-proċedura ma tfissirx li tista' tiġi użata b'mod ħażin biex 

jiġu infurzati klawżoli kuntrattwali inġusti, peress li l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 

Nru 1896/2006 jirrikjedi li l-qorti teżamina jekk it-talba hijiex fondata, fuq il-bażi tal-

informazzjoni disponibbli għaliha, u b'hekk tiġi żgurata l-kompatibilità tal-

ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar dan is-suġġett; billi, barra minn 

hekk, il-partijiet rilevanti kollha għandhom jiġu infurmati dwar id-drittijiet u l-

proċeduri; 

K. billi l-formoli standard jeħtieġu reviżjoni u rieżami perjodiku futur sabiex tiġi aġġornata 

l-lista tal-Istati Membri u l-muniti, u biex ikun hemm provvedimenti aħjar għall-ħlas ta' 

imgħax fuq it-talbiet, inkluż deskrizzjoni xierqa tal-imgħax li għandu jiġi rkuprat; 

L. billi l-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tipproponi reviżjoni tad-dispożizzjonijiet 



 

 

dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-proċedura u r-rieżami eċċezzjonali tal-ordnijiet; 

1. Jilqa' t-tħaddim b'suċċess tal-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea fl-Istati Membri 

kollha, proċedura applikabbli fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali relatati ma' talbiet 

mhux ikkontestati, li l-għan prinċipali tagħha huwa li tissimplifika u tħaffef il-proċedura 

għar-rikonoxximent transfruntier u l-infurzar tad-drittijiet tal-kredituri fl-UE; 

2. Jiddeplora d-dewmien sinifikanti ta' kważi sentejn fit-tressiq tar-rapport tal-

Kummissjoni li jirrieżamina l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006; 

3. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt estiża għal kull Stat Membru fir-

rapport tal-Kummissjoni, kif mitlub mill-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) 

Nru 1896/2006; jiddeplora n-nuqqas ta' data aġġornata f'dan ir-rapport dwar is-

sitwazzjoni fl-Istati Membri fir-rigward tat-tħaddim u l-implimentazzjoni tal-Proċedura 

għal Ordni ta' Ħlas Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni għalhekk biex tippreżenta 

valutazzjoni tal-impatt estiża, aġġornata u dettaljata; 

4. Jiddispjaċih, bl-istess mod, li l-użu tal-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea jvarja 

b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri; jenfasizza f'dan ir-rigward li, minkejja l-

proċedura simplifikata moderna li toffri l-leġiżlazzjoni tal-UE, id-differenzi fl-

implimentazzjoni fl-Istati Membri u x-xewqa li jagħżlu leġiżlazzjoni nazzjonali aktar 

milli l-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea qed jonqsu milli jkabbru r-riżultati tal-

implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006, u ċ-ċittadini Ewropej 

għaldaqstant ma jistgħux jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f'livell transfruntier, u dan 

joħloq riskju ta' tnaqqis ta' fiduċja fil-leġiżlazzjoni tal-UE; 

5. Jirrimarka li l-membri tal-pubbliku li l-aktar li jagħmlu użu ta' spiss mill-proċedura u li 

huma l-aktar infurmati dwarha, jinsabu fi Stati Membri bi strumenti simili fil-livell 

nazzjonali; 

6. Iqis li jeħtieġ li jittieħdu miżuri prattiċi biex iċ-ċittadini, in-negozji, il-professjonisti 

legali u l-partijiet rilevanti l-oħra kollha jiġu infurmati dwar id-disponibilità, it-tħaddim, 

l-applikazzjoni u l-vantaġġi tal-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea f'każijiet 

transfruntiera; jenfasizza, barra minn hekk, li hemm bżonn ta' assistenza għall-membri 

tal-pubbliku, u b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, biex jitjieb l-

użu, il-fehim u l-għarfien tagħhom dwar l-eżistenza ta' strumenti legali fir-rigward tal-

infurzar tat-talbiet fil-livell transfruntier skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni b'data preċiża, 

komprensiva u aġġornata għal skopijiet ta' monitoraġġ u evalwazzjoni effikaċi; 

8. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jistinkaw biex joħorġu ordnijiet fi żmien 30 jum, u 

jaċċettaw applikazzjonijiet f'lingwi barranin fejn possibbli, filwaqt li jitqies li rekwiżiti 

ta' traduzzjoni għandhom impatt negattiv fuq l-ispejjeż u ż-żmien tal-ipproċessar tal-

proċedura; 

9. Jappoġġa bis-sħiħ il-ħidma li qiegħda ssir biex fil-futur issir possibbli s-sottomissjoni 

elettronika tal-applikazzjonijiet għal Ordni ta' Ħlas Ewropew; jistieden, għalhekk, lill-

Kumissjoni f'dan ir-rigward, biex tinkoraġġixxi l-użu tal-proġett pilota e-CODEX u biex 

testendih għall-Istati Membri kollha, wara studju tal-Kummissjoni dwar il-fattibilità ta' 

applikazzjonijiet elettroniċi għal Ordnijiet ta' Ħlas Ewropej; 



 

 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta forom standard aġġornati kif meħtieġ, biex tagħmel 

provvediment aħjar inter alia, għal deskrizzjoni xierqa tal-imgħax li għandu jitħallas fuq 

it-talbiet; 

11. Iqis li rieżami futur tar-Regolament għandu jkollu l-għan li jneħħi ċerti eċċezzjonijiet 

għall-kamp ta' applikazzjoni tal-proċedura u li jirrevedi d-dispożizzjonijiet dwar ir-

rieżami ta' Ordnijiet ta' Ħlas Ewropej; 

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri. 


