
PA\883101MT.doc PE475.906v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2011/0204(COD)

10.11.2011

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
joħloq Ordni Ewropea tal-Priżervazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-
irkupru transkonfinali tad-dejn f'materji ċivili u kummerċjali

(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

Rapporteur: Elena Băsescu



PE475.906v01-00 2/17 PA\883101MT.doc

MT

PA_Legam



PA\883101MT.doc 3/17 PE475.906v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-irkupru ta' dejn transkonfinali aktar effettiv jixpruna l-
kompetittività fis-suq intern. Il-kumplessità ta' dawn l-arranġamenti qed ikollha impatt 
ekonomiku negattiv, l-aktar fuq l-impriżi kummerċjali jew is-servizzi ta' forniment fi Stati 
Membri oħra. Waħda mill-premessi ewlenin biex ikun hemm l-istess kondizzjonijiet għal 
kulħadd fi ħdan is-suq uniku hija li l-aċċess għall-proċeduri ta' rkupru tad-dejn transkonfinali 
għandu jkun aċċessibbli u affordabbli. Minħabba li ċ-ċarezza hija essenzjali fid-definizzjoni 
tal-implikazzjonijiet transkonfinali, ir-rapporteur tfittex li tiddefinixxi x'inhuma aktar milli 
x'mhumiex.  

Il-proċedimenti Ewropej għall-priżervazzjoni tal-kontijiet huma alternattiva għall-
proċedimenti legali u interni mfassla biex jilħqu għanijiet simili. Waqt li l-ordnijiet għall-
priżervazzjoni tal-kontijiet mingħajr ma jiġu informati d-debituri bla dubju jiżguraw li dawn 
jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv, huwa fl-istess ħin neċessarju li jintlaħaq bilanċ korrett 
bejn id-drittijiet tal-kredituri biex jirċievu l-ammonti dovuti u l-protezzjoni xierqa tad-
debituri. Ir-rapporteur tirrikonoxxi l-ħtieġa li l-kredituri jiġu mitluba jipprovdu titolu, li l-
ammont tiegħu għandu jiġi stipolat mill-qorti relevanti, u li jiċċaraw kunċetti bħalma huma l-
merti tat-talbiet. Fl-istess ħin il-proċedimenti legali għandhom, bħala prinċipju, ikunu rapidi 
billi jiġu stabbiliti skadenzi qosra u speċifiċi għall-ħruġ u l-infurzar ta' ordnijiet għall-
priżervazzjoni ta’ kontijiet. 

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-iżvelar tal-assi għandu jkun limitat skont l-ammonti neċessarji 
tat-talbiet attwali, waqt li l-ammonti neċessarji li jkopru l-ispejjeż bażiċi tal-ħajja ta' kuljum 
tad-debituri għandhom ikun eżentati mill-proċedimenti għall-priżervazzjoni ta’ kontijiet. Fl-
istess ħin, huwa meħtieġ li jkunu koperti l-ispejjeż bankarji kkaġunati mill-implimentazzjoni 
tal-ordnijiet għall-priżervazzjoni waqt li jkun żgurat li l-ħlasijiet tad-dejn ikunu jirriflettu 
preċiżament l-ispejjeż reali lill-banek li jipprovdu dawn is-servizzi, bir-riżultat li jkunu 
rispettati l-prinċipji tal-proporzjonalità u l-imparzjalità.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-Regolament għandu jipprovdi 
salvagwardji biżżejjed kontra l-abbuż tal-
ordni. B'mod partikolari, sakemm il-
kreditur ma jkollux diġà sentenza 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-

(15) Ir-Regolament għandu jipprovdi
salvagwardji biżżejjed kontra l-abbuż tal-
ordni. B'mod partikolari, sakemm il-
kreditur ma jkollux diġà sentenza 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-
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eżekuzzjoni, il-qorti għandha tkun tista' 
tobbliga lill-kreditur sabiex jipprovdi 
garanzija sabiex jiżgura kumpens għal kull 
dannu li jsofri d-debitur b'riżultat ta' ordni 
mhux ġustifikata. Il-kundizzjonijiet li 
taħthom il-kreditur ikun responsabbli li 
jikkumpensa lid-debitur għal din il-ħsara 
għandhom ikunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali. Fejn il-liġi ta' Stat Membru ma 
tipprovdix għal responsabbiltà statutorja 
tar-rikorrent, dan ir-Regolament ma 
għandux jipprekludi r-rikors għal miżuri 
b'effett ekwivalenti, bħall-obbligu tar-
rikorrent li jagħti garanzija għad-danni.

eżekuzzjoni, il-qorti għandha tkun tista' 
tobbliga lill-kreditur sabiex jipprovdi 
garanzija sabiex jiżgura kumpens għal kull 
dannu li jsofri d-debitur b'riżultat ta' ordni 
mhux ġustifikata, bl-ammont ikun stipolat 
mill-qorti relevanti skont kemm ikun l-
ammont tad-dejn. Il-kundizzjonijiet li 
taħthom il-kreditur ikun responsabbli li 
jikkumpensa lid-debitur għal din il-ħsara 
għandhom ikunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali. Fejn il-liġi ta' Stat Membru ma 
tipprovdix għal responsabbiltà statutorja 
tar-rikorrent, dan ir-Regolament ma 
għandux jipprekludi r-rikors għal miżuri 
b'effett ekwivalenti, bħall-obbligu tar-
rikorrent li jagħti garanzija għad-danni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Minħabba kundizzjonijiet li mhumiex stretti biżżejjed rigward il-ħruġ ta' ordnijiet għall-
priżervazzjoni ta’ kontijiet, huwa neċessarju li l-kredituri jintalbu jipprovdu titolu, bl-ammont 
ikun determinat mill-qorti relevanti.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
pretensjonijiet finanzjarji f'materji ċivili u 
kummerċjali li jkollhom implikazzjonijiet 
transkonfinali kif definiti fl-Artikolu 3 tkun 
xi tkun in-natura tal-qorti jew it-tribunal. 
Dan ma għandux jestendi, b’mod 
partikolari, għal dħul, dwana jew 
kwistjonijiet amministrattivi.

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
pretensjonijiet f'materji ċivili u 
kummerċjali li jkollhom implikazzjonijiet 
transkonfinali kif definiti fl-Artikolu 3 tkun 
xi tkun in-natura tal-qorti jew it-tribunal. 
Dan ma għandux jestendi, b’mod 
partikolari, għal dħul, dwana jew 
kwistjonijiet amministrattivi.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 4(7), ‘talba’ hija definita diġà bħala dik li tfisser talba eżistenti għal ħlas ta' 
somma speċifika jew determinata.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal kontijiet bankarji li, skont il-liġi li 
tirregola l-immunità mill-eżekuzzjoni tal-
Istati Membri fejn ikun jinsab il-kont 
bankarju, huma eżenti mill-qbid jew għal 
sistemi għall-ħlas ta' titoli identifikati mill-
Istati Membri skont l-Artikolu 10 tad-
Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill.

3. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal kontijiet bankarji li, skont il-liġi li 
tirregola l-immunità mill-eżekuzzjoni tal-
Istati Membri fejn ikun jinsab il-kont 
bankarju, huma eżenti mill-qbid jew għal 
kontijiet miftuħa biex jistipolaw sistemi 
għall-ħlas u sistemi għall-ħlas ta' titoli 
identifikati mill-Istati Membri skont l-
Artikolu 10 tad-Direttiva 98/26/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet mill-ambitu tar-regolament għandhom japplikaw għall-kontijiet kollha miftuħa 
bil-għan li jkunu stipolati s-sistemi msemmija fid-Direttiva 98/26/KE (strumenti għall-
ħlasijiet finanzjarji u sistemi għall-ħlasijiet) u mhux biss sistemi għal ħlasijiet ta' titoli.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
kwistjoni jkollha implikazzjonijiet 
transkonfinali ħlief jekk il-qorti li 
quddiemha jitressaq rikors għal EAPO, il-
kontijiet bankarji li jridu jiġu ppreżervati
skont l-ordni kif ukoll il-partijiet ikunu
stabbiliti jew domiċiljati fl-istess Stat 
Membru.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
kwistjoni għandha implikazzjonijiet 
transkonfinali jekk ikun hemm waħda 
minn dawn:

- il-qorti li quddiemha jitressaq rikors għal 
EAPO,
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- kull kont bankarju li għandu jiġi 
ppreżervat skont l-ordni, jew
- kwalunkwe parti
li mhix domiċiljata fl-istess Stat Membru.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

F'ġieħ aktar ċarezza, huwa neċessarju li jkunu ddefiniti l-implikazzjonijiet transkonfinali 
f'termini ta' x'inhuma aktar milli x'mhumiex (ara pereżempju d-definijizzjonijiet fir-
Regolament (KE) Nru 1896/2006 dwar il-ħolqien ta' proċedura Ewropea ta' ordni għall-ħlas 
jew Regolament(KE) Nru 861/2007 dwar it-twaqqif ta' Proċedura Ewropea għal Talbiet 
Żgħar).

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – l-ewwel paragrafu a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-data użata bħala bażi biex tkun 
determinata d-dimensjoni transkonfinali 
ta' kull każ hija dik li fiha tkun imressqa 
fil-qorti relevanti t-talba għall-
priżervazzjoni tal-kont.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tkun speċifikata d-data li fiha jkunu valutati l-elementi li jiddeterminaw 
id-dimensjoni transkonfinali ta' każ (ara pereżempju r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 dwar 
il-proċedura Ewropea ta' ordni għall-ħlas jew ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 dwar it-
twaqqif ta' Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. “bank” tfisser impriża li n-negozju 
tagħha huwa li tirċievi depożiti jew fondi 

2. “bank” tfisser istituzzjoni ta' kreditu li 
n-negozju tagħha huwa li tirċievi depożiti 
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oħra li jitħallsu lura mingħand il-pubbliku 
u tagħti krediti f'isimha stess;

jew fondi oħra li jitħallsu lura mingħand il-
pubbliku u tagħti krediti f'isimha stess;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘istituzzjoni ta' kreditu’ għandu jintuża meta jiġu definiti l-banek, kif stabbilit skont 
id-Direttiva 2006/48/KE rigward il-bidu u t-twettiq ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – paragrafu 11 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) hija relatata mal-firma u l-kontenut tal-
istrument, u

(a) hija relatata mal-firma, il-kontenut tal-
istrument, id-determinazzjoni tal-identità 
tal-partijiet, l-approvazzjoni tal-kontenut 
minn dawn tal-aħħar u d-data tal-
istrument, u

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-awtentiċità ta' dokument hija stabbilita skont id-determinazzjoni tal-identità tal-partijiet u 
l-approvazzjoni tagħhom tal-kontenut u d-data tad-dokument rispettiv.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rikorrent japplika għal EAPO qabel 
jinfetħu proċeduri ġudizzjarji dwar il-merti 
tal-każ kontra l-konvenut jew fi 
kwalunkwe mument matul tali proċeduri;

(a) il-kreditur japplika għal EAPO qabel 
jinfetħu proċeduri ġudizzjarji dwar il-merti 
tal-każ kontra d-debitur jew fi kwalunkwe 
mument matul tali proċeduri;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li qabel ma jibdew il-proċedimenti legali, issir referenza għar-rikorrenti u l-
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konvenuti b'termini aktar adattati, jiġifieri kredituri u debituri. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rikorrent ikun kiseb sentenza, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew strument 
awtentiku kontra l-konvenut li jkunu 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-oriġini iżda 
ma jkunux għadhom ġew iddikjarati bħala 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni 
meta din id-dikjarazzjoni tkun meħtieġa.

(b) il-kreditur ikun kiseb sentenza, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew strument 
awtentiku kontra d-debitur li jkunu 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-oriġini iżda 
ma jkunux għadhom ġew iddikjarati bħala 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni 
meta din id-dikjarazzjoni tkun meħtieġa.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li qabel ma jibdew il-proċedimenti legali, issir referenza għar-rikorrenti u l-
konvenuti b'termini aktar adattati, jiġifieri kredituri u debituri. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-Taqsima 2 tapplika għal 
sitwazzjonijiet meta r-rikorrent japplika
għal EAPO wara li jkun kiseb sentenza, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew strument 
awtentiku kontra l-konvenut li, skont il-
funzjonament tal-liġi, ikunu eżegwibbli fl-
Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew ikunu 
ġew iddikjarati bħala eżegwibbli 
hemmhekk.

2. It-Taqsima 2 tapplika għal 
sitwazzjonijiet meta l-kreditur japplika 
għal EAPO wara li jkun kiseb sentenza, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew strument 
awtentiku kontra d-debitur li, skont il-
funzjonament tal-liġi, ikunu eżegwibbli fl-
Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew ikunu 
ġew iddikjarati bħala eżegwibbli 
hemmhekk.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li qabel ma jibdew il-proċedimenti legali, issir referenza għar-rikorrenti u l-
konvenuti b'termini aktar adattati, jiġifieri kredituri u debituri. 
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ġuriżdizzjoni sabiex tinħareġ EAPO 
għandha tkun f’idejn il-qrati tal-Istat 
Membru fejn il-proċedimenti rigward il-
merti tal-każ iridu jiġu eżegwiti skont ir-
regoli applikabbli dwar il-ġuriżdizzjoni. 
Fejn aktar minn qorti waħda jkollha l-
ġuriżdizzjoni għas-sustanza tal-kwistjoni, 
il-qorti tal-Istat Membru fejn ir-rikorrent 
ressaq proċedimenti dwar is-sustanza jew 
għandu l-intenzjoni li jressaq 
proċedimenti dwar is-sustanza għandu 
jkollha l-ġuriżdizzjoni.

2. Il-ġuriżdizzjoni sabiex tinħareġ EAPO 
għandha tkun f’idejn il-qrati tal-Istat 
Membru fejn il-proċedimenti rigward il-
merti tal-każ iridu jiġu eżegwiti skont ir-
regoli applikabbli dwar il-ġuriżdizzjoni. 
Fejn aktar minn qorti waħda jkollha l-
ġuriżdizzjoni għas-sustanza tal-kwistjoni, 
il-qorti tal-Istat Membru fejn ir-rikorrent 
ressaq proċedimenti dwar is-sustanza 
għandu jkollha l-ġuriżdizzjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-kliem ‘jew għandu l-intenzjoni li jressaq proċedimenti dwar is-sustanza’ 
jimminimizza kull ambigwità bl-għan li jkunu stabbiliti l-qrati li fihom titħaddem il-
leġiżlazzjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li t-talba tiegħu kontra l-konvenut tkun 
tidher li hija fondata tajjeb;

(a) li t-talba tiegħu kontra l-konvenut hija 
fondata tajjeb; 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun stabbilit bilanċ korrett bejn id-drittijiet tal-konvenuti u tar-rikorrenti, it-talbiet 
kontra l-konvenuti għandu jkollhom bażi soda.



PE475.906v01-00 10/17 PA\883101MT.doc

MT

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talba għandha titqies bħala waħda 
b'bażi soda hekk kif inhu speċifikat f'(a)
iktar 'il fuq fejn huwa stipolat, fost l-
oħrajn, li:
- l-eżistenza tat-talba hija stabbilita,
- it-talba hija pagabbli,
- il-proċedimenti legali ġew mibdija fuq il-
merti tat-talba.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq bilanċ korrett bejn id-drittijiet tal-konvenuti u tar-rikorrenti, it-test tar-
regolament għandu jkollu l-kriterji li jiddeterminaw il-merti tat-talbiet kontra d-debituri.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ir-rikorrent ikun diġà kiseb 
sentenza, tranżazzjoni ġudizzjarja jew 
strument awtentiku għall-ħlas ta’ somma 
ta’ flus kontra l-konvenut, liema sentenza 
għandha tkun rikonoxxuta fl-Istat Membru 
tal-oriġini u intitolata għal rikonoxximent 
fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni skont l-
istrumenti applikabbli tal-liġi tal-Unjoni, il-
kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 (a) 
għandha titqies li ġiet sodisfatta.

2. Il-kundizzjoni stipolata fil-
paragrafu 1(a) għandha titqies li tkun 
issodisfata jekk ir-rikorrent ikun diġà kiseb 
sentenza, tranżazzjoni ġudizzjarja jew 
strument awtentiku liema sentenza 
għandha tkun rikonoxxuta fl-Istat Membru 
tal-oriġini u intitolata għal rikonoxximent 
fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni skont l-
istrumenti applikabbli tal-liġi tal-Unjoni, li 
tistabbilixxi jew taċċerta li t-talba 
għandha x'taqsam ma' ħlas li qed 
jintlalab permezz tal-applikazzjoni tal-
ordni għall-priżervazzjoni tal-kontijiet.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jinbidel il-kliem tat-test biex dan ikun aktar ċar u jintlaħaq bilanċ korrett 
bejn id-drittijiet tal-konvenuti u tar-rikorrenti.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta rikors għal EAPO isir qabel jinfetħu 
l-proċeduri dwar il-merti, ir-rikorrent 
għandu jagħti bidu għal dawn il-proċeduri 
fi żmien 30 ġurnata mid-data tal-ħruġ tal-
ordni jew f’perjodu iqsar stabbilit mill-
qorti emittenti u, fin-nuqqas ta’ dan, l-ordni 
għandha ssir revokabbli skont l-Artikolu 34 
(1) (b) jew l-Artikolu 35 (2).

Meta rikors għal EAPO isir qabel jinfetħu 
l-proċeduri dwar il-merti, ir-rikorrent 
għandu jagħti bidu għal dawn il-proċeduri 
fi żmien 30 ġurnata tal-kalendarju mid-
data tal-ħruġ tal-ordni jew f’perjodu iqsar 
stabbilit mill-qorti emittenti u, fin-nuqqas 
ta’ dan, l-ordni għandha ssir revokabbli 
skont l-Artikolu 34 (1) (b) jew l-
Artikolu 35 (2).

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun speċifikat li dawn huma 30 ġurnata tal-kalendarju.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jew (c)   jew kwalunkwe waħda minn dawn li 
ġejjin;

Or. ro
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-possibbiltà li tobbliga lill-banek 
kollha fit-territorju tagħhom biex jiżvelaw
jekk il-konvenut għandux xi kontijiet 
magħhom.

(a) il-possibbiltà li tobbliga lill-banek 
kollha fit-territorju tagħhom biex 
jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti jekk 
il-konvenut għandux xi kontijiet magħhom.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jkun speċifikat li l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu informati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn ir-rikorrent kiseb sentenza, 
strument awtentiku jew tranżazzjoni 
ġudizzjarja dwar is-sustanza li huma 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-oriġini jew 
fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(2), sa 
meta l-effett tal-EAPO jiġi sostitwit minn 
effett ekwivalenti ta' miżura ta' eżekuzzjoni 
skont il-liġi nazzjonali, sakemm fil-każ tal-
ewwel ir-rikorrent ikun nieda l-
proċedimenti tal-eżekuzzjoni fi żmien 30 
jum minn meta s-sentenza, l-istrument 
awtentiku jew it-tranżazzjoni ġudizzjarja 
jkunu ġew innotifikati jew ikunu saru 
eżegwibbli, skont liema minnhom isseħħ l-
aktar tard.

(b) fejn ir-rikorrent kiseb sentenza, 
strument awtentiku jew tranżazzjoni 
ġudizzjarja dwar is-sustanza li huma 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-oriġini jew 
fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(2), sa 
meta l-effett tal-EAPO jiġi sostitwit minn 
effett ekwivalenti ta' miżura ta' eżekuzzjoni 
skont il-liġi nazzjonali, sakemm fil-każ tal-
ewwel ir-rikorrent ikun nieda l-
proċedimenti tal-eżekuzzjoni fi żmien 30 
jum tal-kalendarju minn meta s-sentenza, 
l-istrument awtentiku jew it-tranżazzjoni 
ġudizzjarja jkunu ġew innotifikati jew 
ikunu saru eżegwibbli, skont liema 
minnhom isseħħ l-aktar tard.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun speċifikat li dawn huma 30 ġurnata tal-kalendarju.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appell għandu jitressaq fi żmien 30 
jum min-notifika tad-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-appell għandu jitressaq fi żmien 30 
jum tal-kalendarju min-notifika tad-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun speċifikat li dawn huma 30 ġurnata tal-kalendarju.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konvenut għandu jiġi nnotifikat bl-
EAPO u d-dokumenti kollha mressqa lill-
qorti jew awtorità kompetenti bil-għan li 
tinkiseb l-ordni mingħajr dewmien bla 
bżonn wara li tkun saret in-notifika lill-
bank skont l-Artikolu 24 u l-bank ikun 
ħareġ id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 27.

1. Mhux iktar tard minn ġurnata waħda
wara li tkun saret in-notifika lill-bank skont 
l-Artikolu 24 u l-bank ikun ħareġ id-
dikjarazzjoni skont l-Artikolu 27, il-
konvenut għandu jkun innotifikat mill-
EAPO u bid-dokumenti kollha ppreżentati 
lill-qorti jew lill-awtorità kompetenti bil-
għan li tinkiseb l-ordni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tkun speċifikata preċiżament l-iskadenza li matulha l-konvenut għandu 
jkun innotifikat mill-EAPO u bid-dokumenti kollha ppreżentati lill-qorti jew lill-awtorità 
kompetenti bil-għan li tinkiseb l-ordni.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-fondi fil-kont kopert mill-EAPO 
skont il-paragrafu 1 ikunu strumenti 
finanzjarji, il-valur tagħhom għandu jiġi 
determinat skont ir-rata tas-suq rilevanti li 
tkun tapplika fil-jum tal-implimentazzjoni.

3. Meta l-fondi fil-kont kopert mill-EAPO 
skont il-paragrafu 1 ikunu strumenti 
finanzjarji, il-valur tagħhom għandu jiġi 
determinat skont ir-rata tas-suq rilevanti li 
tkun tapplika fil-jum tal-implimentazzjoni. 
Fejn il-fondi fil-kont jaqbżu l-ammonti 
speċifikati fl-ordni ta' priżervazzjoni, il-
bank għandu jiddetermina l-istrumenti 
finanzjarji li skonthom tapplika l-ordni ta' 
priżervazzjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fejn il-kont ikollu strumenti differenti finanzjarji huwa neċessarju li jkun speċifikat liema 
minnhom ikunu milquta.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-munita tal-fondi miżmuma fil-
kont ma tkunx l-istess bħal dik li fiha tkun 
inħarġet l-EAPO, il-bank għandu 
jikkonverti l-ammont skont ir-rata tal-
kambju uffiċjali fil-jum tal-
implimentazzjoni.

4. Meta l-munita tal-fondi miżmuma fil-
kont ma tkunx l-istess bħal dik li fiha tkun 
inħarġet l-EAPO, il-bank għandu 
jikkonverti l-ammont skont ir-rata tal-
kambju uffiċjali fil-jum tal-
implimentazzjoni fl-Istat Membru li fih 
jinsab il-kont.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ir-rata uffiċjali tal-iskambju użata mill-bank biex jaqleb l-ammont imsemmi għandha tkun 
speċifikata.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bank għandu jkun intitolat li jitlob il-
ħlas jew ir-rimbors tal-ispejjeż ikkawżati 
mill-implimentazzjoni tal-EAPO jew ta' 
ordni skont l-Artikolu 17(4)(a) fejn huwa 
intitolat għal dan il-ħlas jew rimbors fir-
rigward ta' ordnijiet b'effett ekwivalenti li 
huma maħruġa skont il-liġi nazzjonali.

1. Bank għandu jkun intitolat li jitlob il-
ħlas jew ir-rimbors tal-ispejjeż ikkawżati 
mill-implimentazzjoni tal-EAPO jew ta' 
ordni skont l-Artikolu 17(5)(a) fejn huwa 
intitolat għal dan il-ħlas jew rimbors fir-
rigward ta' ordnijiet b'effett ekwivalenti li 
huma maħruġa skont il-liġi nazzjonali.

Or. ro

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Miżati miżmuma għall-implimentazzjoni 
tal-EAPO jew ta' ordni skont l-
Artikolu 17(4)(a) għandhom 
jikkorrispondu għal miżati fissi uniċi li jiġu 
stabbiliti minn qabel mill-Istat Membru 
fejn jinsab il-kont u li jirrispettaw il-
prinċipji tal-proporzjonalità u n-non-
diskriminazzjoni.

2. Miżati miżmuma għall-implimentazzjoni 
tal-EAPO jew ta' ordni skont l-
Artikolu 17(5)(a) għandhom 
jikkorrispondu għal miżati fissi uniċi li jiġu 
stabbiliti minn qabel mill-Istat Membru 
fejn jinsab il-kont u li jirrispettaw il-
prinċipji tal-proporzjonalità u n-
nondiskriminazzjoni.

Or. ro

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bl-eċċezzjoni tar-reviżjoni skont il-
paragrafu 1 (b), ir-rikors għar-reviżjoni 
għandu jsir mill-ewwel, fi kwalunkwe każ 

2. Bl-eċċezzjoni tar-reviżjoni skont il-
paragrafu 1 (b), ir-rikors għar-reviżjoni 
għandu jsir mill-ewwel, fi kwalunkwe każ 
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fi żmien 45 ġurnata mill-jum li fih il-
konvenut isir jaf b’mod effettiv bil-
kontenut tal-ordni u jkun f’pożizzjoni li 
jirreaġixxi.

fi żmien 45 ġurnata tal-kalendarju mill-
jum li fih il-konvenut isir jaf b’mod effettiv 
bil-kontenut tal-ordni u jkun f’pożizzjoni li 
jirreaġixxi.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun speċifikat li dawn huma 45 ġurnata tal-kalendarju.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rikors għandu jiġi nnotifikat lir-
rikorrent skont ir-regoli applikabbli għan-
notifika tad-dokumenti.

4. Ir-rikors għandu jiġi nnotifikat lir-
rikorrent mill-qorti skont ir-regoli 
applikabbli għan-notifika tad-dokumenti.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun speċifikat li l-applikazzjoni tiġi nnotifikata mill-qorti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata 
immedjatament lill-bank jew banek 
ikkonċernati li għandhom immedjatament 
jimplimentaw id-deċiżjoni billi jiżblukkaw 
l-ammont ippriżervat b'mod sħiħ jew 
parzjali. Tiġi nnotifikata wkoll 
immedjatament lir-rikorrent skont ir-regoli 
applikabbli dwar in-notifika tad-
dokumenti.

7. Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata 
mill-qorti immedjatament lill-bank jew 
banek ikkonċernati li għandhom 
immedjatament jimplimentaw id-deċiżjoni 
billi jiżblukkaw l-ammont ippriżervat 
b'mod sħiħ jew parzjali. Tiġi nnotifikata 
wkoll immedjatament mill-qorti lir-
rikorrent skont ir-regoli applikabbli dwar 
in-notifika tad-dokumenti.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni
Huwa meħtieġ li jkun speċifikat li d-deċiżjoni tiġi nnotifikata mill-qorti.


