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PR_COD_Recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda 
kontra l-ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (tfassil mill-ġdid)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja - tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0126),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0044/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa” (COM(2009)0665), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
UE, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew;

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 biex isir użu 
aktar strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni ta' atti legali1,

– wara li kkunsidra l-ittra ta… mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur skont it-termini tal-Artikolu 87(3) tar-Regoli ta’ 
Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija (A7-0136/2010),

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata ma tinkludix emendi 
sostantivi ħlief dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, f’dak li għandu x'jaqsam 
mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti ta’ qabel flimkien ma’ 
dawk l-emendi, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi 
eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali

1. Jadotta l-pożizzjoni spjegata aktar 'l isfel, filwaqt li jqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp 
ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni;

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Waħda mill-azzjonijiet ta' prijorità ta' 
"Il-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku" 
huwa t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u 
l-promozzjoni tal-ispirtu tal-intrapriża billi, 
fost l-oħrajn, jiġu żgurat li l-awtoritajiet 
pubbliċi jħallsu l-fatturi, inklużi lill-SMEs, 
għal provvisti u servizzi fi żmien xahar 
biex jonqsu l-limitazzjonijiet tal-likwidità.

(7) Waħda mill-azzjonijiet ta' prijorità ta' 
"Il-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku" 
huwa t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u 
l-promozzjoni tal-ispirtu tal-intrapriża billi, 
fost l-oħrajn, jiġu żgurat, bħala prinċipju, 
li l-fatturi, inklużi lill-SMEs, għal provvisti 
u servizzi jitħallsu fi żmien xahar biex 
jonqsu l-limitazzjonijiet tal-likwidità.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti pubbliċi u privati għandhom jintalbu, bħala prinċipju, iħallsu l-
fatturi fi żmien 30 jum. Madankollu, għandu jibqa’ jkun hemm il-possibilità ta’ derogi minn 
din ir-regola, kif stipulat fid-Direttiva. Fis-settur tal-bini, pereżempju, ix-xogħlijiet li jsiru, u 
għaldaqstant id-dokumenti li jakkumpanjaw il-fatturi sottomessi, jistgħu jkunu tant 
ikkumplikati li jkun hemm bżonn aktar mill-perjodu speċifikat biex jiġu ċċekkjati. Ir-regoli 
dwar il-ħlasijiet bin-nifs jistgħu jintużaw biex tittaffa din il-problema.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħlas tard jikkostitwixxi ksur ta’ 
kuntratt li sar finanzjarjament attraenti 
għad-debituri fil-parti l-kbira tal-Istati 
Membri minħabba rati baxxi ta’ mgħax jew 
imgħax ta' xejn mitlub fuq ħlasijiet tard 
u/jew proċeduri bil-mod ta' rimedju. 
Jeħtieġ tibdil deċiżiv, inkluż li l-esklużjoni 
tad-dritt li jintalab imgħax tkun klawżola 

(12) Ħlas tard jikkostitwixxi ksur ta’ 
kuntratt li sar finanzjarjament attraenti 
għad-debituri fil-parti l-kbira tal-Istati 
Membri minħabba rati baxxi ta’ mgħax jew 
imgħax ta' xejn mitlub fuq ħlasijiet tard 
u/jew proċeduri bil-mod ta' rimedju. 
Jeħtieġ tibdil deċiżiv għal kultura ta' ħlas 
fil-pront biex titreġġa’ lura din ix-xejra u 
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kuntrattwali inġusta u jiġi stipulat 
kumpens ta' kredituri għall-ispejjeż 
imġarrba, biex titreġġa’ lura din ix-xejra u 
jiġi żgurat li l-konsegwenzi ta’ ħlasijiet 
tard ikunu b'mod li jiskoraġġixxu l-ħlas 
tard.

jiġi żgurat li l-konsegwenzi ta’ ħlasijiet 
tard ikunu b'mod li jiskoraġġixxu l-ħlas 
tard. Din il-bidla għandha tinkludi li jiġi 
stipulat iż-żmien massimu tal-perjodi ta’ 
ħlas, u l-kumpens tal-kredituri għall-
ispejjeż li jġarrbu u li l-esklużjoni tad-dritt 
li jinżammu l-interessi u tad-dritt għal 
kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru jsiru 
kundizzjonijiet kuntrattwali inġusti u 
prattiki kummerċjali inġusti. Għandu 
jkun hemm enfasi partikolari fuq l-SMEs. 
Għalhekk, huwa kruċjali li ma jiġux 
proposti azzjonijiet li joħolqu l-
burokrazija żejda.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jintbagħat messaġġ ċar lill-operaturi ekonomiċi li l-esklużjoni tad-dritt 
għal kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru, dritt li l-proposta tipprova ssaħħaħ, hija kundizzjoni 
inġusta li ma tistax tiġi infurzata kontra l-kredituri u li tista' tagħti lok għal talba għal danni.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għaldaqstant, għandha ssir 
dispożizzjoni għal perjodi ta' ħlas ta' 
kuntratti minn negozju għal negozju li 
jkun limitat bħala regola ġenerali għal 60 
jum.  Madankollu, jista’ jkun hemm 
raġunijiet oġġettivi għal kumpaniji li 
jeħtieġu perjodi ta' ħlas estensivi, 
pereżempju meta l-bejgħ isir f’perjodu 
konċentrat tas-sena, billi x-xiri għandu 
jsir is-sena kollha. Għalhekk, għandu 
jibqa' possibbli li l-partijiet fil-kuntratt 
jaqblu b'mod speċifiku dwar perjodi ta' 
ħlas li jkunu itwal minn 60 jum, sakemm, 
madankollu, estensjoni bħal din ma 
twassalx għal danni mhux iġġustifikati 
għal xi partijiet kontraenti
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fl-interess tal-konsistenza tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità, id-definizzjoni 
ta' "awtoritajiet kuntrattwali" fid-Direttiva 
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, kuntratti ta' 
provvista pubblika u kuntratti ta' servizzi 
pubbliċi għandha tapplika għall-għanijiet 
ta' din id-Direttiva.

(13) Fl-interess tal-konsistenza tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità, id-definizzjoni 
ta' "awtoritajiet kuntrattwali" fid-Direttiva 
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, kuntratti ta' 
provvista pubblika u kuntratti ta' servizzi 
pubbliċi u d-Direttiva 2004/17/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 
ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri 
ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-
setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u postali1 għandhom japplikaw 
għall-għanijiet ta' din id-Direttiva. 
Madankollu, id-definizzjoni ta’ “awtorità 
pubblika” m’għandhiex tkopri l-intrapriżi 
pubbliċi kif definiti fid-Direttiva 
2004/17/KE. 
_____
1 ĠU l 134, 30.4.2004, p. 1.

Ġustifikazzjoni
L-inklużjoni tal-intrapriżi pubbliċi kif definiti fid-Direttiva 2004/17/KE fl-ambitu tad-
Direttiva tagħti lok għal tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-setturi kkonċernati. Konsistenza mal-
emenda tal-Artikolu 2(2).

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ kumpens xieraq tal-kredituri 
għall-ispejjeż ta' rkupru mġarrba minħabba 
ħlas tard biex jiġi żgurat li l-konsegwenzi 
ta' ħlasijiet tard ikunu b'mod li 
jiskoraġġixxu l-ħlas tard. L-ispejjeż ta' 

(15) Jeħtieġ kumpens xieraq tal-kredituri 
għall-ispejjeż ta' rkupru mġarrba minħabba 
ħlas tard biex jiġi żgurat li l-konsegwenzi 
ta' ħlasijiet tard ikunu b'mod li 
jiskoraġġixxu l-ħlas tard. L-ispejjeż ta' 
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rkupru għandhom ukoll jinkludu l-irkupru 
ta' spejjeż amministrattivi u kumpens għal 
spejjeż interni mġarrba minħabba ħlas tard 
li għalih din id-Direttiva għandha 
tiddetermina l-possibbiltà ta' ammont 
minimu ta' bażi li jista' jingħadd mal-
imgħax għall-ħlas tard. Kumpens biex jiġu 
rkuprati l-ispejjeż għandu jkun ikkunsidrat 
bla ħsara għad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
li bis-saħħa tagħhom imħallef 
nazzjonali jista’ jagħti lill-kreditur kull 
kumpens ta' ħsara addizzjonali rigward ħlas 
tard tad-debitur.

rkupru għandhom ukoll jinkludu l-irkupru 
ta' spejjeż amministrattivi u kumpens għal 
spejjeż interni mġarrba minħabba ħlas tard 
li għalih din id-Direttiva għandha 
tiddetermina l-possibbiltà ta' ammont ta' 
bażi li jista' jingħadd mal-imgħax għall-
ħlas tard. Kumpens biex jiġu rkuprati l-
ispejjeż għandu jkun ikkunsidrat bla ħsara 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali li bis-
saħħa tagħhom imħallef 
nazzjonali jista’ jagħti lill-kreditur kull 
kumpens ta' ħsara addizzjonali rigward ħlas 
tard tad-debitur.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Minbarra li jkunu intitolati għal 
ħlas ta’ somma stabbilita biex ikopru l-
ispejjeż interni ta’ rkupru, il-kredituri 
għandhom ukoll ikunu intitolati għal 
rimborż tal-ispejjeż l-oħra ta’ rkupru li 
jġarrbu minħabba l-ħlas tard min-naħa 
tad-debitur, liema spejjeż għandhom 
jnkludu, b’mod partikolari, dawk l-
ispejjeż imġarrba mill-kredituri biex 
iqabbdu avukat jew inkella aġenzija tal-
ġbir tad-djun. Il-kredituri għandhom 
ukoll ikunu jistgħu jikklejmjaw l-ispejjeż 
imġarrba meta tintuża l-faċilità tas-self 
korrenti.

Ġustifikazzjoni
Għandu jiġi ċċarat b’mod preċiż liema spejjeż għandhom jitqiesu bħala spejjeż ta’ rkupru 
mġarrba minħabba l-ħlas tard min-naħa tad-debituri. Il-lista hawn fuq mhijex eżawrjenti.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-istħarriġ juri li l-awtoritajiet 
pubbliċi ta' spiss jeħtieġu perjodi ta' ħlas 
kuntrattwali għal tranżazzjonijiet 
kummerċjali li huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum. Għalhekk, il-perjodi ta' ħlas 
għall-kuntratti ta' xiri mogħtija mill-
awtoritajiet pubbliċi għandhom, bħala 
regola ġenerali, ikunu limitati għal 
massimu ta' 30 jum.

Imħassar

Ġustifikazzjoni

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur. Diversi stħarriġ juru li l-
awtoritajiet pubbliċi spiss iħallsu fatturi 
tard ħafna wara l-iskadenza tal-perjodu ta' 
ħlas applikabbli. L-awtoritajiet pubbliċi 
aktarx jaffaċċjaw ħafna anqas 
restrizzjonijiet finanzjarji billi aktarx 
jibbenefikaw minn flussi ta' dħul aktar 
żgur, prevedibbli u kontinwi minn dak tal-
intrapriżi. Fl-istess waqt, huma jiddependu 
inqas mill-intrapriżi privati fuq il-bini ta' 
relazzjonijiet kummerċjali stabbli biex 
jiksbu l-miri tagħhom. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Barra minn 
hekk, ħafna awtoritajiet pubbliċi jistgħu 
jiksbu finanzjament b'kundizzjonijiet aktar 
attraenti mill-intrapriżi privati. Għalhekk, 

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur. Diversi stħarriġ juru li l-
awtoritajiet pubbliċi spiss iħallsu fatturi 
tard ħafna wara l-iskadenza tal-perjodu ta' 
ħlas applikabbli. L-awtoritajiet pubbliċi 
aktarx jaffaċċjaw ħafna anqas 
restrizzjonijiet finanzjarji billi aktarx 
jibbenefikaw minn flussi ta' dħul aktar 
żgur, prevedibbli u kontinwi minn dak tal-
intrapriżi. Fl-istess waqt, huma jiddependu 
inqas mill-intrapriżi privati fuq il-bini ta' 
relazzjonijiet kummerċjali stabbli biex 
jiksbu l-miri tagħhom. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Barra minn 
hekk, ħafna awtoritajiet pubbliċi jistgħu 
jiksbu finanzjament b'kundizzjonijiet aktar 
attraenti mill-intrapriżi privati. Għalhekk 
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il-ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi mhux 
biss iġib spejjeż mhux ġustifikati għall-
intrapriżi privati, iżda l-ineffiċjenza 
inġenerali. Huwa għalhekk xieraq li jiġi 
introdott kumpens dissważiv ogħla li 
jikkorrispondi f'każ ta' ħlas tard mill-
awtoritajiet pubbliċi.

il-ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi mhux 
biss iġib spejjeż mhux ġustifikati għall-
intrapriżi privati, iżda l-ineffiċjenza 
inġenerali. Dan l-impatt negattiv tal-ħlas 
tard mill-awtoritajiet pubbliċi għandu 
jitkejjel fid-dawl tal-importanza tal-
kuntratti pubbliċi fl-ekonomija globali tal-
Unjoni Ewropea. Huwa għalhekk xieraq li 
jiġu introdotti regoli speċifiċi fir-rigward 
tat-tranżazzjonijiet kummerċjali li jsiru 
bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi, li 
jipprevedu, b'mod partikulari, perjodi ta' 
ħlas li bħala regola ma jaqbżux it-30 jum 
għal kuntratti ta' akkwist li jingħataw 
mill-awtoritajiet pubbliċi.

Ġustifikazzjoni

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea qegħdin f’qagħda paragunabbli 
għal dik tal-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati 
Membri f’dak li għandu x'jaqsam mar-
relazzjonijiet ta' finanzjament u 
kummerċjali tagħhom. Konsegwentement, 
it-termini massimi għall-pagament għall-
awtoritajiet pubbliċi kif jingħad f’din id-
Direttiva japplikaw għall-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha tinqara flimkien mal-Artikolu 2, paragrafu 2. Ir-Rapporteur tqis li d-
Direttiva għandha tapplika għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 10
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Proposta għal direttiva
Recital 17 b (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Kawża partikolari għal tħassib 
f’rabta mal-ħlasijiet tard hija s-
sitwazzjoni tas-servizzi tas-saħħa f’numru 
kbir ta’ Stati Membri. Madankollu, il-
problemi tas-settur tal-kura tas-saħħa ma 
jistgħux jissolvew f’lejl, minħabba li d-
diffikultajiet esperjenzati mill-
istabbilimenti joħorġu minn tagħbijiet ta’ 
dejn li jintirtu. L-istabbilimenti tal-kura 
tas-saħħa għandhom għaldaqstant 
jingħataw flessibilità akbar sabiex jilħqu 
l-impenji tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom minkejja dan jagħmlu kull 
sforz possibbli biex jiżguraw li l-ħlasijiet 
fis-settur tal-kura tas-saħħa huma 
magħmula fil-perjodi tal-ħlas 
kuntrattwali.

Ġustifikazzjoni
F’ħafna Stati Membri s-servizz tas-saħħa jsibha diffiċli biex iħallas fil-ħin. F’ħafna każijiet, 
tali problemi tal-ħlasijiet huma riżultat ta’ “żbalji passati” u ta’ problemi strutturali. L-Istati 
Membri għandhom jippruvaw jiżguraw li r-regoli stabbiliti f’din id-direttiva japplikaw ukoll 
għall-ħlasijiet mill-istabbilimenti tal-kura tas-saħħa. Tali stabbilimenti għandhom, 
madankollu jingħataw flessibilità akbar meta jagħmlu l-ħlasijiet. 

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva għandha tipprojbixxi 
l-abbuż tal-libertà tal-kuntratti għall-
iżvantaġġ tal-kreditur. Fejn l-akbar għan ta' 
ftehim ikun li jġib likwidità addizzjonali 
lid-debitur minn fuq dahar il-kreditur , 
pereżempju permezz tal-esklużjoni tal-
possibbiltà għall-kreditur li jżomm l-
imgħax għal ħlas tard jew li tispeċifika rata 
ta' mgħax għal ħlas tard li tkun 
sostanzjalment iktar baxxa mill-imgħax 

(18) Din id-Direttiva għandha tipprojbixxi 
l-abbuż tal-libertà tal-kuntratti għall-
iżvantaġġ tal-kreditur. Fejn l-akbar għan ta' 
kundizzjoni jew prattika kuntrattwali jkun 
li jġib likwidità addizzjonali lid-debitur 
minn fuq dahar il-kreditur , pereżempju 
permezz tal-esklużjoni tal-possibbiltà 
għall-kreditur li jżomm l-imgħax għal ħlas 
tard jew li tispeċifika rata ta' mgħax għal 
ħlas tard li tkun sostanzjalment iktar baxxa 
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statutorju stipulat f'din id-Direttiva, jew 
fejn il-kuntrattur ewlieni jimponi fuq il-
fornituri u s-sottokuntratturi kundizzjonijiet 
ta' ħlas li mhumiex ġustifikati mill-
kundizzjonijiet mogħtija lilu stess, dawn 
jistgħu jitqiesu bħala fatturi li 
jikkostitwixxu abbuż ta' dan it-tip. Din id-
Direttiva ma għandhiex  taffettwa d-
dispożizzjonijiet nazzjonali marbuta mal-
mod kif il-kuntratti jiġu konklużi jew li 
jirregolaw il-validità ta’ kundizzjonijiet 
kuntrattwali li m’humiex ġusti għad-
debitur.

mill-imgħax statutorju stipulat f'din id-
Direttiva, jew fejn il-kuntrattur ewlieni 
jimponi fuq il-fornituri u s-sottokuntratturi 
kundizzjonijiet ta' ħlas li mhumiex 
ġustifikati mill-kundizzjonijiet mogħtija 
lilu stess, dawn jistgħu jitqiesu bħala fatturi 
li jikkostitwixxu abbuż ta' dan it-tip. Skont 
l-Abbozz ta’ Qafas ta’ Referenza Komuni 
akkademiku, kull kundizzjoni jew prattika 
kuntrattwali li tiddevja ħafna minn 
prattika kummerċjali tajba, kuntrarja 
għall-bona fide u n-negozjar ġust 
għandha titqies inġusta. Din id-Direttiva 
ma għandhiex  taffettwa d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali marbuta mal-mod kif il-kuntratti 
jiġu konklużi jew li jirregolaw il-validità 
ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali li 
m’humiex ġusti għad-debitur.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. (18a) Fil-kuntest ta’ sforz imsaħħaħ biex 
jiġi evitat li l-libertà kuntrattwali tiġi 
abbużata kontra l-interessi tal-kredituri, l-
Istati Membri, il-korpi rikonoxxuti 
uffiċjalment u l-korpi li għandhom 
interess leġittimu għandhom 
jinkoraġġixxu, bis-sostenn tal-
Kummissjoni, it-tfassil u l-pubblikazzjoni 
tal-kodiċi ta’ kondotta u l-adozzjoni ta’ 
sistemi ta’ reżoluzzjoni ta’ konflitt ibbażati 
fuq il-medjazzjoni u l-arbitraġġ, li 
għandhom ikunu volontarji, għandhom 
joffru proċeduri ta’ talbiet xierqa u 
għandhom ikunu nnegozjati fil-livell 
nazzjonali jew tal-Unjoni u mfasslin 
sabiex jiżguraw osservazzjoni totali tad-
drittijiet stabbiliti f’din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni
Madankollu huwa mixtieq f’kull mod li l-kodiċi ta’ kondotta għandhom jinkludu proċeduri ta’ 
talbiet effettivi li jistgħu jiġu invokati kontra dawk li jfallu milli jilħqu l-obbligi kuntrattwali 
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tagħhom. Madankollu, tali dispożizzjonijiet jistgħu jkollhom biss effett limitat jekk jiġu 
stabbiliti fuq bażi volontarja, anki minħabba n-nuqqas ta’ mezzi li jorbtu li jiżguraw imġiba 
korretta mill-imsieħba kkonċernati (ħlief għad-dikjarazzjoni ta’ tkeċċija). Huwa għalhekk 
essenzjali li jiġi assigurat l-involviment totali possibbli tal-korpi rappreżentanti u li jiġu 
inkoraġġuti l-medjazzjoni u l-arbitraġġ bl-għan li jiġi żgurat li s-soluzzjonijiet misjuba huma 
l-irħas u l-aktar rapidi.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 18 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Din id-Direttiva tistabbilixxi kriterji 
speċifiċi għall-valutazzjoni tal-inġustizzja 
li possibilment jista’ jkun hemm fil-
pattijiet ta' kuntratt, billi jitqiesu l-
karatteristiċi partikulari tat-
transazzjonijiet bejn l-impriżi, jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi, li jkunu 
b’mod sinifikattiv differenti minn dawk it-
transazzjonijiet li jinvolvu l-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika li l-kriterji speċifiċi għall-valutazzjoni tal-inġustizzja li possibilment 
jista’ jkun hemm fil-pattijiet ta' kuntratt kif stipulati f’din id-Direttiva ġew stipulati, billi 
tqiesu l-karatteristiċi partikulari tat-transazzjonijiet bejn l-impriżi, jew bejn l-impriżi u l-
awtoritajiet pubbliċi, li jkunu b’mod sinifikattiv differenti minn dawk it-transazzjonijiet li 
jinvolvu l-konsumatur. 

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva tkun 
iffaċilitata, l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu r-rikors għall-medjazzjoni 
jew għal mezzi oħrajn ta’ riżoluzzjoni 
alternattiva tat-tilwimiet.
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tixtieq tinkoraġġixxi l-użu tal-medjazzjoni u ta’ miżuri oħrajn ta’ riżoluzzjoni 
alternattiva tat-tilwimiet.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-proċeduri ta' 
rkupru għal talbiet mhux ikkontestati 
marbuta ma' ħlas tard fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali jiġu mitmuma f’perjodu qasir 
ta’ żmien.

(22) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-proċeduri ta' 
rkupru għal talbiet mhux ikkontestati 
marbuta ma' ħlas tard fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali jiġu mitmuma f’perjodu qasir 
ta’ żmien, bil-possibilità li wieħed 
jipproċedi b'talbiet bħal dawn kontra n-
negozji u l-awtoritajiet pubbliċi permezz 
ta' proċedura online aċċessibbli b’mod 
wiesa’, disponibbli bl-istess 
kundizzjonijiet għall-kredituri kollha 
stabbiliti fl-Unjoni, u aċċessibbli 
minnufih permezz tal-portal Ewropew e-
Justice meta dan isir disponibbli.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Skont il-punt 34 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-
liġijiet, l-Istati Membri għandhom ifasslu, 
għalihom stess u fl-interess tal-Unjoni, it-
tabelli tagħhom stess li juru l-
korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-
miżuri ta' traspożizzjoni, u 
jippubblikawhom.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "awtorità pubblika" tfisser kull awtorità 
li tikkuntratta, kif iddefinit bid-,, 
Direttiva 2004/18/KE;

(2) "awtorità pubblika" tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif definit fl-Artikolu 1(9) tad-
Direttiva 2004/18/KE, u fl-Artikolu 2(1)a 
tad-Direttiva 2004/17/KE irrispettivament 
mis-suġġett jew mill-valur tal-kuntratt, kif 
ukoll kwalunkwe istituzzjoni, korp, 
uffiċċju u aġenzija tal-Unjoni Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "ħlas tard" tfisser in-nuqqas ta' ħlas fil-
perjodu tal-ħlas stipulat fl-Artikolu 3(2) 
jew l-Artikolu 5(2);

(4) "ħlas tard" tfisser in-nuqqas ta' ħlas fil-
perjodu tal-ħlas stipulat fil-kuntratt jew, fl-
assenza ta’ tali speċifikazzjoni, dik fl-
Artikolu 3(2)(b) jew l-Artikolu 5(2)(b);

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hija importanti minħabba li għandu jiġi permess li kuntratt jispeċifika data ta’ 
skadenza għall-ħlas iqsar minn dawk stipulati fl-Artikolu 3(2) u 5(2), u f’dak il-każ id-debitur 
għandu jiġi penalizzat kif xieraq talli ma rrispettahiex.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) imgħax għal ħlas tard" tfisser imgħax 
statutorju jew imgħax negozjat u miftiehem 
bejn l-intrapriżi;

(5) "imgħax għal ħlas tard" tfisser imgħax 
statutorju jew imgħax negozjat u miftiehem 
bejn l-intrapriżi, li ma għandux ikun inqas 
mill-imgħax statutorju;
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "imgħax statutorju" tfisser imgħax 
sempliċi għal ħlas tard b'rata li hija s-
somma tar-rata ta' referenza flimkien ma' 
mill-inqas seba' punti perċentwali;

6. "imgħax statutorju" tfisser imgħax 
sempliċi għal ħlas tard b'rata li hija s-
somma tar-rata ta' referenza flimkien ma' 
mill-inqas disa' punti perċentwali;

Ġustifikazzjoni
Sett ta’ regoli aktar uniformi li japplika għas-setturi kollha u jinvolvi żieda żgħira fir-rata ta’ 
imgħax statutorja aktar milli somma fissa f’salt bħala kumpens għal ħlas tard jiżgura li d-
debituri kollha huma trattati b’mod ġust u huma suġġett għal sanzjonijiet proporzjonati iżda
dissważivi. Din l-emenda hija kontinġenti fuq it-tħassir tal-Artikolu 5.5 tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) “fattura verifikabbli” tfisser fattura 
mfassla b’mod ċar u komprensiv li żżomm 
mal-ordni tas-suġġetti mifthiem u li tuża 
d-deskrizzjonijiet tal-kuntratt. Il-kalkoli 
tal-kwantità, it-tfassil u dokumenti oħra 
ta’ sostenn meħtieġa biex jippruvaw in-
natura u l-qasam ta’ applikazzjoni tax-
xogħol li sar għandhom ikunu inklużi 
mal-fattura; 

Ġustifikazzjoni

Jekk irid jingħata bidu għal perjodu ta’ ħlas u n-neċessità ta’ rekwiżit għal ħlas, fattura 
għandha tkun verifikabbli. Għalhekk jeħtieġ, eżempju, li jiġu elenkati s-suġġetti fir-rigward 
għala l-ħlas qed jintalab, jiġi indikat għal-liema xogħol imwettaq qed jintalab il-ħlas, u li jiġu 
inklużi d-dokumenti ta’ sostenn xierqa. Jekk dan jitqies komprensiv u mfassal sew, il-fattura 
għandha tkun konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt mifthiem bejn il-partijiet.

Emenda 22
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard Tranżazzjonijiet bejn l-impriżi 

Ġustifikazzjoni
Għall-fini ta’ kjarifika, it-titolu għandu jindika li l-Artikolu 3 jikkonċerna biss il-ħlasijiet tard 
bejn l-intrapriżi.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx iffissata fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien:

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx iffissata fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien:

(i) 30 jum wara d-data li fiha d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(i) 30 jum tal-kalendarju wara d-data li 
fiha d-debitur jirċievi l-fattura u d-data tal-
għeluq tal-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum tal-kalendarju wara 
li jaslu l-oġġetti jew is-servizzi;

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara dik id-data.

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
tal-kalendarju wara dik id-data;
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(ba) id-data ta' meta tasal il-fattura ma 
għandhiex tkun suġġetta għal ftehim 
kuntrattwali bejn id-debitur u l-kreditur.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a u 2b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dewmien massimu tal-proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandux jaqbeż 30 
jum.
2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-perjodu għall-ħlas iffissat fil-kuntratt ma 
jkunx jaqbeż is-60 jum, sakemm dan ma 
jkunx speċifikament miftiehem bejn id-
debitur u l-kreditur u ma jwassalx għal 
danni mhux iġġustifikati għal xi parti 
kontraenti.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għal ħlas tard ikun dovut fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali skont l-
Artikoli 3 u 5 u sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fil-kuntratt, il-
kreditur huwa intitolat li jitlob mingħand 
id-debitur kwalunkwe wieħed minn dawn 
l-ammonti: 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għal ħlas tard ikun dovut fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali skont l-
Artikolu 3 u 5, il-kreditur huwa intitolat li 
jitlob mingħand id-debitur b'eżekuzzjoni 
awtomatika, jiġifieri mingħajr li l-kreditur 
individwali jieħu xi azzjoni, tal-inqas, 
somma minima ta' EUR 40.
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Ġustifikazzjoni
L-Artikolu 6 tal-proposta għal direttiva jgħid li “klawżola li teskludi interessi għal dewmien 
fil-ħlas għandha tkun ikkunsidrata inġustizzja kbira”. Id-dispożizzjoni kuntrattwali li 
titbiegħed mid-dispożizzjonijiet proposti fl-Artikolu 3 tikkostitwixxi tidgħjif mill-garanziji 
kuntrattwali li jipproteġu lill-kredituri. Huwa importanti li jiġi garantit li l-proċedura hija 
awtomatika, sabiex tiġi evitata kwalunkwe ritaljazzjoni mill-konsumatur. L-ammonti 
kumpensatorji dovuti għall-ispejjeż ta' rkupru għandhom jiġu espressi f’ammonti minimi.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal dejn ta' EUR 1 000 jew aktar, 
iżda inqas minn EUR 10 000, somma fissa 
ta' EUR 70;

imħassar

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

imħassar

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Rata ta’ kumpens ta' 1%, li ma tiġix prorogata, pagabbli fuq pagament tardivi ta' EUR 
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10,000 jew aktar tista' tinvolvi kostijiet sinifikattivi u sproporzjonati għal transazzjonijiet ta’ 
valur ogħla u tista’ ma tirriflettix il-kostijiet li tabilħaqq ikun hemm. Ir-Rapporteur hi tal-
fehma li għandu jkun hemm limitu massimu fiss għall-kumpens tal-kostijiet ta’ rkupru. 

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta’ talbiet multipli kontra l-istess 
debitur, il-kumpens għall-ispejjeż ta’ 
rkupru msemmija fil-paragrafu 1 għandu 
jkun pagabbli biss fuq is-somma tad-dejn 
u mhux fuq it-talbiet individwali.

Ġustifikazzjoni
Ma jkunx ġust, u lanqas konsistenti mal-prattika attwali, li wieħed jikkumpensa l-istess spejjeż 
ta’ rkupru tal-fornitur u tax-xerrejja għal talbiet individwali, iżda għandu jwassal għal 
rimborż ta’ spejjeż imsemmija fil-paragrafu 1 li jikkorrispondu għas-somma ta’ dawn it-
talbiet kumulattivi kollha għal ħlas tard. Dan huwa partikolarment relevanti fis-settur tal-
kura tas-saħħa, meta l-isptarijiet ma jkunux jistgħu jħallsu lil fornitur ta’ diversi tipi ta’ 
mediċini għal provvisti individwali minħabba ħlas tard min-naħa tal-assiguraturi tas-saħħa.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm id-debitur ma jkunx 
responsabbli għad-dewmien, il-kreditur , 
barra mill-ammonti stabbiliti fil-paragrafu 
1, għandu jkun intitolat li jitlob kumpens 
raġonevoli mid-debitur għall-ammont 
pendenti minħabba l-ħlas tard ta' dan tal-
aħħar.

3. Sakemm ir-responsabilità tad-debitur 
għad-dewmien ma tiġix eskluża, il-
kreditur, barra mill-ammonti stabbiliti fil-
paragrafu 1, għandu jkun intitolat li jitlob 
kumpens raġonevoli mid-debitur għall-
ammont pendenti minħabba l-ħlas tard ta' 
dan tal-aħħar. L-ispejjeż l-oħra jinkludu 
b’mod partikolari l-ispejjeż imġarrba mill-
kreditur minħabba ħlasijiet tard billi jkun 
qabbad avukat jew aġenżija li tiġbor id-
dejn jew għamel użu minn faċilità ta’ self 
korrenti.
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Ġustifikazzjoni
Għandu jkun ċar liema spejjeż huma inklużi fost l-ispejjeż l-oħra li ġejjin minn ħlasijiet tard 
tad-debitur.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi Tranżazzjonijiet kummerċjali bejn 
intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għall-kunsinna ta' oġġetti jew il-provvista 
ta' servizzi bi ħlas lill-awtoritajiet pubbliċi, 
il-kreditur ikun intitolat, mingħajr bżonn ta' 
tfakkira, għall-interessi minħabba d-
dewmien fil-ħlas daqs l-interessi statutorji 
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu 
sodisfatti: 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għall-kunsinna ta' oġġetti jew il-provvista 
ta' servizzi bi ħlas lill-awtoritajiet pubbliċi, 
jew għal skopijiet biex jiksbu l-objettivi 
tal-awtoritajiet pubbliċi, il-kreditur ikun
intitolat, mingħajr bżonn ta' tfakkira, għall-
interessi minħabba d-dewmien fil-ħlas daqs 
l-interessi statutorji jekk il-kundizzjonijiet 
li ġejjin ikunu sodisfatti:

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl tal-Artikolu 2(1). Ħafna mis-servizzi mixtrija 
mill-awtoritajiet pubbliċi mhumiex provduti lill-awtoritajiet innifishom, iżda lil partijiet terzi 
li jappartienu għal gruppi soċjali differenti, li f’isimhom l-awtoritajiet pubbliċi jidħlu 
f’kuntratti għall-provvediment ta’ oġġetti jew servizzi. Il-kuntratt ta’ tali oġġetti u servizzi 
biex jilħaq il-ħtiġijiet ta’ grupp partikolari jifforma parti mill-objettivi tal-attivitajiet tal-
awtoritajiet pubbliċi, minkejja li dawk l-awtoritajiet mhumiex ir-riċevituri finali tal-oġġetti u 
s-servizzi kkonċernati.
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Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx imniżżla fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien:

(b) jekk data aktar bikrija jew perjodu iqsar 
għall-ħlas ma jkunux iffissati fil-kuntratt, l-
imgħax għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament sa mhux aktar tard mill-
iskadenza ta' wieħed minn dawn il-limiti 
ta' żmien:

(i) 30 jum wara d-data li fiha d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(i) 30 jum tal-kalendarju wara d-data li 
fiha d-debitur jirċievi l-fattura verifikabbli
jew talba ekwivalenti għall-ħlas;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura 
verifikabbli jew it-talba ekwivalenti għall-
ħlas qabel l-oġġetti jew is-servizzi, 30 jum 
kalendarju wara li l-oġġetti jew is-servizzi 
jiġu riċevuti;

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara dik  id-data.

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura verifikabbli jew talba 
ekwivalenti għall-ħlas qabel jew fid-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
30 jum tal-kalendarju wara dik  id-data.
(iiia) jekk id-data ta’ rċevuta tal-fattura 
jew tat-talba ekwivalenti għal ħlas ma 
tiġix stabbilita, 30 jum wara d-data tal-
irċevuta tal-prodotti jew s-servizzi.
(ba) id-data tal-irċevuta tal-fattura 
mhijiex suġġett għal ftehim kuntrattwali 
bejn id-debitur u l-kreditur.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi tinneċessità rekwiżit għal ħlas, il-fattura għandha tkun verifikabbli. Fattura finali 
għandha tkun verifikabbli sabiex tiddetermina jekk hux lesta, li ġiet imfassla sew u li hija 
finali sabiex tinneċessità rekwiżit għal ħlas. Bħala prinċipju, fattura finali li tfalli milli tilħaq 
dawn il-kriterji tista’ ma tinneċessitax rekwiżit għal ħlas.
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Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-istituzzjonijiet tas-saħħa 
pubblika u istituzzjonijiet mediċi-soċjali 
pubbliċi, il-limiti ta’ żmien imsemmija fil-
punti (i), (ii) u (iii) tal-l-Artikolu 5(2)(b) 
għandu jkun ta’ 60 jum.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dewmien massimu ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandux jaqbeż 
30 jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dewma massima ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandhiex taqbeż 
30 jum, mid-data tal-irċevuta tal-prodotti 
u s-servizzi.

Ġustifikazzjoni
Id-deroga mill-perjodu ta’ 30 jum għal verifika hija miftuħa għal għadd mhux definit ta’ 
interpretazzjonijiet u għalhekk għandha tiġi mħassra. Barra minn hekk, peress li spiss ma 
jkunx hemm l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd bejn ix-xerrejja pubbliċi u l-fornituri privati, 
tħalli spazju għall-awtoritajiet pubbliċi biex jintroduċu perjodi differenti għall-proċedura tal-
verifika. Minbarra dan, l-emenda proposta tispeċifika d-data tal-bidu biex jibda jingħadd il-
perjodu ta’ 30 jum: id-data tal-irċevuta tal-prodotti u s-servizzi.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta’ ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta’ żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b), sakemm mhux bi qbil 
bejn il-kreditur u d-debitur u sakemm 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b), sakemm mhux bi qbil 
speċifiku bejn il-kreditur u d-debitur u 
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mhux iġġustifikat fid-dawl ta’ ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas isir 
fuq perjodu itwal ta’ żmien.

sakemm mhux iġġustifikat oġġettivament
fid-dawl tan-natura partikulari jew tal-
karatteristiċi partikolari tal-kuntratt, u 
f'kull każ ma għandu qatt jaqbeż is-60 
jum.

Ġustifikazzjoni

Kemm l-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu kapaċi jidderogaw biss mill-
iskadenza ta’ 30 ġurnata sakemm mhux iġġustifikat taħt ċirkostanzi eċċezzjonali. Huwa 
importanti li jiġi stabbilit perjodu massimu ta’ ħlas biex tiġi limitata din id-devjazzjoni u biex 
jiġi evitat abbuż.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
isiru pagabbli, il-kreditur ikun intitolat 
għal somma ta’ kumpens ta’ 5% tal-
ammont dovut. Dan il-kumpens għandu 
jkun apparti l-interessi għad-dewmien fil-
ħlas.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-penali jkunu forma ta’ anomalija jekk jieħdu s-sura ta’ ħlas lill-kredituri, minħabba li l-
benefiċjarji jkunu l-individwi kkonċernati u mhux awtorità pubblika. Il-kumpens tal-kredituri 
għandhom jieħdu l-forma ta’ imgħax. 

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu u paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klawżoli kuntrattwali li fihom inġustizzji 
kbar

Kundizzjonijiet u prattiki kuntrattwali 
inġusti

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
klawżola f’kuntratt relatata mad-data għall-
ħlas, ir-rata ta’ mgħax għal ħlas tard jew 
spejjeż ta’ rkupru għandha tkun jew mhux 
infurzabbli jew tkun tagħti lok għal talba 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
sabiex terminu f'kuntratt jew prattika
relatata mad-data jew il-perjodu tal-ħlas, 
ir-rata ta' mgħax għal ħlas tard jew il-
kumpens għal spejjeż ta' rkupru ma jkunux 



PE438.475v02-00 26/67 RR\815404MT.doc

MT

għad-danni jekk tkun inġusta għall-aħħar 
għall-kreditur. Biex jiġi ddeterminat jekk 
klawżola tkunx inġusta għall-aħħar għall-
kreditur, għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi 
kollha tal-każ, inkluża prassi tajba 
kummerċjali u n-natura tal-prodott jew tas-
servizz. Jitqies ukoll jekk id-debitur kellux 
xi raġuni oġġettiva li jiddevja mir-rata ta' 
mgħax statutarja jew mill-Artikolu 3(2)(b), 
l-Artikolu 4(1) jew l-Artikolu 5(2)(b).

infurzabbli u jagħtu lok għal talba għad-
danni jekk ikunu inġusti għall-kreditur.

Biex jiġi ddeterminat jekk terminu jew 
prattika tkunx inġusta għall-kreditur, fi 
ħdan it-tifsira tas-sottoparagrafu 1,
għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-
każ, inkluża:

(a) kwalunkwe devjazzjoni kbira minn
prassi kummerċjali tajba, li tmur kontra l-
bona fide u n-negozjar ġust;
(b) in-natura tal-prodott jew tas-servizz; u
(c) jekk id-debitur kellux xi raġuni 
oġġettiva li jiddevja mir-rata ta' mgħax 
statutorja jew mill-Artikolu 3(2)(b), l-
Artikolu 4(1) jew l-Artikolu 5(2)(b) .
(It-tħassir tal-kelma “[inġusta] għall-
aħħar”, l-introduzzjoni tal-kelma 
“kundizzjoni”u l-introduzzjoni tal-kelma 
“prattika” japplikaw fit-test kollu. Jekk din 
l-emenda tiġi adottata, ikun hemm bżonn 
tibdiliet korrispondenti fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Huwa mifhum li t-traduzzjoni għal “kundizzjoni” hi “cláusula” bl-Ispanjol, “clausola” bit-
Taljan u “clause”bil-Franċiż. Din hija konsistenti, pereżempju, mad-Direttiva tal-Kunsill 
93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar Klawżoli Inġusti f’Kuntratti mal-Konsumatur.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Article 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 b (paragrafu ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskop tal-ewwel sotto-paragrafum, 
klawżola li teskludi interessi għal dewmien 

1a. Għall-iskop tal-paragrafu 1, 
kundizzjonijiet jew prattiki li teskludi 
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fil-ħlas għandha tkun ikkunsidrata 
inġustizzja kbira.

interessi għal dewmien fil-ħlas jew 
kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru, jew it-
tnejn li huma, għandhom ikunu 
kkunsidrati inġusti.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jintbagħat messaġġ ċar lill-operaturi ekonomiċi li l-esklużjoni tad-dritt 
għal kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru, dritt li l-proposta tipprova ssaħħaħ, hija kundizzjoni 
inġusta li ma tistax tiġi infurzata kontra l-kredituri u li tista' tagħti lok għal talba għal danni.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mezzi li għalihom jirreferi l-
paragrafu 2 għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet li bihom 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi
jistgħu jieħdu azzjoni skont il-liġi 
nazzjonali kkonċernata quddiem il-qrati 
jew quddiem il-korpi kompetenti 
amministrattivi fuq il-bażi li l-klawżoli
huma inġusti għall-aħħar, biex ikunu 
jistgħu japplikaw mezzi addattati u effettivi 
biex jipprevienu l-użu kontinwu tagħhom. 

3. Il-mezzi li għalihom jirreferi l-paragrafu 
2 għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li 
bihom organizzazzjonijiet uffiċjalment 
rikonoxxuti li jirrappreżentaw intrapriżi 
jew li għandhom interess leġittimu f'li 
jagħmlu dan, ikunu jistgħu jieħdu azzjoni 
skont il-liġi nazzjonali kkonċernata 
quddiem il-qrati jew quddiem il-korpi 
kompetenti amministrattivi fuq il-bażi li l-
kundizzjonijiet jew il-prattiki 
kummerċjali, inkluż fil-każ ta' kuntratti 
individwali, huma inġusti, biex ikunu 
jistgħu japplikaw mezzi adattati u effettivi 
biex jipprevjenu l-użu tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, ispirata mit-test tad-Direttiva 2000/35, tipprova tikkjarifika l-kunċett ta' 
"organizzazzjonijiet". F'kuntrast mad-Direttiva 2000/35, madankollu, tipprova tiftaħ din il-
possibilità lil hinn minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-SMEs, pereżempju għal 
organizzazzjonijiet f'settur industrijali partikolari.

L-emenda tikkjarifika wkoll li l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi mhumiex imwaqqfa milli 
jieħdu azzjoni skont il-liġi nazzjonali kkonċernata mis-sempliċi fatt li l-kundizzjonijiet 
allegatament inġusti huma inklużi f'kuntratt individwali, minflok fi klawsoli u kundizzjonijiet 
standard.
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Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasparenza It-Trasparenza u s-sensibilizzazzjoni

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-emenda tinqara flimkien mal-bidliet għall-Artikolu 7. 

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
trasparenza sħiħa dwar id-drittijiet u l-
obbligi li ġejjin minn din id-Direttiva, 
b’'mod partikolari billi jippubblikaw ir-rata 
ta’ mgħax statutorja applikabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
trasparenza sħiħa dwar id-drittijiet u l-
obbligi li ġejjin minn din id-Direttiva, 
b'mod partikolari billi jippubblikaw ir-rata 
ta' mgħax statutarja applikabbli u l-
proċedura marbuta mal-ħlas minn 
awtoritajiet pubbliċi, bħala garanzija 
speċifika għal kull katina ta' 
subkuntratturi li jista' jkun hemm.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
fil-Ġurnal Uffiċjali u fuq l-Internet 
dettalji tar-rati statutorji attwali ta’ 
imgħax li japplikaw fl-Istati Membri 
kollha meta jkun hemm ħlas tardiv fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali.



RR\815404MT.doc 29/67 PE438.475v02-00

MT

Ġustifikazzjoni
Dan jiżgura iktar kjarifika u aċċess aktar faċli għad-dettalji tar-rati ta’ imgħax statutorji għal 
qrati u kredituri applikabbli fl-Istati Membri individwali. Dan huwa ta’ ċerta importanza fir-
rigward ta’ tranżazzjonijiet transkonfinali. 

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Kulfejn ikun xieraq, l-Istati Membri 
għandhom jużaw pubblikazzjonijiet 
professjonali, kampanji ta' promozzjoni 
jew kull mezz ieħor operattiv għalbiex 
jissensibilizzaw aktar dwar ir-rimedji li 
hemm għall-morożità fost in-negozji.

Ġustifikazzjoni

L-evidenza empirika li tagħti l-Kummissjoni fil-valutazzjoni tagħha tal-impatt turi li n-negozji 
ma humiex dejjem konxji mir-rimedji li għandhom disponibbli għall-morożità. Ir-Rapporteur 
taħseb li l-implimentazzjoni tad-Direttiva għandha tkun akkumpannjata minn 
sensibilizzazzjoni mmirata lejn l-impriżi u b’mod partikolari l-impriżi żgħar u medji, li 
tgħarrafhom dwar jeddijiethom.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafi 1 c u 1 d (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri jistgħu jinkoraġixxu 
t-twaqqif ta' kodiċijiet ta' pagament 
minnufih li jistabilixxu termini definiti 
ċari għall-pagament u proċess xieraq biex 
jiġu espletati pagamenti li dwarhom ikun 
hemm kontenzjoni, jew kull inizjattiva 
oħra li tittratta l-kwestjoni kruċjali tal-
morożità u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ta' kultura ta' pagament minnufih li tkun 
ta' sostenn għall-objettivi ta’ din id-
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Direttiva. 
1d. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
sforzi sabiex jinkuraġġixxu l-
pubblikazzjoni ta' lista ta' dawk li jħallsu 
fil-pront biex trawwem it-tixrid ta' prassi 
tajba.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur indikat fid-dokument tagħha ta’ ħidma li l-morożità tista’ tkun ikkumbattuta 
biss b'firxa wiesgħa ta’ miżuri komplementari. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-użu tat-
tismija pożittiva ta’ min iħallas u t-tifrix tal-aħjar prattiki ħalli jkun promoss il-pagament 
puntwali, inklużi strumenti bħalma huma l-kodiċijiet għall-pagament minnufih. 

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Termini għall-pagamenti

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr 
ħsara għall-abbiltà tal-partijiet li jaqblu, 
soġġett għad-dispożizzjonijiet relevanti 
tad-Dritt nazzjonali applikabbli, dwar it-
terminu għall-pagamenti billi jiftehmu l-
ammonti dovuti pagabbli ratealment fuq 
terminu ta’ żmien. F’każijiet bħal dawn, 
fejn wieħed jew aktar mir-rati ma 
jitħallsux fiż-żmien miftiehem, l-imgħax, 
il-kumpens u l-penali l-oħrajn li din id-
Direttiva tiddisponi dwarhom għandhom 
jingħaddu biss fuq il-bażi tal-ammonti li 
jkunu saru dovuti.

Ġustifikazzjoni

L-arranġamenti għall-pagamenti akkont jistgħu jikkontribwixxu għal aktar likwidità tan-
negozji u l-impriżi żgħar u medji b’mod partikolari. F’dan ir-rigward, ir-Rapporteur tqis li 
huwa xieraq li tikkjarifika: (1) li l-partijiet fi transazzjoni kummerċjali jibqgħu kompletament 
liberi li jiftehmu bejniethom, suġġett għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti tad-
Dritt nazzjonali, dwar arranġamenti ta’ dan it-tip; u (2) fl-evenjent ta’ morożità fil-pagament 
ta' rata waħda, l-imgħax, il-kumpens jew penali oħra għandhom ikunu kkalkulati biss fuq il-
bażi tal-ammonti li jkunu saru dovuti.
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Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
titolu infurzabbli jista’ jinkiseb , 
irrispettivament mill-ammont tad-dejn, fi 
żmien 90 jum kalendarju wara li tinbeda l-
azzjoni tal-kreditur jew applikazzjoni fil-
qorti jew awtorità kompetenti oħra, 
sakemm id-dejn jew aspetti oħra tal-
proċedura ma jkunux disputati. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
titolu infurzabbli jista’ jinkiseb, permezz 
ta’ proċedura aċċellerata u 
irrispettivament mill-ammont tad-dejn, fi 
żmien 90 jum kalendarju wara li tinbeda l-
azzjoni tal-kreditur jew applikazzjoni fil-
qorti jew awtorità kompetenti oħra, 
sakemm id-dejn jew aspetti oħra tal-
proċedura ma jkunux disputati. Dan id-
dmir għandu jitwettaq mill-Istati Membri 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
rispettivi tagħhom. F’dan ir-rigward, il-
kredituri għandhom jingħataw il-
possibilità li jużaw proċedura onlajn 
aċċessibbli b’mod wiesa’.

2. Il-leġislazzjoni, regolamenti u
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
għandhom japplikaw l-istess 
kundizzjonijiet għall-kredituri kollha li 
huma stabbiliti fil-Komunità.

2. Il-leġislazzjoni, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
għandhom japplikaw u l-proċedura online 
imsemmija fi-paragrafu 1 għandha tkun 
disponibbli taħt l-istess kundizzjonijiet 
għall-kredituri kollha li huma stabbiliti fl-
Unjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Rimarki introduttorji

Ir-Rapporteur tikkunsidra li l-proposta tal-Kummissjoni tagħti kontribut siewi għat-trattament 
tal-problema tal-morożità u dan peress li ttejjeb il-funzjonament tas-suq intern, billi tieħu in 
kunsiderazzjoni b'mod speċjali l-qagħda tal-impriżi żgħar u medji. 

Ir-Rapporteur tappoġġja l-elementi fundamentali tal-proposta tal-Kummissjoni, imma 
tipproponi wkoll għadd ta’ emendi sustantivi, l-aktar f’dak li għandu x’jaqsam mal-penali, 
mad-definizzjoni ta' awtoritajiet pubbliċi, u mat-termini armonizzati għall-pagament mill-
awtoritajiet pubbliċi.

Billi l-morożità hija fenomenu b’ħafna kawżi interkonnessi, tista' tkun missielta biss b'firxa 
wiesgħa ta' miżuri komplementari. Ir-Rapporteur għalhekk tqis li approċċ purament 
legalistiku li jkollu bħala mira t-titjib tar-rimedji għall-morożità huwa neċessarju imma mhux 
biżżejjed. L-approċċ "iebes" tal-Kummissjoni, li jiffoka fuq penali ħorox u disinċentivi, 
għandu jitwessa' biex jinkludi miżuri "ratba" li jiffokaw fuq l-għoti ta' inċentivi pożittivi 
għall-ġlieda kontra l-morożità. Inoltre, għandhom jitħeġġu miżuri prattiċi, bħalma hu l-użu ta' 
fatturi elettroniċi, u dan b'mod parallel għallmal- ????-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Ir-Rapporteur tissottolinja li huwa biss l-impatt konġunt tad-Direttiva dwar il-pagamenti 
tardivi uża l-kliem tat-titlu uffiċjaliu miżuri oħrajn li jista' jwassal għal kultura kummerċjali 
ġdida fejn ikun hemm iktar probabilità ta' ħlas puntwali u fejn il-morożità tkun ikkunsidrata 
abbuż inaċċettabbli tal-pożizzjoni tal-klijent u ksur tal-kuntratt u mhux bħala prattika normali. 

Ir-Rapporteur tagħmel enfasi li filwaqt li d-Direttiva ma hijiex se ssolvi l-problemi kollha tal-
kriżi finanzjarja, hija għodda siewja fit-trattament tal-isfidi ta' issa u tal-ġejjieni. 

F’aktar dettall, l-elementi ewlenin tal-pożizzjoni tar-Rapporteur dwar il-proposta tal-
Kummissjoni huma dawn li ġejjin: 

Kumpens għall-Ispejjeż ta' Rkupru 

Ir-Rapporteur tqis li rata ta’ kumpens ta' 1%, li ma tiġix prorogata, pagabbli fuq pagament 
tardivi ta' EUR 10000 jew aktar tista' tinvolvi kostijiet sinifikattivi u sproporzjonati għal 
transazzjonijiet ta’ valur ogħla u tista’ ma tirriflettix il-kostijiet li tabilħaqq ikun hemm. 
Għandu jkun hemm limitu massimu ta’ EUR 100 għall-kumpens tal-kostijiet tal-irkupru. 

Arranġamenti għal Pagamenti Akkont

Ir-Rapporteur hija tal-fehma li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jżommu l-
arranġamenti relattivi għall-pagament filwaqt li jippermettu li l-ammonti dovuti jitħallsu 
ratealment fuq perijodu ta' żmien. Tali rati bil-quddiem huma prattika komuni f’għadd ta' Stati 
Membri, inklużi l-Ġermanja u l-Italja, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-
fornitura ta' xogħol jew servizzi kbar, partikolarment proġetti ta' kostruzzjoni. Huwa fil-fatt 
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pjuttost użwali fil-qasam tal-konstruzzjoni li jkun hemm ftehim għall-pagamenti rateali, 
soġġett għat-twettiq parzjali tal-obbligi kontrattwali korrispondenti. 

Ir-Rapporteur tenfasizza li l-arranġamenti għall-pagamenti akkont jistgħu jikkontribwixxu 
għal aktar likwidità tan-negozji u l-impriżi żgħar u medji b’mod partikolari. F’dan ir-rigward, 
ir-Rapporteur tqis li huwa xieraq li jkun ikkjarifikat li, mill-banda l-waħda, il-partijiet fi 
transazzjoni kummerċjali jibqgħu kompletament liberi li jiftehmu, soġġett għall-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet relevanti tad-Dritt nazzjonali, dwar arranġamenti ta' dan it-tip; u mill-
banda l-oħra, fl-evenjent ta’ morożità fil-pagament ta' rata waħda, l-imgħax, il-kumpens jew 
penali oħra għandhom ikunu kkalkulati biss fuq il-bażi tal-ammonti li jkunu saru dovuti.

Termini armonizzati għall-pagament minn awtoritajiet pubbliċi

Ir-Rapporteur tikkunsidra li d-derogi mit-terminu ta’ 30 jum għandhom jibqgħu eċċezzjoni. 
Filwaqt li hija meħtieġa l-flessibilità, id-derogi għandhom jintużaw biss f’ċirkostanzi 
speċifiċi. L-aħħar sentenza tal-Artikolu 5, paragrafu 4 (“sakemm mhux iġġustifikat fid-dawl ta' 
ċirkostanzi partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas isir fuq perjodu itwal ta' żmien”) hija 
kemmxejn ambigwa u toħloq il-konfużjoni, l-aktar f’dak li għandu x’jaqsam mal-
applikazzjoni tagħha għal pagamenti akkont.

Ir-Rapporteur tissuġġerixxi diċitura aktar preċiża dwar il-possibilità ta’ deroga mit-30 jum li 
xorta tippermetti l-flessibilità neċessarja biex jitqiesu każijiet ġustifikati għal terminu itwal 
għall-pagament. Inoltre, tappoġġja wkoll li jkun hemm 60 jum bħala terminu massimu għall-
pagamenti mill-awtoritajiet pubbliċi.

Penali ndaqs għall-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi

Ir-Rapporteur tappoġġja approċċ aktar ekwilibrat għat-trattament tal-impriżi u l-awtoritajiet 
pubbliċi. Filwaqt li tappoġġja trattament differenti tal-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi f’dak li 
għandu x’jaqsam mat-termini tal-pagament, tqis li għall-impriżi u għall-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom japplikaw regoli ugwali dwar il-penali.  

Inoltre, ir-Rapporteur tqis li 5% tal-ammont dovut mid-data meta l-imgħax għall-morożità jsir 
pagabbli ma hijiex penali proporzjonata. Barra minhekk, ma tkun qed tagħti l-ebda inċentiv 
għar-radd lura tal-ammont qabel iż-żmien pattwit ladarba tokkorri l-morożità. Id-debitur 
iħallas l-istess somma (5% tas-somma dovuta) indipendentement minn jekk il-pagament jiġix 
effettwat jum wieħed jew sena minn dakinhar li l-imgħax għall-morożità jsir pagabbli.

Ir-Rapporteur tipproponi sistema gradata u a skaletta li biha d-debitur ikun jista' jħallas 2% 
tas-somma mid-data meta l-imgħax għall-morożità jsir pagabbli u 4% tas-somma mill-45 jum 
mid-data meta l-imgħax għall-morożità jsir pagabbli b’żieda għal 5% wara s-60 jum mid-data 
meta l-imgħax isir pagabbli. Ir-Rapporteur tipproponi wkoll li l-penali qatt ma għandha tkun 
ogħla minn EUR 50 000.

Inklużjoni ta’ impriżi ta’ servizzi pubbliċi (Direttiva 2004/17/KE) fir-reġim tal-awtoritajiet 
pubbliċi

Ir-Rapporteur tappoġġja l-inklużjoni ta’ transazzjonijiet kummerċjali tal-impriżi tas-servizzi 
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pubbliċi fit-tifsira tad-Direttiva 2004/17/KE fir-reġim tal-proposta għall-awtoritajiet pubbliċi. 
Tqis li, bħalma hu l-każ għall-awtoritajiet pubbliċi, l-impriżi għas-servizzi pubbliċi għandhom 
jeddijiet speċjali jew esklussivi u għalhekk jistgħu joqogħdu fuq dħul kostanti (jew, tal-anqas, 
li wieħed jista’ jbassar li ser ikun kostanti). Għalhekk, l-impriżi tas-servizzi pubbliċi 
għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-awtoritajiet pubbliċi.

Inċentivi pożittivi u miżuri akkumpanjanti

Ir-Rapporteur tipproponi emendi li għandhom il-mira li jwessgħu l-approċċ tal-Kummissjoni 
u li jċaqilqu l-fokus tagħha minn approċċ purament legalistiku għal wieħed imsejjes fuq l-
inċentivi. L-ewwel nett, tixtieq tħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw kodiċijiet ta’ pagament 
immedjat, tismija pożittiva u strumenti oħrajn bħal dawn li jittrattaw il-kwestjoni kruċjali tal-
morożità u jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ kultura ta’ pagament immedjat li tgħin l-
għanijiet tad-Direttiva. It-tieni nett, tipproponi li l-Istati Membri għandhom jużaw 
pubblikazzjonijiet professjonali, kampanji ta' promozzjoni jew kull mezz ieħor operattiv 
għalbiex jissensibilizzaw aktar dwar ir-rimedji li hemm għall-morożità fost in-negozji. It-tielet 
nett, ir-Rapporteur tixtieq tinkoraġġixxi l-użu tal-medjazzjoni u ta’ miżuri oħrajn ta’ 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwimiet.

Abbozz ta' Opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

Ir-Rapporteur tieħu nota tal-emenda tar-Rapporteur tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali li 
jkunu inklużi termini marbutin mal-perijodi ta' pagament fl-ambitu tal-Artikolu 6 li jidħol fil-
kompetenza tal-Kumitat JURI, wara ftehim bejn il-Kumitat IMCO u l-Kumitat JURI. Tixtieq 
tfisser l-appoġġ tagħha għal din l-emenda.



RR\815404MT.doc 35/67 PE438.475v02-00

MT

ANNESS: ITTRA MILL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI
Ser tiġi ppubblikata separatament
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI

Brussell, 7 ta' Mejju 2009

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI IL- PARLAMENT EWROPEW
IL-KUNSILL
IL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-
ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali
COM(2009)126 of 8.4.2009 – 2009/0054(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu iżjed 
strutturat tat-teknika għal tfassil mill-ġdid għal atti legali, u b’mod partikulari il-punt 9 tiegħu, 
il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, li jikkonsisti fis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, iltaqa’ fis-22 ta’ April 2009 għall-iskop li janalizza, 
fost oħrajn, il-proposta msemmija qabel li tressqet mill-Kummissjoni.

F'din il-laqgħa1, eżami tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar ir-riformulazzjoni tad-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 
ta’ Ġunju 2009 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali wassal lill-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv biex, bi qbil komuni, jistabbilixxi li l-partijiet li ġejjin tat-test 
għal proposta ta' riformulazzjoni kellhom jiġu identifikati bl-użu tat-tip bi sfond griż użat biex 
isir tibdil sostanzjali:

fil-premessa 15, il-bdil propost tal-kliem "ikkaġunat minn" bil-kelma "rigward";
- fl-Artikolu 9(1), il-kelma "normalment" (li kienet ġiet immarkata bil-lapes li jħażżeż żewġ 
linji);
- fl-Artikolu 9, it-test eżistenti tal-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2000/35/KE, li kien

  immarkat kollu bil-lapes li jħażżeż żewġ linji.

B'konsegwenza ta' dan, l-eżami tal-proposta ppermetta lill-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv li 
jikkonkludi, bi qbil komuni, li l-proposta ma fiha l-ebda emenda sostanzjali minbarra dawk 

                                               
1 Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv kellu għad-dispożizzjoni tiegħu l-verżjonijiet bil-lingwa Ingliża, 
Franċiża u Ġermaniża tal-proposta u ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża, li kienet il-verżjoni tal-lingwa 
ewlenija tat-test li kien qed jiġi diskuss.
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identifikati bħala tali fiha jew f'din l-opinjoni. Il-Grupp ta' Ħidma kkonkluda wkoll, fir-
rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att iżjed bikri b'dawk l-
emendi sostantivi, li l-proposta għandha fiha kodifikazzjoni ċara tat-test eżistenti, mingħajr xi 
tibdil fis-sustanza tiegħu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Ġurikonsult Ġurikonsult Direttur Ġenerali
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-
ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (tfassil mill-ġdid)
(COM(2009) 0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Rapporteur (*): Raffaele Baldassarre

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-kuntest

Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni, fil-forma ta' tfassil mill-ġdid, kienet ippubblikata fit-8 ta' 
April 2009, flimkien ma' valutazzjoni tal-impatt1. Waslet b'mod uffiċjali għand il-Parlament 
fl-14 ta' Settembru 2009 u qed tiġi trattata skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, l-amministrazzjonijiet pubbliċi f'numru ta' 
Stati Membri sal-lum urew "imġiba ta' ħlas partikolarment ħażina"2. Peress li l-akkwisti 
pubbliċi fl-Istati Membri ammontaw għal ftit iktar minn EUR 1 943 biljun3 fl-2006, il-
Kummissjoni tipproponi li tittratta din ix-xejra billi tagħmel distinzjoni fundamentali bejn in-
negozji debituri, li din id-direttiva tipprovdi rimedji fakultattivi kontrihom, u awtoritajiet 
pubbliċi debituri, li kontrihom jiġu ġġenerati rimedji addizzjonali awtomatiċi li n-negozji 
kredituri jistgħu jiddependu fuqhom. 

Wara ftehim bejn il-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, dan tal-ewwel se jkun responsabbli b'mod esklussiv skont l-Artikolu 50 tar-
Regoli ta' Proċedura għall-Artikoli 6, 8 u 9 u l-Premessi 4, 12, 18, 19, 20 u 22 tal-proposta.

                                               
1  COM(2009)0126, SEC(2009) 315, SEC(2009) 316. Il-kummenti tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt huma 
disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#entr.
2  Memorandum ta' spjegazzjoni, p. 4 u premessa 17 tal-proposta. Għal xi statistika skont l-Istati Membri, ara l-
valutazzjoni tal-impatt fil-paġni 60-61 u 68-71.
3  Il-valutazzjoni tal-impatt f'paġna 68.
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Ir-rapporteur jappoġġa l-idea ġenerali tal-proposta u għandu l-ħsieb li l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali tikkontribwixxi b'mod kostruttiv għall-ħidma tal-kumitat ewlieni. Iqis 
li l-proposta, b'xi aġġustamenti żgħar u innovazzjonijiet kif proposti f'dan l-abbozz ta' 
opinjoni, hija essenzjali għall-funzjonament effikaċi tas-suq intern u jqis li l-proposta għandha 
l-potenzjal li tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-bidla neċessarja għal kultura ta' ħlas 
minnufih li jixtieq jara fl-Istati Membri.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur rigward l-Artikoli 6, 8 u 9

L-emendi 3 u 10 fihom diversi aspetti li qed jiġu spjegati waħda wara l-oħra. L-ewwel nett, 
tipprova tikkjarifika li ċerti prattiki kummerċjali relatati mal-kuntratt iżda li ma jiffurmawx 
strettament parti minnu għandhom ukoll ma jkunux infurzabbli u għandhom jagħtu lok għal 
talba għal danni. It-tieni nett, id-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard tirreferi għal "ftehimiet" u l-
proposta tirreferi għal "klawżoli kuntrattwali" iżda l-kelma "kundizzjoni" tidher aktar xierqa 
hawnhekk u konsistenti mal-bqija tal-acquis u mal-Abbozz ta' Qafas ta' Referenza Komuni 
(II. -9:401-410, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ id-DCFR). It-tielet nett, din l-emenda 
għandha l-għan li tiżgura li d-Direttiva riveduta dwar il-Ħlasijiet Tard tkun konsistenti mad-
DCFR, li hu stess ifittex konsistenza bejn it-tifsira ta' "inġusti" fir-rigward ta' kundizzjonijiet 
inġusti relatati ma' ħlasijiet tard (III. -3:711) u kundizzjonijiet inġusti b'mod ġenerali 
f'kuntratti bejn in-negozji (II. -9:405). Ir-raba' nett, din l-emenda tikkjarifika li kundizzjonijiet 
relatati mal-perjodi ta' ħlas huma wkoll koperti minn din id-dispożizzjoni. Fl-aħħarnett, din l-
emenda tipprova tippreżenta b'mod aktar ċar u sistematiku l-kriterji differenti li mħallef 
nazzjonali għandu jikkunsidra meta jkun qed jiddeċiedi jekk kundizzjonijiet jew prattiki 
kummerċjali humiex inġusti. 

Ir-rapporteur jadotta approċċ favorevoli għall-proposta li toħloq "lista sewda" ta' 
kundizzjonijiet kuntrattwali fl-Artikolu 6(1), it-tieni inċiż. Madankollu, iqis li huwa 
importanti li f'din il-lista tiġi inkluża kundizzjoni li jkollha l-iskop li teskludi kwalunkwe 
kumpens għal spejjeż ta' rkupru, peress li dan jibgħat messaġġ ċar lill-operaturi ekonomiċi li 
l-esklużjoni tad-dritt għal kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru, dritt li l-proposta qed tipprova 
ssaħħaħ, hija kundizzjoni inġusta u li ma tistax tiġi infurzata kontra l-kredituri u li tista' tagħti 
lok għal talba għal danni (ara l-Emendi 1 u 11). 

Ir-rapporteur iqis li l-proposta tal-Kummissjoni rigward id-dispożizzjoni importanti dwar ir-
rimedju għal organizzazzjonijiet rappreżentattivi mhix ċara u jonqosha ċ-ċertezza legali. 
Jipproponi li wieħed imur lura parzjalment għall-formulazzjoni tad-Direttiva dwar Ħlasijiet 
Tard filwaqt li tiġi appoġġata estensjoni lil hinn mill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
lill-SMEs, pereżempju għal organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw settur industrijali 
partikolari. Jipproponi wkoll li jiġi ċċarat li azzjonijiet minn organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi bħal dawn ma jiddependux mill-eżistenza ta' klawżoli u kundizzjonijiet 
standard iżda jistgħu jkopru wkoll, pereżempju, allegazzjoni ta' ksur tad-direttiva minn 
kundizzjoni f'kuntratt individwali (ara l-Emenda 12).

Meta jitqies li l-proposta hija tfassil mill-ġdid, l-Artikolu 8 tal-proposta ("Ritenzjoni ta' 
titolu"), li ma ntmessx mill-Kummissjoni, ukoll ma ġiex emendat, minkejja l-importanza ta' 
din il-kwistjoni għall-Parlament fin-negozjati li wasslu għall-adozzjoni tad-Direttiva dwar 
Ħlasijiet Tard.
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Ir-rapporteur iqis li l-emenda tad-Direttiva dwar Ħlasijiet Tard m'għandhiex taffettwa r-regoli 
li jirregolaw il-proċeduri ta' twettiq furzat, li għandhom jibqgħu suġġetti għal-liġi nazzjonali. 
Dan il-prinċipju diġà huwa spjegat b'mod ċar fid-Direttiva dwar Ħlasijiet Tard u fil-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea1. Fl-istess ħin, huwa tal-opinjoni li 
jridu jsiru aktar sforzi biex jitnaqqas il-perjodu ta' żmien li fih jista' jinkiseb titolu infurzabbli 
u biex jiġu ffaċilitati l-mezzi li permezz tagħhom dan jista' jseħħ (ara l-Emendi 5 u 13). Ir-
rapporteur eżamina l-possibilità ta' interkonnessjoni tad-Direttiva dwar Ħlasijiet Tard mal-
Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea2, u jixtieq iżomm dan l-approċċ mal-kollegi fil-
kumitat. Madankollu, f'dan l-istadju, iqis li l-ambitu materjali u ġeografiku mnaqqas ta' dan l-
aħħar strument jagħmilha diffiċli li ssir interkonnessjoni bħal din (ara l-Emenda 14, li 
għalhekk hija purament teknika). Iqis li hu importanti li kwalunkwe progress li jsir fir-
reviżjoni tad-Direttiva dwar Ħlasijiet Tard jintrabat mal-ħidma li għadha għaddejja fuq il-
portal e-Justice tal-UE biex jiġi żgurat li jkun hemm l-aktar disseminazzjoni u użu wesgħin 
possibbli tal-ewwel strument (ara l-Emenda 5).

Ir-rapporteur jirrikonoxxi l-fatt li approċċ ta' konfrontazzjoni għall-ħlasijiet li jsiru tard mhux 
biżżejjed fih innifsu biex isseħħ il-bidla kulturali mixtieqa fl-imġiba tal-ħlas, peress li l-
kredituri ta' spiss joqogħdu lura milli jagħmlu użu mid-drittijiet tagħhom skont id-Direttiva 
dwar Ħlasijiet Tard, pereżempju li jżommu l-interessi, għax jibżgħu li jagħmlu ħsara lil 
relazzjoni kummerċjali kontinwa. Huwa jissuġġerixxi, għalhekk, strateġija preventiva 
kumplimentarja, li tinvolvi minn naħa t-tfassil u t-tixrid ta' Kodiċijiet ta' Kondotta Tajba, u 
min-naħa l-oħra r-rikors għall-medjazzjoni (ara l-Emendi 4 u 15). 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur rigward l-Artikolu 5

Fl-aħħar nett, l-Emenda 9 tipprova tittratta l-Artikolu 5 minn perspettiva legali. L-Artikolu 
5(5) qiegħed jitħassar għax jitqies bħala miżura sproporzjonata u punittiva li tmur kontra l-
liġi tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-emenda ssostni l-prinċipju li l-perjodi ta' ħlas fi 
tranżazzjonijiet bejn negozju u ieħor  ma għandhomx jiġu armonizzati, għax dan imur kontra 
l-prinċipji tal-proporzjonalità, tas-sussidjarjetà u tal-awtonomija tal-partijiet, u jnaqqas 
b'mod radikali l-possibbilità li l-SMEs jiksbu kreditu kummerċjali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jaċċetta mingħajr votazzjoni dawk l-emendi li 
jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-kumitat assoċjat, skont il-proċedura b'kumitati 
assoċjati (Artikolu 50):

                                               
1  Ara pereżempju s-sentenza fil-kawża C-265/07, Caffaro, ECR [2008] I-45 fil-11 ta' Settembru 2008.
2 Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li joħloq 
proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea, ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħlas tard jikkostitwixxi ksur ta’ 
kuntratt li sar finanzjarjament attraenti 
għad-debituri fil-parti l-kbira tal-Istati 
Membri minħabba rati baxxi ta’ mgħax jew 
imgħax ta' xejn mitlub fuq ħlasijiet tard 
u/jew proċeduri bil-mod ta' rimedju. 
Jeħtieġ tibdil deċiżiv, inkluż li l-esklużjoni 
tad-dritt li jintalab imgħax tkun klawżola 
kuntrattwali inġusta u jiġi stipulat 
kumpens ta' kredituri għall-ispejjeż 
imġarrba, biex titreġġa’ lura din ix-xejra u 
jiġi żgurat li l-konsegwenzi ta’ ħlasijiet 
tard ikunu b'mod li jiskoraġġixxu l-ħlas 
tard.

(12) Ħlas tard jikkostitwixxi ksur ta’ 
kuntratt li sar finanzjarjament attraenti 
għad-debituri fil-parti l-kbira tal-Istati 
Membri minħabba rati baxxi ta’ mgħax jew 
imgħax ta' xejn mitlub fuq ħlasijiet tard 
u/jew proċeduri bil-mod ta' rimedju. 
Jeħtieġ tibdil deċiżiv għal kultura ta' ħlas 
fil-pront biex titreġġa’ lura din ix-xejra u 
jiġi żgurat li l-konsegwenzi ta’ ħlasijiet 
tard ikunu b'mod li jiskoraġġixxu l-ħlas 
tard. Din il-bidla għandha tinkludi li jiġi 
stipulat il-kumpens għall-kredituri għall-
ispejjeż li jġarrbu u li l-esklużjoni tad-dritt 
li jinżammu l-interessi u tad-dritt għal 
kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru jsiru 
kundizzjonijiet kuntrattwali inġusti u 
prattiki kummerċjali inġusti.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jintbagħat messaġġ ċar lill-operaturi ekonomiċi li l-esklużjoni tad-dritt 
għal kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru, dritt li l-proposta tipprova ssaħħaħ, hija kundizzjoni 
inġusta li ma tistax tiġi infurzata kontra l-kredituri u li tista' tagħti lok għal talba għal danni.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur. Diversi stħarriġ juru li l-
awtoritajiet pubbliċi spiss iħallsu fatturi 
tard ħafna wara l-iskadenza tal-perjodu ta' 
ħlas applikabbli. L-awtoritajiet pubbliċi 
aktarx jaffaċċjaw ħafna anqas 
restrizzjonijiet finanzjarji billi aktarx 

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur. Diversi stħarriġ juru li l-
awtoritajiet pubbliċi spiss iħallsu fatturi 
tard ħafna wara l-iskadenza tal-perjodu ta' 
ħlas applikabbli. L-awtoritajiet pubbliċi 
aktarx jaffaċċjaw ħafna anqas 
restrizzjonijiet finanzjarji billi aktarx 
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jibbenefikaw minn flussi ta' dħul aktar 
żgur, prevedibbli u kontinwi minn dak tal-
intrapriżi. Fl-istess waqt, huma jiddependu 
inqas mill-intrapriżi privati fuq il-bini ta' 
relazzjonijiet kummerċjali stabbli biex 
jiksbu l-miri tagħhom. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Barra minn 
hekk, ħafna awtoritajiet pubbliċi jistgħu 
jiksbu finanzjament b'kundizzjonijiet aktar 
attraenti mill-intrapriżi privati. Għalhekk, 
il-ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi mhux 
biss iġib spejjeż mhux ġustifikati għall-
intrapriżi privati, iżda l-ineffiċjenza 
inġenerali. Huwa għalhekk xieraq li jiġi 
introdott kumpens dissważiv ogħla li 
jikkorrispondi f'każ ta' ħlas tard mill-
awtoritajiet pubbliċi.

jibbenefikaw minn flussi ta' dħul aktar 
żgur, prevedibbli u kontinwi minn dak tal-
intrapriżi. Fl-istess waqt, huma jiddependu 
inqas mill-intrapriżi privati fuq il-bini ta' 
relazzjonijiet kummerċjali stabbli biex 
jiksbu l-miri tagħhom. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet pubbliċi aktarx ikollhom inqas 
inċentiva li jħallsu fil-ħin. Barra minn 
hekk, ħafna awtoritajiet pubbliċi jistgħu 
jiksbu finanzjament b'kundizzjonijiet aktar 
attraenti mill-intrapriżi privati. Għalhekk, 
il-ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi mhux 
biss iġib spejjeż mhux ġustifikati għall-
intrapriżi privati, iżda l-ineffiċjenza 
inġenerali. 

Ġustifikazzjoni

Il-piena applikabbli għall-awtoritajiet pubbliċi hija sproporzjonata u diskriminatorja. Toħloq 
inċentivi perversi fis-sistema u tiftaħ il-bibien għall-possibilità ta' abbużi u korruzzjoni. Min-
naħa tagħhom, l-awtoritajiet pubbliċi, biex jilqgħu għall-ispiża addizzjonali ta' pieni bħal 
dawn, jippruvaw iwaqqfu entitajiet esterni li joperaw bħala kumpaniji pubbliċi, u li permezz 
tagħhom ikunu jistgħu jgħaddu l-akkwisti tal-prodotti u s-servizzi tagħhom. struttura 
amministrattiva addizzjonali, li possibilment ma tkunx ġustifikabbli mill-punt tal-effiċjenza 
ekonomika.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva għandha tipprojbixxi 
l-abbuż tal-libertà tal-kuntratti għall-
iżvantaġġ tal-kreditur. Fejn l-akbar għan ta' 
ftehim ikun li jġib likwidità addizzjonali 
lid-debitur minn fuq dahar il-kreditur , 
pereżempju permezz tal-esklużjoni tal-
possibbiltà għall-kreditur li jżomm l-
imgħax għal ħlas tard jew li tispeċifika rata 

(18) Din id-Direttiva għandha tipprojbixxi 
l-abbuż tal-libertà tal-kuntratti għall-
iżvantaġġ tal-kreditur. Fejn l-akbar għan ta' 
kundizzjoni jew prattika kuntrattwali jkun 
li jġib likwidità addizzjonali lid-debitur 
minn fuq dahar il-kreditur , pereżempju 
permezz tal-esklużjoni tal-possibbiltà 
għall-kreditur li jżomm l-imgħax għal ħlas 
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ta' mgħax għal ħlas tard li tkun 
sostanzjalment iktar baxxa mill-imgħax 
statutorju stipulat f'din id-Direttiva, jew 
fejn il-kuntrattur ewlieni jimponi fuq il-
fornituri u s-sottokuntratturi kundizzjonijiet 
ta' ħlas li mhumiex ġustifikati mill-
kundizzjonijiet mogħtija lilu stess, dawn 
jistgħu jitqiesu bħala fatturi li 
jikkostitwixxu abbuż ta' dan it-tip. Din id-
Direttiva ma għandhiex  taffettwa d-
dispożizzjonijiet nazzjonali marbuta mal-
mod kif il-kuntratti jiġu konklużi jew li 
jirregolaw il-validità ta’ kundizzjonijiet 
kuntrattwali li m’humiex ġusti għad-
debitur.

tard jew li tispeċifika rata ta' mgħax għal 
ħlas tard li tkun sostanzjalment iktar baxxa 
mill-imgħax statutorju stipulat f'din id-
Direttiva, jew fejn il-kuntrattur ewlieni 
jimponi fuq il-fornituri u s-sottokuntratturi 
kundizzjonijiet ta' ħlas li mhumiex 
ġustifikati mill-kundizzjonijiet mogħtija 
lilu stess, dawn jistgħu jitqiesu bħala fatturi 
li jikkostitwixxu abbuż ta' dan it-tip. Skont 
l-Abbozz ta’ Qafas ta’ Referenza Komuni 
akkademiku, kull kundizzjoni jew prattika 
kuntrattwali li tiddevja ħafna minn 
prattika kummerċjali tajba, kuntrarja 
għall-bona fide u n-negozjar ġust 
għandha titqies inġusta. Din id-Direttiva 
ma għandhiex  taffettwa d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali marbuta mal-mod kif il-kuntratti 
jiġu konklużi jew li jirregolaw il-validità 
ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali li 
m’humiex ġusti għad-debitur.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Id-Direttiva 2008/52/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta’ 
medjazzjoni f’materji ċivili u 
kummerċjali1 diġà tistabbilixxi qafas 
għall-medjazzjoni fil-livell tal-Unjoni.
__________________
1 ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-proċeduri ta' 
rkupru għal talbiet mhux ikkontestati 

(22) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-proċeduri ta' 
rkupru għal talbiet mhux ikkontestati 
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marbuta ma' ħlas tard fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali jiġu mitmuma f’perjodu qasir 
ta’ żmien.

marbuta ma' ħlas tard fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali jiġu mitmuma f’perjodu qasir 
ta’ żmien, bil-possibilità li wieħed 
jipproċedi b'talbiet bħal dawn kontra n-
negozji u l-awtoritajiet pubbliċi permezz 
ta' proċedura online aċċessibbli b’mod 
wiesa’, disponibbli bl-istess 
kundizzjonijiet għall-kredituri kollha 
stabbiliti fl-Unjoni, u aċċessibbli 
minnufih permezz tal-portal Ewropew e-
Justice meta dan isir disponibbli.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "ritenzjoni ta’ titolu" tfisser il-ftehim
kuntrattwali li skont dan, il-bejjiegħ iżomm 
id-dritt tal-oġġetti inkwistjoni sakemm il-
prezz sħiħ ikun tħallas; 

(8) “riserva ta' sjieda” tfisser il-klawżola
kuntrattwali li permezz tagħha l-bejjiegħ 
iżomm is-sjieda tal-oġġetti inkwistjoni, 
mingħajr ma’ din is-sjieda tgħaddi 
mingħand il-bejjiegħ għal għand ix-
xerrej, sakemm il-prezz sħiħ ikun tħallas;

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-kunċett ta' riserva ta' sjieda jkun iddefinit b'mod aktar ċar, it-terminu "ritenzjoni tat-
titolu" inbidel b'"riserva ta' sjieda" minħabba li huwa d-dritt li jinżamm u mhux it-titolu, li hu 
ċ-ċertifikat li jirrikonoxxi dak id-dritt.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li  fi tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-
intrapriżi,  il-kreditur huwa intitolat għall-
imgħax fil-każ ta' dewmien fil-ħlas 
mingħajr il-bżonn ta' tfakkira jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:  

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li  fi tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-
intrapriżi,  il-kreditur huwa intitolat għall-
imgħax fil-każ ta' dewmien fil-ħlas, li jibda 
sa mill-ġurnata wara li l-ħlas kien dovut,
mingħajr il-bżonn ta' tfakkira jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti: 
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Ġustifikazzjoni

Biex tiġi ċċarata d-definizzjoni ta' meta jibda jgħodd id-dritt għall-imgħax.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm id-debitur ma jkunx 
responsabbli għad-dewmien, il-kreditur , 
barra mill-ammonti stabbiliti fil-paragrafu 
1, għandu jkun intitolat li jitlob kumpens 
raġonevoli mid-debitur għall-ammont 
pendenti minħabba l-ħlas tard ta' dan tal-
aħħar. 

3. Ħlief f’każ li d-debitur ikun eżentat 
mir-responsabilità għad-dewmien, il-
kreditur , barra mill-ammonti stabbiliti fil-
paragrafu 1,  għandu jkun intitolat li jitlob 
kumpens raġonevoli mid-debitur għall-
ammont pendenti minħabba l-ħlas tard ta' 
dan tal-aħħar. 

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għall-kunsinna ta' oġġetti jew il-provvista 
ta' servizzi bi ħlas lill-awtoritajiet pubbliċi, 
il-kreditur ikun intitolat, mingħajr bżonn ta' 
tfakkira, għall-interessi minħabba d-
dewmien fil-ħlas daqs l-interessi statutorji 
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu 
sodisfatti:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għall-kunsinna ta' oġġetti jew il-provvista 
ta' servizzi bi ħlas lill-awtoritajiet pubbliċi, 
il-kreditur ikun intitolat, mingħajr bżonn ta' 
tfakkira, għall-interessi minħabba d-
dewmien fil-ħlas daqs l-interessi statutorji 
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu 
sodisfatti:

(a) il-kreditur issodisfa l-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali u legali tiegħu;

(a) il-kreditur issodisfa l-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali u legali tiegħu;

(b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx għal 
raġunijiet oħra għajr minħabba d-debitur.

(b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx għal 
raġunijiet oħra għajr minħabba d-debitur.
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2. Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jkunu sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

2. Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jkunu sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

(a) imgħax għall-ħlas tard  għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt;

(a) imgħax għall-ħlas tard  għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt;

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx imniżżla fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien:

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx imniżżla fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament sa mhux aktar tard mill-
iskadenza ta' wieħed minn dawn il-limiti 
ta' żmien::

(i) 30 jum wara d-data li fiha d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(i) 30 jum tal-kalendarju wara d-data li 
fiha d-debitur jirċievi l-fattura jew talba 
ekwivalenti għall-ħlas;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum tal-kalendarju wara 
li jaslu l-oġġetti jew is-servizzi;

jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara dik  id-data.

jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
tal-kalendarju wara dik  id-data.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dewmien massimu ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandux jaqbeż 
30 jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
proċedura ta' aċċettazzjoni jew verifika 
msemmija fil-paragrafu 2(b)(iii) titwettaq 
immedjatament u ma taqbiżx it-30 jum 
tal-kalendarju.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta’ ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta’ żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b), sakemm mhux bi qbil 
bejn il-kreditur u d-debitur u sakemm 
mhux iġġustifikat fid-dawl ta’ ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas 
isir fuq perjodu itwal ta’ żmien.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw:
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(a) il-perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt 
ma għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien 
stipulati fil-paragrafu 2(b), sakemm ma 
jkunx iġġustifikat b’mod xieraq 
b’konformità mal-prinċipju tan-neċessità 
u bi qbil bejn il-kreditur u d-debitur. Fi 
kwalunkwe każ, il- perjodu għall-
pagament ma għandu qatt jaqbeż 60 jum 
tal-kalendarju;
(b) id-data ta' meta tasal il-fattura 
msemmija fil-pargrafu 2(b)(i) ma tkunx 
suġġetta għal ftehim kuntrattwali bejn id-
debitur u l-kreditur.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
isiru pagabbli, il-kreditur ikun intitolat 
għal somma ta’ kumpens ta’ 5% tal-
ammont dovut. Dan il-kumpens għandu 
jkun apparti l-interessi għad-dewmien fil-
ħlas.
6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata ta' referenza applikabbli fit-
tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għal kunsinna ta' prodotti jew l-provvista 
ta' servizzi għar-rimunerazzjoni mill-
awtoritajiet pubbliċi:

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata ta' referenza applikabbli fit-
tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għal kunsinna ta' prodotti jew l-provvista 
ta' servizzi għar-rimunerazzjoni mill-
awtoritajiet pubbliċi:

(a) għall-ewwel semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
mill-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;

(a) għall-ewwel semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
mill-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;

(b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

(b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

Ġustifikazzjoni

L-emenda ta’ kompromess tittratta xi aspetti legali tal-Artikolu 5. Il-paragrafu 5 jitħassar 
billi jirrappreżenta miżura punittiva u mhux ġustifikat li tmur kontra l-liġi tal-UE. Barra minn 
hekk, il-perjodi ta' ħlas fi transazzjonijiet bejn negozju u ieħor m'għandhomx ikunu 
armonizzati, billi dan imur kontra l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, u jnaqqas 
radikalment il-possibbiltà ta' kreditu kummerċjali għall-SMEs. L-għażla li fornitur itawwal iż-
żmien sabiex il-klijent iħallas hija għodda kompetittiva essenzjali għall-SMEs.

Emenda 10
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu u paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klawżoli kuntrattwali li fihom inġustizzji 
kbar

Kundizzjonijiet u prattiki kuntrattwali 
inġusti

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
klawżola f’kuntratt relatata mad-data għall-
ħlas, ir-rata ta’ mgħax għal ħlas tard jew 
spejjeż ta’ rkupru għandha tkun jew mhux 
infurzabbli jew tkun tagħti lok għal talba 
għad-danni jekk tkun inġusta għall-aħħar
għall-kreditur. Biex jiġi ddeterminat jekk 
klawżola tkunx inġusta għall-aħħar għall-
kreditur, għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi 
kollha tal-każ, inkluża prassi tajba 
kummerċjali u n-natura tal-prodott jew tas-
servizz. Jitqies ukoll jekk id-debitur kellux 
xi raġuni oġġettiva li jiddevja mir-rata ta' 
mgħax statutarja jew mill-Artikolu 3(2)(b), 
l-Artikolu 4(1) jew l-Artikolu 5(2)(b).

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
sabiex terminu f'kuntratt jew prattika
relatata mad-data jew il-perjodu tal-ħlas, 
ir-rata ta' mgħax għal ħlas tard jew il-
kumpens għal spejjeż ta' rkupru ma jkunux 
infurzabbli u jagħtu lok għal talba għad-
danni jekk ikunu inġusti għall-kreditur.

Biex jiġi ddeterminat jekk terminu jew 
prattika tkunx inġusta għall-kreditur, fi 
ħdan it-tifsira tas-sottoparagrafu 1,
għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-
każ, inkluża:

(a) kwalunkwe devjazzjoni kbira minn
prassi kummerċjali tajba, li tmur kontra l-
bona fide u n-negozjar ġust;
(b) in-natura tal-prodott jew tas-servizz; u
(c) jekk id-debitur kellux xi raġuni 
oġġettiva li jiddevja mir-rata ta' mgħax 
statutorja jew mill-Artikolu 3(2)(b), l-
Artikolu 4(1) jew l-Artikolu 5(2)(b) .

(It-tħassir tal-kelma “[inġusta] għall-
aħħar”, l-introduzzjoni tal-kelma 
“kundizzjoni”u l-introduzzjoni tal-kelma 
“prattika” japplikaw fit-test kollu. Jekk din 
l-emenda tiġi adottata, ikun hemm bżonn 
tibdiliet korrispondenti fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Huwa mifhum li t-traduzzjoni għal “kundizzjoni” hi “cláusula” bl-Ispanjol, “clausola” bit-
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Taljan u “clause”bil-Franċiż. Din hija konsistenti, pereżempju, mad-Direttiva tal-Kunsill 
93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar Klawżoli Inġusti f’Kuntratti mal-Konsumatur.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (isir paragrafu ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskop tal-ewwel sotto-paragrafum, 
klawżola li teskludi interessi għal dewmien 
fil-ħlas għandha tkun ikkunsidrata 
inġustizzja kbira.

1a. Għall-iskop tal-paragrafu 1, 
kundizzjonijiet jew prattiki kummerċjali li 
jeskludu interessi għal dewmien fil-ħlas 
jew kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru, jew 
it-tnejn li huma, għandhom ikunu 
kkunsidrati inġusti.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jintbagħat messaġġ ċar lill-operaturi ekonomiċi li l-esklużjoni tad-dritt 
għal kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru, dritt li l-proposta tipprova ssaħħaħ, hija kundizzjoni 
inġusta li ma tistax tiġi infurzata kontra l-kredituri u li tista' tagħti lok għal talba għal danni.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mezzi li għalihom jirreferi l-
paragrafu 2 għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet li bihom 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi
jistgħu jieħdu azzjoni skont il-liġi 
nazzjonali kkonċernata quddiem il-qrati 
jew quddiem il-korpi kompetenti 
amministrattivi fuq il-bażi li l-klawżoli
huma inġusti għall-aħħar, biex ikunu 
jistgħu japplikaw mezzi addattati u effettivi 
biex jipprevienu l-użu kontinwu tagħhom. 

3. Il-mezzi li għalihom jirreferi l-paragrafu 
2 għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li 
bihom organizzazzjonijiet uffiċjalment 
rikonoxxuti li jirrappreżentaw intrapriżi 
jew li għandhom interess leġittimu f'li 
jagħmlu dan, ikunu jistgħu jieħdu azzjoni 
skont il-liġi nazzjonali kkonċernata 
quddiem il-qrati jew quddiem il-korpi 
kompetenti amministrattivi fuq il-bażi li l-
kundizzjonijiet jew il-prattiki 
kummerċjali, inkluż fil-każ ta' kuntratti 
individwali, huma inġusti, biex ikunu 
jistgħu japplikaw mezzi adattati u effettivi 
biex jipprevjenu l-użu tagħhom.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, ispirata mit-test tad-Direttiva 2000/35, tipprova tikkjarifika l-kunċett ta' 
"organizzazzjonijiet". F'kuntrast mad-Direttiva 2000/35, madankollu, tipprova tiftaħ din il-
possibilità lil hinn minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-SMEs, pereżempju għal 
organizzazzjonijiet f'settur industrijali partikolari.

L-emenda tikkjarifika wkoll li l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi mhumiex imwaqqfa milli 
jieħdu azzjoni skont il-liġi nazzjonali kkonċernata mis-sempliċi fatt li l-kundizzjonijiet 
allegatament inġusti huma inklużi f'kuntratt individwali, minflok fi klawsoli u kundizzjonijiet 
standard.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
titolu infurzabbli jista’ jinkiseb , 
irrispettivament mill-ammont tad-dejn, fi 
żmien 90 jum kalendarju wara li tinbeda l-
azzjoni tal-kreditur jew applikazzjoni fil-
qorti jew awtorità kompetenti oħra, 
sakemm id-dejn jew aspetti oħra tal-
proċedura ma jkunux disputati. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
titolu infurzabbli jista’ jinkiseb, permezz 
ta’ proċedura aċċellerata u
irrispettivament mill-ammont tad-dejn, fi 
żmien 90 jum kalendarju wara li tinbeda l-
azzjoni tal-kreditur jew applikazzjoni fil-
qorti jew awtorità kompetenti oħra, 
sakemm id-dejn jew aspetti oħra tal-
proċedura ma jkunux disputati. Dan id-
dmir għandu jitwettaq mill-Istati Membri 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
rispettivi tagħhom. F’dan ir-rigward, il-
kredituri għandhom jingħataw il-
possibilità li jużaw proċedura online 
aċċessibbli b’mod wiesa’.

2. Il-leġislazzjoni, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
għandhom japplikaw l-istess 
kundizzjonijiet għall-kredituri kollha li 
huma stabbiliti fil-Komunità.

2. Il-leġislazzjoni, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
għandhom japplikaw u l-proċedura online 
imsemmija fi-paragrafu 1 għandha tkun 
disponibbli taħt l-istess kundizzjonijiet 
għall-kredituri kollha li huma stabbiliti fl-
Unjoni.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) 1986/2006.

4. Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 
ta' Diċembru 2006 li joħloq proċedura 
għal ordni ta' ħlas Ewropea1.

__________________
1 ĠU L 399, 24.5.2008, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Issewwi żball klerikali fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Medjazzjoni u kodiċi ta’ kondotta tajba

1. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-adozzjoni ta’ sistemi biex 
jiġu solvuti l-kunflitti permezz tal-
medjazzjoni, bl-involviment inter alia tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
6(3).
2. L-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), bl-appoġġ tal-
Kummissjoni, għandhom ifasslu u jxerrdu 
kodiċi ta’ kondotta tajba b’mekkaniżmi 
xierqa ta’ lmenti, innegozjati fil-livell 
nazzjonali jew dak tal-Unjoni, u mfassla 
biex jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni xierqa ta’ din id-
Direttiva.



PE438.475v02-00 52/67 RR\815404MT.doc

MT

PROĊEDURA

Titolu Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (tfassil mill-
ġdid)

Referenzi COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)

Kumitat responsabbli IMCO

Opinjoni mogħtija minn
Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI
14.9.2009

Kumitat(i) assoċjati - data mħabbra fil-
plenarja

17.12.2009

Rapporteur għal opinjoni
Data tal-ħatra

Raffaele Baldassarre
2.9.2009

Eżami fil-kumitat 3.9.2009 6.10.2009 9.11.2009 28.1.2010

Data tal-adozzjoni 23.3.2010

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

24
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio 
Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana 
Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz 
Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas 
Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer



RR\815404MT.doc 53/67 PE438.475v02-00

MT

19.3.2010

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-
ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (Tfassil mill-ġdid)
(COM(2009) 0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Francesco De Angelis

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva 2000/35/KE, approvata f'Mejju 2000 u li daħlet fis-seħħ fit-8 ta' Awwissu 2002, li 
l-għan tagħha huwa li tiġġieled il-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali, ipproduċiet effetti 
limitati. Id-differenzi bejn l-Istati Membri fir-regolamentazzjoni tal-perjodi għall-ħlas 
għadhom notevoli, u l-prattika ta' ħlas tard thedded il-ġejjieni tal-intrapriżi, ibda mill-SMEs, 
speċjalment f'fażijiet ta' kriżi ekonomika u finanzjarja bħal dik li qegħdin jgħaddu minnha l-
Ewropa u d-dinja.

Il-frekwenza mifruxa tal-ħlasijiet tard, minħabba li dan ikun meħtieġ jew, iktar ta' spiss, ikun 
intenzjonali, tiddestabbilizza s-suq intern u tagħmel ħsara gravi lill-kummerċ transkonfinali. 
Barra minn dan, fl-Istati Membri l-aktar suġġetti għal din il-problema, l-intrapiżi huma iktar 
esposti għar-riskju li jkompli jonqsilhom id-dħul, bil-periklu ta' falliment. Il-problema ssir 
imbagħad iktar rilevanti fl-ambitu tat-tranżazzjonijiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi 
u tibqa' madankollu diskutibbli l-opportunità ta' trattament differenti għat-tranżazzjonijiet bejn 
l-individwi privati. Dawn tal-aħħar ukoll, spiss SMEs, jistgħu jkunu esposti għal klawsoli 
kuntrattwali inġusti li jkollhom jaċċettaw għax jibżgħu li jagħmlu ħsara lir-relazzjonijiet mal-
klijenti privati kbar.

Fl-abbozz ta' opinjoni tiegħu, ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni. 
Madankollu jidhirlu li għandu jindika xi emendi għall-forma u s-sustanza li, anki jekk 
jikkonfermaw l-approċċ ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni, għandhom l-għan li jintroduċu 
elementi ta' ċarezza u ċertezza fl-interpretazzjoni u fit-traspożizzjoni tad-direttiva. 

Skont ir-rapporteur, l-ambitu ta' applikazzjoni tar-regoli li jikkonċernaw l-awtoritajiet pubbliċi 
għandu jkun estiż ukoll għall-intrapriżi ta' utilità pubblika. Barra minn hekk, ir-rapporteur qed 
jipproponi emendi fir-rigward taċ-ċertezza tal-kalendarju, tan-natura dissważiva tal-piżijiet 
addizzjonali għad-debitur, tat-tnaqqis tad-derogi kuntrattwali previsti fil-leġiżlazzjoni u tal-
informazzjoni passiva/attiva favur l-intrapriżi fir-rigward tad-drittijiet il-ġodda.
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L-abbozz ta' opinjoni huwa koerenti mad-dokument ta' ħidma mfassal mir-rapporteur 
responsabbli, is-Sra Barbara Weiler tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. 
Madankollu, fl-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, ir-rapporteur iqis 
li għandu jintroduċi aktar elementi li jħarsu l-intrapriżi, ibda mill-SMEs. B'mod partikolari, 
jipproponi li l-applikazzjoni tal-piżijiet relatati mal-kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru u tal-
imgħax isiru obbligatorji fil-każ ta' ħlas tard. Fil-fatt dan ineħħi r-rekwiżit tal-azzjonabbiltà 
għall-kreditur individwali biex dan tal-aħħar jitħares mir-riskju ta' miżuri ta' tpattija mil-lat 
kummerċjali li eventwalment jista' jagħmel id-debitur.

Il-proposta tar-rapporteur tilqa' wħud mill-indikazzjonijiet mogħtija mix-shadow rapporteurs 
waqt l-ewwel skambju ta' opinjonijiet dwar il-proposta għal direttiva. Partikolarment, ir-
rapporteur jindika l-ħtieġa – espressa wkoll mill-kollegi – li jsir tnaqqis tal-marġini ta' deroga 
applikabbli għad-dispożizzjonijiet identifikati mil-leġiżlatur Ewropew.

Fl-aħħar nett, għadu mhuwiex possibbli li naslu għal soluzzjoni aċċettata minn ħafna dwar is-
somma ta' kumpens f'perċentwali (5%) li l-kreditur huwa intitolat għaliha mill-awtoritajiet 
pubbliċi li jdewmu l-proċeduri ta' ħlas. Ir-rapporteur biħsiebu jindirizza l-kwistjoni waqt l-
iskambju ta' opinjonijiet li jmiss u, eventwalment, jagħmel eżami mill-ġdid tal-kwistjoni 
permezz tat-tressiq ta' emenda ad hoc.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Anki jekk l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni mhumiex direttament marbuta 
b'din id-Direttiva, għandu jiġi żgurat li 
dawk l-istituzzjonijiet, bi prattika tajba, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta' ħlas stabbiliti f'din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom jagħtu eżempju billi dejjem iħallsu fil-ħin.

Emenda 2
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Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-istħarriġ juri li l-awtoritajiet 
pubbliċi ta' spiss jeħtieġu perjodi ta' ħlas 
kuntrattwali għal tranżazzjonijiet 
kummerċjali li huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum. Għalhekk, il-perjodi ta' ħlas 
għall-kuntratti ta' xiri mogħtija mill-
awtoritajiet pubbliċi għandhom, bħala 
regola ġenerali, ikunu limitati għal 
massimu ta' 30 jum.

(16) L-esperjenza turi li perjodi ta' ħlas 
kuntrattwali għal transazzjonijiet 
kummerċjali li spiss huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum. Għalhekk, il-perjodi ta' ħlas 
fit-transazzjonijiet kummerċjali
għandhom, bħala regola ġenerali, ikunu 
limitati għal massimu ta' 30 jum; f’każijiet 
fejn perjodi ta’ ħlas itwal huma ġustifikati 
debitament skont il-prinċipju tan-
neċessità jew bid-dispożizzjonijiet speċjali 
tal-liġi nazzjonali u fejn ikun sar ftehim 
espliċitu bejn id-debitur u l-kreditur, il-
perjodu ta’ ħlas jista’ jiġi estiż għal 
massimu ta’ 60 jum.

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandhom japplikaw għat-tipi kollha ta’ 
tranżazzjonijiet kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji 
pubbliċi jew privati. Relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi f’ħafna 
każi huma simili għal relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi. Sabiex jiġu evitati perjodi ta’ 
ħlas żvantaġġat b’mod patikolari għal intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, l-imgħax għandu 
jitħallas mhux aktar tard 30 jum.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘awtorità pubblika’ tfisser kull awtorità 
li tikkuntratta, kif iddefinit bid-
Direttiva 2004/18/KE;

(2) "awtorità pubblika" tfisser kull awtorità 
li tikkuntratta, kif iddefinit bid-Direttiva 
2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li 
tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ 
entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi 
tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali1 u 
bid-Direttiva 2004/18/KE, hu x'inhu s-
suġġett jew il-valur tal-kuntratt, u kull 
istituzzjoni tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
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Ewropea;
1ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat kull nuqqas ta' ftehim li l-awtoritajiet kuntrattwali kif iddefiniti mid-
Direttiva 2004/17/KE m'għadhomx inklużi, għandu jkun hemm referenza għad-Direttiva 
2004/17/KE. Billi d-Direttivi 2004/18/KE u 2004/17/KE japplikaw biss għal suġġetti speċifiċi 
ta' kuntratti u għal dawk biss ta' aktar minn ċertu limitu minimu, għandu jkun ċar li l-istess 
restrizzjonijiet ma japplikawx fil-każ tad-Direttiva 2000/35/KE. Il-ħlas tard jikkonċerna wkoll
lill-istituzzjonijiet tal-UE, u mhux lill-awtoritajiet nazzjonali biss. L-istituzzjonijiet tal-UE ma 
jistgħux jeskludu lilhom infushom mid-dispożizzjonijiet imposti fuq awtoritajiet pubbliċi 
oħrajn.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) "intrapriża settorjali" tfisser kull 
intrapriża li topera fis-servizzi tal-ilma, 
tal-enerġija jew tat-trasport fit-tifsira tad-
Direttiva 2004/17/KE, hu x'inhu l-valur 
tal-kuntratt;

Ġustifikazzjoni

"Intrapriżi settorjali" għandhom pożizzjoni b'saħħitha b'mod partikolari fis-suq minħabba l-
pożizzjoni partikolari tagħhom. Huma l-uniċi fornituri fil-qasam tal-infrastruttura tal-
provvista tal-ilma, l-enerġija u t-trasport u ma huma suġġetti għall-ebda kompetizzjoni reali. 
Hekk, l-intrapriżi settorjali sikwit jistgħu jiffissaw b'mod unilaterali l-"kundizzjonijiet ta' xiri" 
u d-dati ta' skadenza tagħhom għall-ħlas. Din il-pożizzjoni ta' setgħa m'għandhiex tkun 
abbużata. Għalhekk, l-intrapriżi settorjali għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-
awtoritajiet kuntrattwali settorjali.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "imgħax statutorju" tfisser imgħax 
sempliċi għal ħlas tard b'rata li hija s-

(6) "imgħax statutarju" tfisser imgħax 
sempliċi għal ħlas tard b'rata li hija s-
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somma tar-rata ta' referenza flimkien ma' 
mill-inqas seba' punti perċentwali;

somma tar-rata ta' referenza flimkien ma' 
mill-inqas disa' punti perċentwali;

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-Artikoli 3 u 5 li jemendaw, sabiex jiġi rifless sett ta' regoli aktar uniformi, ġust 
u proporzjonat li japplika għas-setturi pubbliċi u privati, żieda żgħira fir-rata tal-imgħax 
statutarja mandatorja tkun mod biex jinkoraġġixxi ż-żewġ setturi biex idaħħlu prattiki aħjar 
ta' ħlas.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-

intrapriżi
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li  fi tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-
intrapriżi,  il-kreditur huwa intitolat għall-
imgħax fil-każ ta' dewmien fil-ħlas 
mingħajr il-bżonn ta' tfakkira jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li  fi tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-
intrapriżi,  il-kreditur huwa intitolat għall-
imgħax fil-każ ta' dewmien fil-ħlas 
mingħajr il-bżonn ta' tfakkira jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(a) il-kreditur issodisfa l-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali u legali tiegħu;

(a) il-kreditur issodisfa l-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali u legali tiegħu;

(b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx għal 
raġunijiet oħra għajr minħabba d-debitur.

(b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx għal 
raġunijiet oħra għajr minħabba d-debitur.

2. Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jkunu sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

2. Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jkunu sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

(a) imgħax għall-ħlas tard  għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt;

(a) imgħax għall-ħlas tard għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt, li għandu jqis il-limiti ta' żmien 
msemmija fil-punt (b) u li ma għandux 
jaqbeż is-60 ġurnata mid-data li fiha 
jkunu waslu l-oġġetti jew ingħataw is-
servizzi msemmijin fil-kuntratt;

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx iffissata fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx iffissata fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 
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wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien: wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien:
(i) 30 jum wara d-data li fiha d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(i) 30 jum tal-kalendarju wara d-data li 
fiha d-debitur jirċievi l-fattura jew talba 
ekwivalenti għall-ħlas;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum tal-kalendarju wara 
li jaslu l-oġġetti jew is-servizzi;

jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara dik id-data.

jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifika, li dwarha l-konformità tal-oġġetti 
jew servizzi mal-kuntratt għandha tiġi 
żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
tal-kalendarju wara din l-aħħar data;
(ba) id-data ta' meta tasal il-fattura ma 
tkunx suġġetta għal ftehim kuntrattwali 
bejn id-debitur u l-kreditur.
2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dewmien massimu ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandux jaqbeż 15-
il jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta jew fil-
kuntratt.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata applikabbli ta' referenza:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata applikabbli ta' referenza:

(a) għall-ewwel semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
mill-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;

(a) għall-ewwel semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
mill-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;

(b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

(b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għal ħlas tard ikun dovut fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali skont l-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għal ħlas tard ikun dovut fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali skont l-
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Artikoli 3 u 5 u sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fil-kuntratt, il-
kreditur huwa intitolat li jitlob mingħand 
id-debitur kwalunkwe wieħed minn dawn 
l-ammonti:

Artikolu 3 u 5, il-kreditur huwa intitolat li 
jitlob mingħand id-debitur b'eżekuzzjoni 
awtomatika, jiġifieri mingħajr il-ħtieġa ta' 
tfakkira mingħand il-kreditur individwali,
kwalunkwe wieħed minn dawn l-ammonti 
minimi:

Ġustifikazzjoni

Aktarx jitqies li speċifiċità kuntrattwali differenti mill-metodu propost mill-Artikolu 3 u 5 
twassal għal tnaqqis tal-garanziji kuntrattwali li jħarsu l-kreditur. Ir-rapporteur iqis li huwa 
fundamentali li l-Istati Membri jiżguraw l-eżekuzzjoni awtomatika tal-proċedura, b'tali mod li 
l-kreditur individwali ma jkollux jibża' minn forom eventwali ta' tpattija mingħand il-klijent.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammonti stipulati fl-ewwel 
subparagrafu għandhom ikunu soġġetti 
għal reviżjoni kull sentejn.

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li l-ammonti ta' kumpens jiġu aġġornati, għalkemm l-ammonti proposti ma 
jkoprux l-ispejjeż legali reali u għalhekk ma jiffaċilitawx l-aċċess għall-ġustizzja. Meta jiġu 
ffissati l-ispejjeż, għandha ssir referenza għal mekkaniżmu ta' żieda kull sentejn.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi u l-
intrapriżi settorjali

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għall-kunsinna ta' oġġetti jew il-provvista 
ta' servizzi bi ħlas lill-awtoritajiet 
pubbliċi, il-kreditur ikun intitolat, mingħajr 
bżonn ta' tfakkira, għall-interessi minħabba 
d-dewmien fil-ħlas daqs l-interessi 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi transazzjonijiet kummerċjali l-kreditur 
ikun intitolat, mingħajr bżonn ta' tfakkira, 
għall-interessi minħabba d-dewmien fil-
ħlas daqs l-interessi statutorji jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:
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statutorji jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin 
ikunu sodisfatti:

(a) il-kreditur issodisfa l-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali u legali tiegħu;

(a) il-kreditur issodisfa l-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali u legali tiegħu;

(b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx għal 
raġunijiet oħra għajr minħabba d-debitur.

(b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx għal 
raġunijiet oħra għajr minħabba d-debitur.

2. Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jkunu sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

4. Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jkunu sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

(a) imgħax għall-ħlas tard  għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt;

(a) imgħax għall-ħlas tard  għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt;

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx iffissata fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien:

(b) jekk id-data jew il-perjodu għall-ħlas 
ma tkunx iffissata fil-kuntratt, l-imgħax 
għall-ħlas tard għandu jsir dovut 
awtomatikament fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti ta' żmien:

(i) 30 jum wara d-data li fiha d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(i) 30 jum tal-kalendarju wara d-data li 
fiha d-debitur jirċievi l-fattura jew talba 
ekwivalenti għall-ħlas;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi;

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew t-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum tal-kalendarju wara 
li jaslu l-oġġetti jew is-servizzi;

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li dwarha l-konformità tal-
oġġetti jew servizzi mal-kuntratt għandha 
tiġi żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara dik id-data.

jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifika, li dwarha l-konformità tal-oġġetti 
jew servizzi mal-kuntratt għandha tiġi 
żgurata, hija pprovduta għaliha skont l-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
tal-kalendarju wara din l-aħħar data:
(c) id-data ta' meta tasal il-fattura ma 
tkunx suġġetta għal ftehim kuntrattwali 
bejn id-debitur u l-kreditur.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dewmien massimu ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandux jaqbeż 
30 jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dewmien massimu ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 4(b)(iii) ma għandux jaqbeż 15-il 
jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta’ ħlas stipulat fil-kuntratt ma 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
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għandux jaqbeż il-limiti ta’ żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b), sakemm mhux bi qbil 
bejn il-kreditur u d-debitur u sakemm 
mhux iġġustifikat fid-dawl ta’ ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas 
isir fuq perjodu itwal ta’ żmien.

għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien stipulati 
fil-paragrafu 4(b), sakemm mhux bi qbil 
bejn il-kreditur u d-debitur u sakemm 
mhux iġġustifikat skont il-prinċipju ta' 
neċessità, iżda madankollu ma għandu 
qatt jaqbeż is-60 ġurnata.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
isiru pagabbli, il-kreditur ikun intitolat 
għal somma ta’ kumpens ta’ 5% tal-
ammont dovut. Dan il-kumpens għandu 
jkun apparti l-interessi għad-dewmien fil-
ħlas.
6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata ta’ referenza applikabbli fit-
tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għal kunsinna ta’ prodotti jew l-provvista 
ta’ servizzi għar-rimunerazzjoni lill-
awtoritajiet pubbliċi:

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata ta' referenza applikabbli fit-
tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għal kunsinna ta' prodotti jew l-provvista 
ta' servizzi għar-rimunerazzjoni mill-
awtoritajiet pubbliċi:

(a) għall-ewwel semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
mill-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;

(a) għall-ewwel semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
mill-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;

(b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

(b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klawżoli kuntrattwali li fihom inġustizzji 
kbar

Klawsoli kuntrattwali u prattiki 
kummerċjali li fihom inġustizzji kbar

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm abbużi jew klawsoli inġusti fil-kuntratti u r-relazzjonijiet tan-negozju, 
l-ambitu ta' dan l-Artikolu għandu jitwessa' biex jinkludi l-prattiki kummerċjali, billi din hija 
problema sinifikanti u gravi għall-SMEs ukoll, pereżempju meta kumpaniji kbar ibiddlu 
b'mod unilaterali u b'lura l-perjodi ta' ħlas.

Emenda 11
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
klawżola f’kuntratt relatata mad-data għall-
ħlas, ir-rata ta’ mgħax għal ħlas tard jew 
spejjeż ta’ rkupru għandha tkun jew mhux 
infurzabbli jew tkun tagħti lok għal talba 
għad-danni jekk tkun inġusta għall-aħħar 
għall-kreditur. Biex jiġi ddeterminat jekk 
klawżola tkunx inġusta għall-aħħar għall-
kreditur, għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi 
kollha tal-każ, inkluża prassi tajba 
kummerċjali u n-natura tal-prodott jew tas-
servizz. Jitqies ukoll jekk id-debitur kellux 
xi raġuni oġġettiva li jiddevja mir-rata ta' 
mgħax statutarja jew mill-Artikolu 3(2)(b), 
l-Artikolu 4(1) jew l-Artikolu 5(2)(b).

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
klawsola f'kuntratt u/jew fi prattika 
kummerċjali relatata mad-data tal-ħlas, ir-
rata ta' mgħax għal ħlas tard jew spejjeż ta' 
rkupru, jew klawsola bħal din fi ftehimiet 
informali u f'tibdil b'lura għall-kuntratt,
tkun jew mhux infurzabbli jew tkun tagħti 
lok għal talba għad-danni jekk tkun inġusta 
għall-aħħar għall-kreditur. Biex jiġi 
ddeterminat jekk klawsola tkunx inġusta 
għall-aħħar għall-kreditur, għandhom 
jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, 
inkluża prattika kummerċjali tajba u n-
natura tal-prodott jew tas-servizz, kif ukoll 
id-daqs tal-intrapriżi. Għandu jitqies 
ukoll jekk id-debitur kellux xi raġuni 
oġġettiva li jiddevja mir-rata ta' mgħax 
statutarja jew mill-Artikolu 4(1) jew l-
Artikolu 5(2)(b).

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li din il-leġiżlazzjoni tipproteġi l-SMEs għalkollox mill-imġiba abbużiva jew 
inġusta fir-rigward tal-ħlas, huwa importanti ħafna li jiġu inklużi l-prattiki kummerċjali. Jekk 
il-prattiki kummerċjali, inklużi bidliet retrospettivi għal kundizzjonijiet ta' ħlas ta' kuntratt, 
ma jkunux inklużi, il-leġiżlazzjoni kif proposta mill-Kummissjoni mhijiex se tkun biżżejjed biex 
iżżomm lill-kredituri milli jintużaw bħala "banek", pereżempju b'tibdil unilaterali li bih il-
perjodu ta' ħlas jitwal biex tiżdied il-likwidità tad-debituri, għad-detriment tal-kredituri. Bidla 
ta' referenza għall-Artikoli, biex l-emendi jkunu konsistenti mal-emendi li jgħaqqdu l-Artikoli 
3 u 5. Dan biex jiġi żgurat li, meta jkun irid jiġi ddeterminat jekk klawsola f'kuntratt tkunx 
vessatorja, għandhom jitqiesu mhux biss il-prattiki kummerċjali tajba u n-natura tal-prodott 
jew servizz, iżda wkoll id-daqs tal-intrapriża involuta.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-ewwel subparagrafu, 
klawsola li taqbeż il-perjodu pprovdut fl-
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Artikolu 5(2)(b) għandha dejjem titqies 
bħala inġusta għall-aħħar, filwaqt li 
jitqiesu wkoll il-kriterji stipulati fl-
Artikolu 5(4).

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Article 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull klawsola li titfa' piż finanzjarju 
żejjed fuq il-kreditur bħala prerekwiżit 
għal talba għal kumpens legali minħabba 
ħlas tard għandha titqies li tkun inġusta 
għall-aħħar.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mezzi li għalihom jirreferi l-
paragrafu 2 għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet li bihom 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi  jistgħu 
jieħdu azzjoni skont il-liġi nazzjonali 
kkonċernata quddiem il-qrati jew quddiem
il-korpi kompetenti amministrattivi fuq il-
bażi li l-klawżoli  huma inġusti għall-
aħħar, biex ikunu jistgħu japplikaw mezzi 
addattati u effettivi biex jipprevienu l-użu 
kontinwu tagħhom.

3. Il-mezzi li għalihom jirreferi l-
paragrafu 2 għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet li bihom 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi jistgħu 
jieħdu azzjoni skont il-liġi nazzjonali 
kkonċernata quddiem il-qrati jew quddiem 
il-korpi kompetenti amministrattivi fuq il-
bażi li l-klawsoli huma inġusti għall-aħħar, 
biex ikunu jistgħu japplikaw mezzi adattati 
u effettivi biex jipprevjenu l-użu tagħhom. 
Din id-dispożizzjoni għandha tkun bla 
ħsara għall-klawsola ta' kunfidenzjalità li 
torbot organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
mal-entitajiet membri tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-għaqdiet rappreżentattivi għandhom ikunu f'kundizzjoni li jaġixxu skont il-liġi nazzjonali 
anki meta r-rikors għal dawn il-klawsoli jkun okkażjonali jew sporadiku.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
trasparenza sħiħa dwar id-drittijiet u l-
obbligi li ġejjin minn din id-Direttiva, 
b’'mod partikolari billi jippubblikaw ir-rata 
ta’ mgħax statutorja applikabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
trasparenza sħiħa dwar id-drittijiet u l-
obbligi li ġejjin minn din id-Direttiva, 
b'mod partikolari billi jippubblikaw ir-rata 
ta' mgħax statutarja applikabbli u l-
proċedura marbuta mal-ħlas minn 
awtoritajiet pubbliċi, bħala garanzija 
speċifika għal kull katina ta' 
subkuntratturi li jista' jkun hemm.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tintroduċi t-traċċabilità u t-trasparenza fil-ħlasijiet li jsiru mill-
awtoritajiet pubbliċi. Din il-miżura hi xierqa b'mod partikolari biex tiggarantixxi li l-
benefiċċji ta' perjodi mtejba ta' ħlas jgħaddu fil-prattika għand is-setturi ta' subkuntratturi 
u/jew ta' kumpaniji li jieħdu x-xogħol minn barra lil hinn mill-kuntratturi ewlenin.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kampanji ta' 
informazzjoni maħsuba biex iżidu l-
għarfien tal-intrapriżi, u partikolarment 
tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs), fir-rigward ta' drittijiethom.
L-Istati Membri għandhon iqisu l-
possibilità li jħejju l-pubblikazzjoni ta' 
informazzjoni dwar debituri "tajbin" u 
"ħżiena" u li jxerrdu l-prattiki tajba biex 
iħeġġu l-ħlas fil-ħin.

Ġustifikazzjoni

Kif joħroġ mill-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni Ewropea, l-intrapriżi ma jitolbux l-
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imgħax anki għaliex ma jafux x'inhuma drittijiethom. Mal-informazzjoni jistgħu jiżdiedu 
miżuri prattiċi li jiffaċilitaw il-ħlas fil-ħin.
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