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Emenda 16
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Waħda mill-azzjonijiet ta' prijorità ta' 
"Il-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku"1

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"2

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 fl-iskadenzi li 
ġejjin, biex jonqsu l-limitazzjonijiet tal-
likwidità: fi żmien 90 jum 
għall-awtoritajiet pubbliċi; fi żmien 30 
jum għall-intrapriżi privati sakemm ma 
jkunx sar ftehim mod ieħor bejn 
il-partijiet skont il-prinċipju tal-libertà 
tal-kuntratti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għal direttiva ma tagħmel ebda distinzjoni bejn awtoritajiet pubbliċi u 
intrapriżi, u tagħtihom l-istess limiti ta’ żmien biex jagħmlu l-ħlas meħtieġ. Fil-fatt, dawn 
iż-żewġ każijiet huma differenti ħafna f’termini ta’ sistemi interni tal-kontabilità u tal-ħtiġijiet 
baġitarji f’dak li jirrigwarda livelli ta’ strettezza fl-ewwel każ imsemmi u aktar flessibilità 
fit-tieni każ imsemmi. Għahekk jidher li jkun xieraq li jiġu stabbiliti skadenzi li jirriflettu 
dawn iż-żewġ sistemi mhux komparabbli.

                                               
1 COM(2008) 800.
2 COM(2008) 800.
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Emenda 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Waħda mill-azzjonijiet ta' prijorità ta' 
"Il-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku"1

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"2

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.

Or. de

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 18
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) F’xi wħud mill-Istati Membri l-
perjodi ta’ ħlas kuntrattwali jvarjaw 
b’mod sinifikanti mill-medja tal-Unjoni.

Or. en

                                               
1 COM(2008) 800.
2 COM(2008) 800.
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Emenda 19
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Id-differenza fir-regoli u l-prattiki 
tal-ħlas bejn l-Istati Membri tikkostitwixxi 
ostakolu għall-funzjonament xieraq tas-
suq intern.

Or. en

Emenda 20
Gianni Pittella

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva għandha tirregola t-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha 
irrispettivament jekk jitwettqux bejn 
intrapriżi privati jew pubbliċi jew bejn 
intrapriżi privati u awtoritajiet pubbliċi, 
waqt li jitqies il-fatt li dawn tal-aħħar 
ikollhom volum konsiderevoli ta’ ħlasijiet 
lill-intrapriżi. Għandha għalhekk tirregola 
wkoll it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
kollha bejn il-kuntratturi ewlenin u l-
fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom.

(10) Din id-Direttiva għandha tirregola t-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha 
irrispettivament jekk jitwettqux bejn 
intrapriżi privati jew pubbliċi jew bejn 
intrapriżi privati u awtoritajiet pubbliċi, 
waqt li jitqies il-fatt li dawn tal-aħħar 
ikollhom volum konsiderevoli ta’ ħlasijiet 
lill-intrapriżi. Għandha għalhekk tirregola 
wkoll it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
kollha bejn il-kuntratturi ewlenin u l-
fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom kif 
ukoll il-ftehimiet kollettivi dwar 
it-tranżazzjonijiet kummerċjali, inklużi 
dawk kontinwi jew rikorrenti, bejn 
intrapriżi jew assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentaw intrapriżi u awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid ikopri t-tranżazzjonijiet kummerċjali stabbiliti fil-ftehimiet kollettivi bejn 
l-ispiżeriji jew il-korpi farmaċewtiċi u l-awtoritajiet pubbliċi. Dan jinkludi sitwazzjonijiet, 
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bħalma hu l-każ fl-Italja, fejn il-ħlas mill-awtoritajiet lokali tas-saħħa huwa rregolat 
mill-ftehima nazzjonali dwar l-ispiżeriji bejn l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-ispiżeriji 
pubbliċi u privati u l-awtoritajiet pubbliċi korrispondenti.

Emenda 21
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva għandha tirregola t-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha 
irrispettivament jekk jitwettqux bejn 
intrapriżi privati jew pubbliċi jew bejn 
intrapriżi privati u awtoritajiet pubbliċi, 
waqt li jitqies il-fatt li dawn tal-aħħar 
ikollhom volum konsiderevoli ta’ ħlasijiet 
lill-intrapriżi. Għandha għalhekk tirregola 
wkoll it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
kollha bejn il-kuntratturi ewlenin u l-
fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom.

(10) Din id-Direttiva għandha tirregola t-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha 
irrispettivament jekk jitwettqux bejn 
intrapriżi privati jew pubbliċi jew bejn 
intrapriżi privati u awtoritajiet pubbliċi, 
waqt li jitqies il-fatt li dawn tal-aħħar 
ikollhom volum konsiderevoli ta’ ħlasijiet 
lill-intrapriżi. Għandha għalhekk tirregola 
wkoll it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
kollha bejn il-kuntratturi ewlenin u l-
fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom kif 
ukoll il-ftehimiet kollettivi dwar 
it-tranżazzjonijiet kummerċjali, inklużi 
dawk kontinwi jew rikorrenti, bejn 
intrapriżi jew assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentaw intrapriżi u awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid ikopri t-tranżazzjonijiet kummerċjali stabbiliti fil-ftehimiet kollettivi bejn 
l-ispiżeriji jew il-korpi farmaċewtiċi u l-awtoritajiet pubbliċi. Dan jinkludi sitwazzjonijiet, 
bħalma hu l-każ fl-Italja, fejn il-ħlas mill-awtoritajiet lokali tas-saħħa huwa rregolat 
mill-ftehima nazzjonali dwar l-ispiżeriji bejn l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-ispiżeriji 
pubbliċi u privati u l-awtoritajiet pubbliċi korrispondenti.
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Emenda 22
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva għandha tirregola t-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha 
irrispettivament jekk jitwettqux bejn 
intrapriżi privati jew pubbliċi jew bejn 
intrapriżi privati u awtoritajiet pubbliċi, 
waqt li jitqies il-fatt li dawn tal-aħħar 
ikollhom volum konsiderevoli ta’ ħlasijiet 
lill-intrapriżi. Għandha għalhekk tirregola 
wkoll it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
kollha bejn il-kuntratturi ewlenin u l-
fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom.

(10) Din id-Direttiva għandha tirregola t-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha 
irrispettivament jekk jitwettqux bejn 
intrapriżi privati jew pubbliċi jew bejn 
intrapriżi privati u awtoritajiet pubbliċi, 
waqt li jitqies il-fatt li dawn tal-aħħar 
ikollhom volum konsiderevoli ta’ ħlasijiet 
lill-intrapriżi. Għandha għalhekk tirregola 
wkoll it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
kollha bejn il-kuntratturi ewlenin u l-
fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom kif 
ukoll il-ftehimiet kollettivi dwar 
it-tranżazzjonijiet kummerċjali, inklużi 
dawk kontinwi jew rikorrenti, bejn 
intrapriżi jew assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentaw intrapriżi u awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. it

Emenda 23
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(12) Ħlas tard jikkostitwixxi ksur ta’ 
kuntratt u li ġie użat b’mod mhux ġust 
mid-debituri. Kumpens ta' kredituri għall-
ispejjeż imġarrba,  huwa neċessarju biex 
jiġi żgurat li l-konsegwenzi ta’ ħlasijiet 
tard ikunu b'mod li jiskoraġġixxu l-ħlas 
tard. Għandha tingħata enfażi lill-SMEs, 
għaldaqstant, huwa kruċjali li ma jiġux 
proposti azzjonijiet li joħolqu l-
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imġarrba, biex titreġġa’ lura din ix-xejra u
jiġi żgurat li l-konsegwenzi ta’ ħlasijiet 
tard ikunu b'mod li jiskoraġġixxu l-ħlas 
tard.

burokrazija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet tard huma ksur tal-kuntratt u huwa importanti li jiġi enfasizzat in-nuqqas ta’ 
ġustizzja, speċjalment meta dan jiġri lill-SME’s b’nuqqas ta’ likwidità milli l-akbar operaturi. 
Madankollu, huwa kruċjali li ma jiġux proposti azzjonijiet li joħolqu l-burkorazija.

Emenda 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 
f’waqtu biex titreġġa’ lura din ix-xejra u 
jiġi żgurat li l-konsegwenzi ta’ ħlasijiet 
tard ikunu b'mod li jiskoraġġixxu l-ħlas 
tard. Dan it-tibdil għandu jinkludi 
l-introduzzjoni ta’ kumpens tal-kredituri 
għall-ispejjeż ta’ rkupru ta’ djun mhux 
imħallsa. Bl-istess mod, klawżoli li 
jistabbilixxu rati ta’ interess għal ħlas 
tard jew livelli ta’ kumpens għall-irkupru 
tad-dejn li jkunu inqas minn dawk 
stabbiliti bil-liġi għandhom jitqiesu bħala 
klawżoli kuntrattwali inġusti u prattiki 
kummerċjali inġusti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx li hu mixtieq li t-terminu ‘klawżoli’ jiġi sostitwit bit-terminu ‘kundizzjonijiet’: 
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it-terminu ‘klawżola’ ġie kkonsolidat fil-lingwaġġ kummerċjali u ċivili bħala ‘terminu 
partikolari li jiġi inkluż f’kuntratt’, filwaqt li t-terminu ‘kundizzjonijiet’ jintuża f’sens aktar 
restrittiv. ‘Klawżola’ għandu jiġi ppreferut fuq ‘kundizzjonijiet’, u barra minn hekk, huwa 
t-terminu użat fid-Direttiva 2000/35/KE attwali. Sabiex tingħata aktar protezzjoni 
lill-kredituri, ir-rata ta’ mgħax għal ħlas tard għandha tkun tal-anqas 7 punti perċentwali 
ogħla mir-rata ta’ referenza. 

Emenda 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Bħala prinċipju, l-Istati Membri 
għandhom joħolqu inċentivi pożittivi għal 
ħlas fil-pront mill-awtoritajiet kontraenti. 
B’dan l-għan quddiemhom, huma 
għandhom jistabbilixxu regoli li 
jirregolaw miżuri bħal tnaqqis fil-prezz 
għal ħlas li jsir fi żmien stabbilit jew ħlas 
bi flus kontanti (traħħis), ħlas 
bil-quddiem, ħlas bin-nifs, arranġamenti 
għas-soluzzjoni ta’ tilwimiet u 
l-involviment ta’ ombudsman.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala prinċipju, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jiġu nkoraġġuti, permezz ta’ inċentivi, 
biex iħallsu l-fatturi fil-pront. B’dan l-għan quddiemhom, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli li jirregolaw miżuri bħalma huma traħħis, ħlas bil-quddiem u ħlas 
bin-nifs, arranġamenti għas-soluzzjoni ta’ tilwimiet u l-involviment ta’ ombudsman. 
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Emenda 26
Hans-Peter Mayer

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 
pubbliċi1 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.

Or. de

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 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fl-interess tal-konsistenza tal- (13) Fl-interess tal-konsistenza tal-

                                               
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
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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.

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-definizzjoni ta’ “entitajiet 
kontraenti” fl-Artikolu 2 tad-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 postali
għandhom japplikaw għall-għanijiet ta' din 
id-Direttiva. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Emenda 28
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-awtoritajiet kontraenti pubbliċi u 
privati li għandhom pożizzjoni dominanti 
fis-suq ħafna drabi jimponu perjodi ta’ 
ħlas ta’ aktar minn 60 jum kalendarju 
fil-kuntratti magħmula mal-SMEs. 
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L-SMEs ikkonċernati ħafna drabi ma 
jkollhom l-ebda għażla oħra għajr li 
jaċċettaw din il-kundizzjoni ta’ żvantaġġ 
għax ikunu jiddependu fuq il-kuntratti
inkwistjoni. L-abbuż minn pożizzjonijiet 
dominanti fis-suq għandu jitwaqqaf 
kemm fi tranżazzjonijiet bejn intrapriżi u 
kemm fi tranżazzjonijiet bejn intrapriżi u 
awtoritajiet pubbliċi. B’dan l-għan 
invista, il-perjodi ta’ ħlas kuntrattwali 
għandhom ikunu limitati għal massimu 
ta’ 60 jum. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara b’rabta mal-emenda tal-Artikolu 3, li jistipola limitu ta’ 60 
jum li għandu jiġi impost fuq perjodi ta’ ħlas kuntrattwali. Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 
tal-Artikolu 3. 

Emenda 29
Anna Maria Corazza Bildt

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' 
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 

(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' 
rkupru għandhom ukoll jinkludu l-irkupru 
ta' spejjeż amministrattivi u kumpens għal 
spejjeż interni mġarrba minħabba 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.
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tard tad-debitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma joħolqux burokrazija għall-kumpaniji privati jew l-awtoritajiet pubbliċi, il-
kredituri għandhom jiġu rimborżati mid-debitur. Peress li l-imgħax statutorju leġiżlattiv diġà 
qiegħed fis-seħħ ma għandu jkun hemm ebda rata fissa addizzjonali fuq id-debitur.

Emenda 30
Hans-Peter Mayer

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.

Or. de

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 31
Anna Maria Corazza Bildt

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 transazzjonijiet 
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
għandhom, bħala regola ġenerali, ikunu 
limitati għal massimu ta' 30 jum. 
Madankollu, skedi ta’ żmien ta’ ħlas 
itwal, inkluż fil-każ ta’ ħlasijiet maqsuma, 
għandhom jibqgħu possibbli fejn dan 
ikun ġustifikat b’mod oġġettiv fir-rigward 
tan-natura jew karatteristiċi partikolari 
tal-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandu japplika għat-tipi kollha ta’ transazzjonijiet 
kummerċjali sabiex jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji pubbliċi jew 
għal dawk privati. Ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi 
huma f’bosta affarijiet simili għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-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 minn 30 jum, sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor. 

Emenda 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

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 transazzjonijiet 
kummerċjali li huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum. Għalhekk, il-perjodi ta' ħlas 
għall-kuntratti ta' xiri mogħtija mill-

(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 
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awtoritajiet pubbliċi għandhom, bħala 
regola ġenerali, ikunu limitati għal 
massimu ta' 30 jum.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandu japplika għat-tipi kollha ta’ transazzjonijiet 
kummerċjali sabiex jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji pubbliċi jew 
għal dawk privati. Ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi 
huma f’bosta affarijiet simili għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex jiġu 
evitati perjodi ta’ ħlas żvantaġġat b’mod patikolari għal intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, l-
imgħax għandu jitħallas f’kull każ mhux aktar tard minn 60 jum wara l-irċevuta tal-fattura. 

Emenda 33
Jürgen Creutzmann

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-istħarriġ juri li l-awtoritajiet 
pubbliċi ta' spiss jeħtieġu perjodi ta' ħlas 
kuntrattwali għal tranżazzjonijiet 
kummerċjali li huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum kalendarju. Madankollu, 
l-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu 
ta’ eżempju u, minħabba l-baġits 
awtorizzati tagħhom, huma jinsabu 
f’pożizzjoni li dejjem ikunu jistgħu jaqdu 
l-obbligi ta’ ħlas tagħhom. Għalhekk, il-
perjodi ta' ħlas għall-kuntratti ta' xiri 
mogħtija mill-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom, bħala regola ġenerali, ikunu 
limitati għal massimu ta' 30 jum
kalendarju.
Derogi minn dan il-prinċipju għandhom 
ikunu possibbli biss f’każijiet fejn tista’ 
tiġi ppruvata l-ħtieġa ġenwina ta’ perjodu 
ta’ ħlas itwal. Madankollu, għall-ebda 
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raġuni l-perjodu ta’ ħlas ma jista’ jeċċedi 
60 jum kalendarju. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara b’rabta mal-emenda tal-Artikolu 5(4) tal-awtur. Ara 
l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Artikolu 5. Għal aktar ċarezza, fit-test kollu tad-Direttiva 
l-kelma ‘jiem’ għandha tiġi sostitwita bil-kliem ‘jiem kalendarji’.

Emenda 34
Edvard Kožušník

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 transazzjonijiet 
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-istħarriġ juri li l-awtoritajiet 
pubbliċi ta' spiss jeħtieġu perjodi ta' ħlas 
kuntrattwali għal transazzjonijiet 
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. 
Ħlasijiet maqsuma għandhom jiġu 
permessi fejn dawn ikunu ġustifikati 
b’mod oġġettiv fir-rigward tan-natura u l-
karatteristiċi partikolari tal-kuntratt, bħal 
pereżempju fil-każ ta’ proġetti ta’ 
kostruzzjoni kbar, iżda ma għandux jiġi 
permess li jintuża minn awtoritajiet 
pubbliċi bħala mezz ta’ tfixkil tal-prinċipji 
u r-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 35
Lara Comi

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-istħarriġ juri li l-awtoritajiet 
pubbliċi ta' spiss jeħtieġu perjodi ta' ħlas 
kuntrattwali għal tranżazzjonijiet 
kummerċjali li huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum.

Or. it

Emenda 36
Cornelis de Jong

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda ħtieġa  li jiġi introdott nuqqas għall-awtoritajiet pubbliċi: prattiki eżistenti 
f’xi Stati Membri (pereżempju r-Renju Unit, il-Pajjiżi Baxxi) juru li huwa possibbli għall-
awtoritajiet pubbliċi fil-livelli kollha biex iħallsu fi 30 jum. Premessa 17 tal-proposta tal-
Kummissjoni tispjega fid-dettall għalfejn għall-awtoritajiet pubbliċi tassew hemm inqas limiti 
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finanzjarji milli għall-kumpaniji. Barra minn hekk, huma għandhom jagħtu l-eżempju t-tajjeb 
lis-suq kollu. 

Emenda 37
Lara Comi

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. 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.

(17) Diversi stħarriġ juru li l-awtoritajiet 
pubbliċi spiss iħallsu fatturi tard ħafna 
wara l-iskadenza tal-perjodu ta' ħlas 
applikabbli. Dan iseħħ minħabba diversi 
fatturi. Filwaqt li minn naħa l-awtoritajiet
pubbliċi aktarx jibbenefikaw minn flussi ta' 
dħul aktar żgur, prevedibbli u kontinwi, u
jistgħu jiksbu finanzjament 
b'kundizzjonijiet aktar attraenti mill-
intrapriżi privati, min-naħa l-oħra 
l-istruttura interna tagħhom m’għandhiex 
il-flessibilità li hija tipika tas-settur privat.

Or. it
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Emenda 38
Małgorzata Handzlik

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. 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.

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur, irrilevanti jekk id-debitur 
ikunx awtorità pubblika jew intrapriża 
private. Diversi stħarriġ juru li l-
awtoritajiet pubbliċi spiss iħallsu fatturi 
tard ħafna wara l-iskadenza tal-perjodu ta' 
ħlas applikabbli, minkejja l-fatt li dawn l-
awtoritajiet jaffaċċjaw ħafna anqas 
restrizzjonijiet finanzjarji billi aktarx 
jibbenefikaw minn flussi ta' dħul aktar 
żgur, prevedibbli u kontinwi minn dak tal-
intrapriżi. Barra minn hekk, ħafna 
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jiksbu 
finanzjament b'kundizzjonijiet aktar 
attraenti mill-intrapriżi privati. Il-ħlas tard 
mill-awtoritajiet pubbliċi mhux biss iġib 
spejjeż mhux ġustifikati għall-intrapriżi 
privati, iżda l-ineffiċjenza inġenerali.
Madankollu, ammont sinifikanti ta’ 
tranżazzjonijiet kummerċjali –
partikolarment dawk li jinvolvu intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju – isiru bejn 
l-intrapriżi. Għaldaqstant, għandhom jiġu 
introdotti miżuri li jiskoraġġixxu ħlas tard
kemm min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi 
u kemm min-naħa tal-intrapriżi privati
sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni attwali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-ħlas tard isir kemm fi tranżazzjonijiet ma’ awtoritajiet pubbliċi u kemm fi tranżazzjonijiet 
bejn intrapriżi. Sabiex tiġi rimedjata din is-sitwazzjoni, jinħtieġu miżuri li jkopru ż-żewġ tipi 
ta’ tranżazzjonijiet. Il-miżuri li jiskoraġġixxu l-ħlas tard għandhom għalhekk japplikaw 
għat-tranżazzjonijiet kollha. 
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Emenda 39
Philippe Juvin

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. 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.

(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. 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. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.
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Emenda 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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. 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.

(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. 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.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Li jiġu ppenalizzati l-awtoritajiet pubbliċi jkun sproporzjonat u diskriminatorju, u jintroduċi 
inċentivi kontroproduttivi fis-sistema, u dan jiftaħ il-bibien għal abbuż u korruzzjoni. 
Min-naħa tagħhom imbagħad, l-awtoritajiet pubbliċi, biex ikopru lilhom infushom 
mill-ispejjeż żejda tal-penaltajiet, jippruvaw jistabbilixxu strutturi esterni li jiffunzjonaw
daqslikieku kienu impriżi pubbliċi, biex iservu bħala kanali għall-akkwisti tagħhom ta’ 
prodotti u servizzi. Ir-riżultat ikun li tinħoloq struttura addizzjonali li l-eżistenza tagħha ma 
jkollha ebda ġustifikazzjoni f’termini ta’ effiċjenza ekonomika.
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Emenda 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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. 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.

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur, irrispettivament mill-fatt jekk 
id-debitur huwiex mis-settur pubbliku jew 
privat. Għalhekk, is-sanzjonijiet u miżuri 
oħra intiżi biex jiskoraġġixxu ħlas tard 
għandhom, bħala regola ġenerali, 
japplikaw b’mod ugwali għaż-żewġ 
setturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm is-settur pubbliku u kemm dak privat huma suġġetti għall-pressjonijiet finanzjarji 
tagħhom stess fil-kriżi ekonomika attwali. Pereżempju, is-settur pubbliku qed jiġi mitlub biex 
jagħti servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja u ta’ sostenibilità li dejjem tiżdied, iżda b’ħafna 
inqas flus. Il-konsegwenzi negattivi ta’ ħlas tard huma l-istess irrispettivament mill-fatt jekk 
id-debitur huwiex mis-settur pubbliku jew privat.
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Emenda 42
Catherine Stihler

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. 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.

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur, irrispettivament mill-fatt jekk 
id-debitur huwiex mis-settur pubbliku jew 
privat. Għalhekk, is-sanzjonijiet u miżuri 
oħra intiżi biex jiskoraġġixxu ħlas tard 
għandhom, bħala regola ġenerali, 
japplikaw b’mod ugwali għaż-żewġ 
setturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
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that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Emenda 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 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.

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, uħud
mill-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. F’ħafna każijiet, 
madankollu, il-ħlasijiet mill-awtoritajiet 
pubbliċi li mhumiex soġġetti għall-
amministrazzjoni ċentrali, b’mod 
partikolari l-awtoritajiet governattivi 
lokali, huma dipendenti fuq it-
trasferiment preċedenti tal-fondi Statali 
mill-amministrazzjoni ċentrali. Għalhekk, 
il-ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi jista’ 
jwassal għal spejjeż mhux ġustifikati 
għall-intrapriżi privati, u l-ineffiċjenza 
inġenerali. Huwa għalhekk xieraq li jiġi 
introdott kumpens dissważiv ogħla li 
jikkorrispondi f'każ ta' ħlas tard mill-
awtoritajiet pubbliċi. Meta ħlas fid-data 
preskritta huwa dipendenti fuq it-
trasferiment preċedenti tal-fondi Statali 
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mill-amministrazzjoni ċentrali, li ma ġiex 
affettwat, u fejn awtorità pubblika li mhix 
suġġetta għall-amministrazzjoni ċentrali 
mhix responsabbli għad-dewmien, il-
kreditur m’għandux ikun intitolat għas-
somma ta’ kumpens imsemmija.

Or. el

Ġustifikazzjoni

F’ħafna każijiet, il-ħlasijiet mill-awtoritajiet pubbliċi li mhumiex suġetti għall-
amministrazzjoni ċentrali (eżempju l-muniċipalitajiet, il-komunitajiet, il-prefetturi, eċċ.) huma 
dipendenti fuq trasferimenti preċedenti tal-fondi Statali mill-amministrazzjoni ċentrali. Meta 
jkun hemm dewmien fit-trasferimenti ta’ dawk il-fondi, il-ħlas skedat mill-awtoritajiet 
pubbliċi kkonċernati huwa wkoll ittardjat b’mod korrispondenti, li jirriżulta f’tagħbija 
finanzjali diretta fuq dawk l-awtoritajiet anke jekk mhux responsabbli għad-dewmien.

Emenda 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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. 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-

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur. Diversi stħarriġ juru li f’uħud 
mill-Stati Membri 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. 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 
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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.

spejjeż mhux ġustifikati għall-intrapriżi 
privati, iżda l-ineffiċjenza inġenerali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux il-każ li mġieba ta’ ħlas tal-awtoritajiet pubbliċi hija ħażina f’kull Stat Membru. L-
awtoritajiet kuntrattwali pubbliċi m’għandhomx jiġu trattati b’mod differenti mill-awtoritajiet 
kuntrattwali privati, ladarba huma suġġetti għall-istess dispożizzjonijiet tal-liġi privata li 
jiggvernaw it-tranżazzjonijiet kummerċjali. Barra dan, m’hemm l-ebda raġuni ovvja għala 
għandu jinħoloq korp speċjali tal-liġi privata għall-awtoritajiet pubbliċi. 

Emenda 45
Hans-Peter Mayer

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. 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 

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur. Diversi stħarriġ juru li f’uħud 
mill-Stati Membri 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. 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. 
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introdott kumpens dissważiv ogħla li 
jikkorrispondi f'każ ta' ħlas tard mill-
awtoritajiet pubbliċi.

Huwa għalhekk xieraq li jiġi introdott 
kumpens dissważiv ogħla li jikkorrispondi 
f'każ ta' ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istħarriġ tal-Kummissjoni  juri li l-imġiba ta’ ħlas tal-awtoritajiet pubbliċi mhijiex ħażina 
fl-Istati Membri kollha.

Emenda 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

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. 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.

(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, għalkemm aktarx 
jaffaċċjaw ħafna anqas restrizzjonijiet 
finanzjarji u aktarx jibbenefikaw minn 
flussi ta' dħul aktar żgur, prevedibbli u 
kontinwi minn dak tal-intrapriżi. 
Madankollu, għall-kuntrarju 
tal-intrapriżi, l-awtoritajiet pubbliċi 
mhumiex motivati mill-profitt iżda 
għandhom għanijiet ta’ interess ġenerali. 
Għalhekk ma jidhirx li huwa mixtieq li 
jiġi introdott kumpens dissważiv ogħla 
għall-awtoritajiet pubbliċi minn dak 
għall-intrapriżi privati.
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Or. fr

Emenda 47
Małgorzata Handzlik

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Kawża partikolari għal tħassib 
f’rabta mal-ħlasijiet tard hija s-
sitwazzjoni tas-servizzi tas-saħħa f’numru 
kbira 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.

Or. pl

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. 
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Emenda 48
Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) ) L-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea huma f’sitwazzjoni bħal dik tal-
awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri fir-
rigward tal-finanzjament, il-ħlasijiet tas-
sussidji u l-għotjiet u r-relazzjonijiet 
kummerċjali  tagħhom. Il-perjodi ta’ 
ħlasijiet għall-awtoritajiet pubbliċi kif 
stabbiliti f’din id-Direttiva skont dan 
japplikaw għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni l-ġdida li d-Direttiva tistabbilixxi għall-awtoritajiet pubbliċi fl-Istati Membri 
għandha tapplika wkoll għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Din is-sitwazzjoni għandha 
tapplika għall-UE mhux biss fit-tranżazzjonijiet kummerċjali, iżda wkoll għall-ħlasijiet tas-
sussidji u l-għotjiet fil-qafas tal-programm tal-finanzjar, minħabba li l-ħlasijiet tard f’dan il-
qasam għandu impatt negattiv ħafna fuq l-insolvenza sekondarja fl-Istati Membri individwali. 

Emenda 49
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Din id-Direttiva tintroduċi wkoll 
bħala regola ġenerali li fil-perjodi ta’ ħlas 
kuntrattwali minn negozju għal negozju 
ma għandhomx jaqbżu t-30 jum. 
Madankollu, f’xi każijiet, jista’ jkun 
hemm raġunijiet oġġettivi għal kumpaniji 
li jeħtieġu perjodu itwal, pereżempju meta 
l-bejgħ isir f’perjodu konċentrat tas-sena, 
billi x-xiri għandu jsir is-sena kollha. 
F’dawk il-każijiet, il-perjodu ta’ ħlas jista’ 
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jiżdied għal massimu ta’ 60 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Emenda 50
Anna Maria Corazza Bildt

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 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 

(18) 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.
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ġusti għad-debitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġi kuntrattwali Ewropea hija bbażata fuq il-ħelsien kuntrattwali bħala prinċipju 
fundamentali tar-relazzjoni bejn l-operaturi kummerċjali u l-awtoritajiet pubbliċi. Minkejja li 
d-devjazzjonijiet li saru f’xi pajjiżi għal ċerti sitwazzjonijiet f’ċerti tipi ta’kuntratti, dan xorta 
għadu l-prinċipju bażiku.

Emenda 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. (18a) Fil-kuntest ta’ sforz imsaħħaħ biex 
tiġi evitata l-libertà kuntrattwali milli 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.

Or. es

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 
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 
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inkoraġġuti l-medjazzjoni u l-arbitraġġ bl-għan li jiġi żgurat li s-soluzzjonijiet misjuba huma 
l-irħas u l-aktar rapidi.

Emenda 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 jiġu sottomessi 
talbiet onlajn.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun aktar faċli li jiġu sottomessi talbiet onlajn, iżda fil-każijiet kollha, il-persuna li 
qed tiġi sottomessa talba kontriha għandha tkun notifikata korrettament, fuq il-bażi tad-dritt 
ta’ difiża ġusta.

Emenda 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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, f’konformità mal-liġijiet, ir-
regolamenti jew id-dispożizzjonijiet 
amministrattivi relevanti fil-livell 
nazzjonali.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-kliem miżjud huwa essenzjali jekk il-proposta għandha tinfthiem sew u, fuq kollox, għad-
difiża ta’ prinċipju relatat ma’ amministrazzjoni u servizzi pubbliċi, dak tan-natura mhux 
assenjabbli tal-proprjetà pubblika, kif stabbilit fil-kostituzzjoni Spanjola.

Emenda 54
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) talbiet għal interess ta’ anqas minn  
EUR 5.

Or. cs

Ġustifikazzjoni
Huwa xieraq li d-Direttiva u l-penali tagħha m’għandhomx japplikaw għad-dejn żgħir.

Emenda 55
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi li jwasslu 
għall-ġarr ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi għall-ħlas;

(1) “tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi jew bejn l-
impriżi u l-individwi privati li jwasslu 
għall-ġarr ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi għall-ħlas;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
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forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Emenda 56
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi li jwasslu 
għall-ġarr ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi għall-ħlas;

(1) "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi li jwasslu 
għall-ġarr ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi għall-ħlas jew li jitwettqu sabiex 
jiksbu l-objettivi tal-attivitajiet tal-
awtoritajiet pubbliċi;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.
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Emenda 57
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi li jwasslu 
għall-ġarr ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi għall-ħlas;

1. "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi, inklużi t-
tranżazzjonijiet iggvernati mill-ftehimiet 
kollettivi li jwasslu għall-ġarr ta' oġġetti 
jew il-provvista ta' servizzi għall-ħlas;

Or. it

Emenda 58
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi li jwasslu 
għall-ġarr ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi għall-ħlas;

(1) "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi, inklużi t-
tranżazzjonijiet iggvernati mill-ftehimiet 
kollettivi li jwasslu għall-ġarr ta' oġġetti 
jew il-provvista ta' servizzi għall-ħlas;

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid ikopri t-tranżazzjonijiet kummerċjali stabbiliti fil-ftehimiet kollettivi bejn 
l-ispiżeriji jew il-korpi farmaċewtiċi u l-awtoritajiet pubbliċi. Dan jinkludi sitwazzjonijiet, 
bħalma hu l-każ fl-Italja, fejn il-ħlas mill-awtoritajiet lokali tas-saħħa huwa rregolat 
mill-ftehima nazzjonali dwar l-ispiżeriji bejn l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-ispiżeriji 
pubbliċi u privati u l-awtoritajiet pubbliċi korrispondenti.
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Emenda 59
Gianni Pittella

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi li jwasslu 
għall-ġarr ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi għall-ħlas;

(1) "tranżazzjonijiet kummerċjali" tfisser 
tranżazzjonijiet bejn l-impriżi jew bejn l-
impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi, inklużi t-
tranżazzjonijiet iggvernati mill-ftehimiet 
kollettivi li jwasslu għall-ġarr ta' oġġetti 
jew il-provvista ta' servizzi għall-ħlas;

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid ikopri t-tranżazzjonijiet kummerċjali stabbiliti fil-ftehimiet kollettivi bejn 
l-ispiżeriji jew il-korpi farmaċewtiċi u l-awtoritajiet pubbliċi. Dan jinkludi sitwazzjonijiet, 
bħalma hu l-każ fl-Italja, fejn il-ħlas mill-awtoritajiet lokali tas-saħħa huwa rregolat 
mill-ftehima nazzjonali dwar l-ispiżeriji bejn l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-ispiżeriji 
pubbliċi u privati u l-awtoritajiet pubbliċi korrispondenti.

Emenda 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 skont l-Artikolu 2(1)(a) tad-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' 
akkwisti ta' korpi li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali1,u l-Artikolu 1(9) tad-Direttiva
2004/18/KE;
--------------------
1 ĠU L 134, 30.4.2004.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-ambitu tad-direttiva għandu jkun limitat, safejn id-definizzjoni tas-servizzi pubbliċi hija 
kkonċernata, għal dak li hu kkunsidrat li jaqa’ taħt l-amministrazzjoni pubblika. L-ambitu 
tagħha m’għandux jiġi estiż aktar, biex tiġi evitata tagħbija żejda tad-direttiva. Il-qafas ta’ 
referenza għalhekk għandu jiġi definit fit-termini tal-Artikolu 2(1)(a) tad-Direttiva 
2004/17/KE u l-Artikolu 1(9) tad-Direttiva 2004/18/KE.

Emenda 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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 2004/18/KE, u kull istituzzjoni 
tal-Unjoni li tissemma fl-Artikolu 13 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħlasijiet tard jikkonċernaw ukoll l-istituzzjonijiet tal-UE, mhux l-awtoritajiet nazzjonali biss. 
L-istituzzjonijiet tal-UE ma jistgħux jeskludu lilhom innifishom mid-dispożizzjonijiet imposti 
fuq awtoritajiet pubbliċi oħra.

Emenda 62
Hans-Peter Mayer

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 fl-Artikolu 1(9) 
tad-Direttiva 2004/18/KE u fl-Artikolu 
2(1) tad-Direttiva 2004/17/KE; 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi pubbliċi u l-intrapriżi involuti fil-provvediment tas-servizzi bażiċi huma 
f’kompetizzjoni bejniethom u għalhekk għandhom jiġu esklużi mill-qasam ta’ applikazzjoni  
tad-dispożizzjonijiet li jiggvernaw l-awtoritajiet pubbliċi, li mhumiex soġġetti għar-regoli tas-
suq. Dan huwa l-uniku mod għall-iżgurar li tali intrapriżi mhumiex impoġġija fi żvantaġġ 
kompetittiv. 

Emenda 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

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 2004/18/KE u bl-Artikolu 

2(1)(a) tad-Direttiva 2004/17/KE;

Or. it

Ġustifikazzjoni

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.



AM\810451MT.doc 39/132 PE439.270v02-00

MT

Emenda 64
Lara Comi

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 2004/18/KE u d-Direttiva 

2004/17/KE;

Or. it

Emenda 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

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 
jew entità li tikkuntratta, kif iddefinit bid-
Direttiva 2004/18/KE u mill-Artikolu 
2(1)(a) tad-Direttiva 2004/17/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tirreferi b’mod dirett għad-Direttiva 2004/17/KE marbuta ma’ xi 
“setturi speċjali” bħas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali minkejja li għandha 
tiġi eskluża minn “awtoritajiet kontraenti” Intrapriżi pubbliċi skont l-art 2.1 b)

Emenda 66
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) "awtorità pubblika" tfisser kull awtorità  
li tikkuntratta, kif iddefinit bid-

2) "awtorità pubblika" tfisser kull awtorità  
li tikkuntratta, kif iddefinit bid-  
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Direttiva 2004/18/KE; Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi 
u kuntratti għal servizzi pubbliċi ¹; 
¹ ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza jkun xieraq li d-definizzjoni tirreferi għad-direttiva applikabbli bit-titolu 
kollu tagħha u li tindika d-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali. Fl-istess ħin 
huwa xieraq li ma titwessax il-firxa tal-awtoritajiet pubbliċi għal-liema d-direttiva tapplika.

Emenda 67
Toine Manders

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) “individwi privati” tfisser kwalunkwe 
persuna naturali li tieħu azzjoni fil-
kuntest ta’ attività ekonomika 
indipendenti privata;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tal-ħlasijiet li joħorġu mill-kuntratti li jirrigwardaw it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
għandhom japplikaw għal kulħadd: l-awtoritajiet pubbliċi, l-intrapriżi u l-individwi privati. 
Hemmhekk biss jista’ jinħoloq livell ekwu fir-rigward tal-obbligi tal-ħlasijiet fl-Ewropa. 
Konsegwentament id-definizzjoni “individwu privat” għandha tiġi inkluża fl-interessi ta’ 
kompletezza.
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Emenda 68
Małgorzata Handzlik

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 fl-Artikolu 5(2);

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toħroġ mit-tħassir propost tal-Artikolu 3 u l-proposta li l-impriżi privati jiġu 
trattati bl-istess mod tal-awtoritajiet pubbliċi. 

Emenda 69
Pablo Arias Echeverría

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);

Or. es

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.
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Emenda 70
Matteo Salvini

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 taħt 
ir-rata stabbilita f’din id-Direttiva; 

Or. en

Emenda 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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 il-partijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tibqa’ tal-opinjoni li ma għandux ikun hemm trattamanet differenti bejn is-
setturi pubbliċi u privati bl-eċċezzjoni ta’ pejodi ta’ ħlas mandatorji. Għalhekk tgħin biex 
toħloq sett ta’ regoli unfiromi li jiżgura li d-debituri kollha jiġu trattati b’mod ġust u jkunu 
suġġetti għal miżuri u sanzjonijiet proporzjonati.

Emenda 72
Catherine Stihler

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 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tibqa’ tal-opinjoni li ma għandux ikun hemm trattamanet differenti bejn is-
setturi pubbliċi u privati bl-eċċezzjoni ta’ pejodi ta’ ħlas mandatorji. Għalhekk tgħin biex 
toħloq sett ta’ regoli unfiromi li jiżgura li d-debituri kollha jiġu trattati b’mod ġust u jkunu 
suġġetti għal miżuri u sanzjonijiet proporzjonati.

Emenda 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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; 

Or. es

Emenda 74
Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) “fattura verifikabbli” tfisser fattura 
mfassla b’mod ċar u komprensiv li żżomm 
mal-ordni tas-suġġetti mifthiem u li tuża 
d-deskrizzjonijiet tal-kuntratt. Id-
dokumenti ta’ sostenn speċifikati fil-
kuntratt li huma meħtieġa biex jippruvaw 
in-natura u l-qasam ta’ applikazzjoni tax-
xogħol li sar għandhom ikunu inklużi 
mal-fattura. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jinħoloq rekwiżit għal ħlas, fattura għandha tkun verifikabbli biex tiddetermina jekk 
hux kompluta, li ġiet imfassla sew u li hija finali. Bħala prinċipju, fattura finali li tfalli milli 
tilħaq dawn il-kriterji tista’ ma toħloqx rekwiżit għal ħlas.

Emenda 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wara l-abolizzjoni tal-ħlas tal-kumpens tar-rata bażi propost, hija essenzjali żieda fir-rata ta’ 
interess statutorja sabiex jiġi żgurat li l-kredituri jirċievu rimbors xieraq tal-ispejjeż ta’ 
finanzjar mill-ġdid minħabba ħlas tard.

Emenda 76
Heide Rühle

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;

Or. en

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-
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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 77
Catherine Stihler

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;

Or. en

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 78
Heide Rühle

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; 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jekk għandu jinbeda perjodu ta’ ħlas u jinħoloq rekwiżit għal ħlas, fattura għandha tkun 
verifikabbli. Għalhekk jeħtieġ, pereżempju, 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 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) “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; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinħoloq rekwiżit għal ħlas, fattura għandha tkun verifikabbli biex tiddetermina jekk 
hux kompluta, li ġiet imfassla sew u li hija finali. Bħala prinċipju, fattura finali li tfalli milli 
tilħaq dawn il-kriterji tista’ ma toħloqx rekwiżit għal ħlas.

Emenda 80
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) SMEs: intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju fit-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni  2003/361/KE tas-6 ta’ 
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Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' 
intrapriżi ta' daqs mikro, żgħir u medju, 

Or. it

Emenda 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3

Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard

Imħassar

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li  fi transazzjonijiet 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   jkun wettaq l-
obbligazzjonijiet kuntrattwali u legali 
tiegħu; 

(b) il-kreditur   ma jkunx irċieva l-
ammont dovut fil-ħin, sakemm id-debitur 
ma jkunx responsabbli għad-dewmien.

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;

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

(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew it-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-
oġġetti jew is-servizzi, 30 jum 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.

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 fl-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandu japplika għat-tipi kollha ta’ transazzjonijiet 
kummerċjali sabiex jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji pubbliċi jew 
għal dawk privati. Ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi 
huma f’bosta affarijiet simili għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex jiġu 
evitati perjodi ta’ ħlas żvantaġġat b’mod patikolari għal intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, l-
imgħax għandu jitħallas f’kull każ mhux aktar tard minn 60 jum wara l-irċevuta tal-fattura. 
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Emenda 82
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3
Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard

Imħassar

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   jkun wettaq l-
obbligazzjonijiet kuntrattwali u legali 
tiegħu; 
b) il-kreditur   ma jkunx irċieva l-ammont 
dovut fil-ħin, sakemm id-debitur ma 
jkunx responsabbli għad-dewmien.
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;
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 li jiġu wara d-data li d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas; 
ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew it-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-
oġġetti jew is-servizzi, 30 jum 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 
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għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara  dik  id-data.
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 fl-1 ta' Jannar ta' dik is-sena;
b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċentrata għandha tkun ir-rata fis-
seħħ fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).

Emenda 83
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 jkopri biss it-transazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Għal raġunijiet ta’ 
kjarifika, huwa għalhekk rakkomandat li dan jiġi espress b’mod ċar fit-titolu kif ukoll 
f’paragrafu 1, kif inhu diġà l-każ fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 84
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li jiġi limitat il-perjodu ta’ ħlas sa 60 jum joħloq sett ta’ regoli uniformi kemm għall-
intrapriżi u kemm għall-awtoritajiet pubbliċi. Jekk jikkonformaw ma’ din ir-regola ta’ 60 jum, 
l-intrapriżi jkomplu jgawdu mil-libertà tal-kuntratt. Dan il-ftehim se jgħin b’mod partikolari 
lill-SMEs, li huma ta’ spiss sfurzati minn klijenti maġġuri biex jaqblu għal perjodi ta’ ħlas 
twal mhux aċċettabbli. Barra dan, il-fattura għandha tagħmilha possibbli li jiġu ċċekkjati l-
prodotti jew is-servizzi forniti li huma konsistenti mal-kuntratt. Ara d-definizzjoni fil-
Premessa 10 (ġdida).

Emenda 85
Gianni Pittella

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard Imgħax għal ħlasijiet tard bejn l-intrapriżi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ kjarifika, it-titolu għandu jindika li l-Artikolu 3 jikkonċerna biss il-ħlasijiet tard 
bejn l-intrapriżi.
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Emenda 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

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 privati jew fi tranżazzjonijiet li 
jwasslu għall-kunsinna ta’ prodotti jew 
il-provvista ta’ servizzi għal 
rimunerazzjoni lil awtoritajiet pubbliċi, il-
kreditur  huwa intitolat, mingħajr il-bżonn 
ta' tfakkira, għall-imgħax fil-każ ta’ 
dewmien fil-ħlas li jkun daqs l-imgħax 
statutorju jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin 
huma sodisfatti:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi r-regoli għandhom ikunu identiċi għall-korpi privati u dawk pubbliċi, dan għandu jkun 
speċifikat f’dan l-Artikolu biex tiġi żgurata l-konsistenza mat-tħassir tal-Artikolu 5. Għandu 
jkun hemm ukoll deroga armonizzata ta’ 60 jum għall-isptarijiet, filwaqt li jittieħdu 
inkonsiderazzjoni l-organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-arranġamenti differenti 
magħmula mill-Istati Membri.

Emenda 87
Toine Manders

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 jew bejn l-intrapriżi u l-individwi 
privati, il-kreditur, wara li jkun bagħat 
lid-debitur tfakkira b’notifika bil-prova, 
wara li jkunu għaddew 30 jum min-
notifika mid-debitur tal-fattura jew talba 
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simili għal ħlas,   huwa intitolat għall-
imgħax fil-każ ta' dewmien fil-ħlas  
mingħajr il-bżonn ta' tfakkira   jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti: 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk id-debitur huwa mfakkar jagħmel il-ħlas l-ewwel darba wara li jkunu għaddew 30 jum 
tan-notifika bil-prova jew talba simili għal ħlas, dan jagħtih iċ-ċans li jikkuntesta t-talba. Dan 
jista’ jirriżulta f’waqgħa ta’ numru ta’ ħlasijiet ta’ debitu dirett fl-Ewropa. Kwalunkwe każ 
tal-qorti rigward ħlas tard li mbagħad isir, jiġi proċedura purament amministrattiva. Bid-
deċiżjoni tal-qorti, il-kreditur jista’ jagħmel it-talba tiegħu b’mod dirett. 

Emenda 88
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

sodisfatti: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tneħħi d-dritt attwali lis-settur pubbliku ta’ imgħax statutorju u 
l-ispejjeż ta’ rkupru meta jsir ħlas tard u tibgħat messaġġ inutli lis-settur privat li f’ċerti 
ċirkostanzi, il-ħlas tard se jiġi tollerat. Din l-emenda tiżgura li ż-żewġ setturi jiġu trattati 
b’mod ġust u huma suġġet għal sanzjonijiet proporzjonati.
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Emenda89
Heide Rühle

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, il-
kreditur  huwa intitolat għall-imgħax fil-
każ ta' dewmien fil-ħlas  mingħajr il-bżonn 
ta' tfakkira  jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin 
huma sodisfatti:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istess regoli għandhom japplikaw għall-partijiet kollha għal tranżazzjoni kummerċjali, 
irrispettivament jekk humiex korpi pubbliċi jew privati, minħabba li huma kollha soġġetti 
għall-istess dispożizzjonijiet tal-liġi privata li jiggvernaw it-tranżazzjoni fil-kwistjoni.

Emenda 90
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 tal-
għeluq għall-ħlasijiet u għandu jkun 
soġġett għal rata progressiva ta’ mhux 
aktar minn 5% għall-ammonti dovuti ta’ 
aktar minn EUR 1 miljun, li jonqsu għal 
massimu ta’ 2% għall-ammonti dovuti ta’ 
EUR 1 miljun, bi tnaqqis għall-massimu 
ta’ 1% għall-bilanċ ta’ debitu pendenti;

Or. it

Ġustifikazzjoni

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo’ costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l’importo del 
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pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L’incremento dell’aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell’aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Emenda 91
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ma għandux jaqbeż 60 jum 
mid-data tal-irċevuta tal-prodotti jew mill-
prestazzjoni tas-servizzi li jirrelata 
magħha l-kuntratt;

Or. en

Emenda 92
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ma għandux jaqbeż 60 jum 
mid-data tal-irċevuta tal-prodotti jew mill-
prestazzjoni tas-servizzi li jirrelata 
magħha l-kuntratt;

Or. en
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Ġustifikazzjoni
60 days should be the maximum payment delay which is possible.

Emenda 93
Gianni Pittella

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 m’għandux jaqbeż 60 jum 
mid-data tal-wasla tal-prodotti jew il-
prestazzjoni tas-servizzi li jirrelata 
magħhom il-kuntratt;

Or. it

Emenda 94
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ma għandux jaqbeż 30 jum 
mill-irċevuta tal-prodotti jew is-servizzi, 
sakemm ma ġiex miftiehem b’mod 
speċifiku bejn id-debitur u l-kreditur u 
huwa ġustifikat b’mod oġġettiv fir-
rigward taċ-ċirkustanzi eċċezzjonali, li 
f’dak il-każ, il-perjodu tal-ħlas jista’ 
jiżdied għal massimu ta’ 60 jum;

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
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full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Emenda 95
Toine Manders

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 li jiġu wara d-data li d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(i) 60 jum li jiġu wara d-data li d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

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

(ii) ) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew it-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 60 jum 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 jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 60 jum
wara  dik  id-data.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tal-ħlasijiet li joħorġu mill-kuntratti li jirrigwardaw it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
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għandhom japplikaw għal kulħadd: l-awtoritajiet pubbliċi, l-intrapriżi u l-individwi privati. 
Hemmhekk biss jista’ jinħoloq livell ekwu fir-rigward tal-obbligi tal-ħlasijiet. Il-ħlas għandu 
jitqies li dam, meta jinneċessità l-obbligu li jitħallas interess u l-assoċċjata somma  ta’ 
kumpens ta’ 5%, idealment wara 60 jum. Wara l-ewwel tfakkira wara 30 jum, id-debitur 
umbagħad jerġa’ jkollu 30 jum biex iħallas id-dejn tiegħu.

Emenda 96
Heide Rühle

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 li jiġu wara d-data li d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

i) sa 60 jum kalendarju li jiġu wara d-data 
li d-debitur jirċievi u d-data tal-għeluq tal-
fattura verifikabbli jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

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

ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura
verifikabbli jew it-talba ekwivalenti għall-
ħlas qabel l-oġġetti jew is-servizzi, sa 60 
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
sa 60 jum kalendarju wara dik  id-data;

Or. de

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 
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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.

Emenda97
Jürgen Creutzmann

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: (i)

(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)

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

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

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

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 kalendarju wara  dik  id-data.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li jiġi limitat il-perjodu ta’ ħlas sa 60 jum joħloq sett ta’ regoli uniformi kemm għall-
intrapriżi u kemm għall-awtoritajiet pubbliċi. Jekk jikkonformaw ma’ din ir-regola ta’ 60 jum, 
l-intrapriżi jkomplu jgawdu mil-libertà tal-kuntratt. Dan il-ftehim se jgħin b’mod partikolari 
lill-SMEs, li huma ta’ spiss sfurzati minn klijenti maġġuri biex jaqblu għal perjodi ta’ ħlas 
twal mhux aċċettabbli. Barra dan, il-fattura għandha tagħmilha possibbli li jiġu ċċekkjati l-
prodotti jew is-servizzi forniti li huma konsistenti mal-kuntratt. Ara d-definizzjoni fil-
Premessa 10 (ġdida).
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Emenda 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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 li jiġu wara d-data li d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas; 

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

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

ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew it-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum 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 jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew fid-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara  dik  id-data.

Madankollu, għal sptarijiet, il-limiti ta’ 
żmien imsemmija fil-punti i), ii), u iii) 
huma sittin jum.
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, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor u ġġustifikat fid-dokumenti 
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tal-offerta u/jew fil-kuntratt.
2c. 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 id-debitur u l-kreditur u sakemm 
mhux iġġustifikat fid-dawl ta’ ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas 
isir fuq perjodu itwal ta’ żmien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi r-regoli għandhom ikunu identiċi għall-korpi privati u dawk pubbliċi, dan għandu jkun 
speċifikat f’dan l-Artikolu biex tiġi żgurata l-konsistenza mat-tħassir tal-Artikolu 5. Għandu 
jkun hemm ukoll deroga armonizzata ta’ 60 jum  għall-isptarijiet, filwaqt li jittieħdu 
inkonsiderazzjoni l-organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-arranġamenti differenti 
magħmula mill-Istati Membri.

Emenda 99
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw 
limiti ta’ żmien iqsar ta’ bejn 30 u 60 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li titħalla armonizzazzjoni minima aktar milli armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 100
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-perjodu kuntrattwali għal ħlas ma 
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jaqbeż bl-ebda mod is-60 jum kalendarju. 
(a għall-ewwel semestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-
seħħ fl-1 ta' Jannar ta' dik is-sena; 
(b) għat-tieni semestru tas-sena 
kkonċentrata għandha tkun ir-rata fis-
seħħ fl-1 ta' Lulju ta' dik is-sena.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li jiġi limitat il-perjodu ta’ ħlas sa 60 jum joħloq sett ta’ regoli uniformi kemm għall-
intrapriżi u kemm għall-awtoritajiet pubbliċi. Jekk jikkonformaw ma’ din ir-regola ta’ 60 jum, 
l-intrapriżi jkomplu jgawdu mil-libertà tal-kuntratt. Dan il-ftehim se jgħin b’mod partikolari 
lill-SMEs, li huma ta’ spiss sfurzati minn klijenti maġġuri biex jaqblu għal perjodi ta’ ħlas 
twal mhux aċċettabbli. Barra dan, il-fattura għandha tagħmilha possibbli li jiġu ċċekkjati l-
prodotti jew is-servizzi forniti li huma konsistenti mal-kuntratt. Ara d-definizzjoni fil-
Premessa 10 (ġdida).

Emenda 101
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta interess għal ħlas tard għandu 
jitħallas u l-kreditur huwa SME, il-
kreditur huwa intitolat għal kumpens ta’ 
somma ugwali għal 5% tal-ammont dovut. 
Dan il-kumpens għandu jkun addizzjonali 
mal-interess għall-ħlas tard.

Or. it
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Emenda 102
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li meta interess għal ħlas tard għandu 
jitħallas u l-kreditur huwa SME, il-
kreditur huwa intitolat għal kumpens ta’ 
somma ugwali għal 5% tal-ammont dovut. 
Dan il-kumpens għandu jkun addizzjonali 
mal-interess għall-ħlas tard.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tal-ħlasijiet li joħorġu mill-kuntratti li jirrigwardaw it-tranżazzjonijiet kummerċjali 
għandhom japplikaw għal kulħadd: l-awtoritajiet pubbliċi, l-intrapriżi u l-individwi privati. 
Is-somma ta’ kumpens għandha għalhekk tapplika wkoll għat-tranżazzjonijiet kummerċjali 
bejn l-intrapriżi u bejn l-intrapriżi u l-individwi privati. Hemmhekk biss jista’ jinħoloq livell 
ekwu fir-rigward tal-obbligi tal-ħlasijiet.

Emenda 103
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumpens għall-spejjeż ta' rkupru Kumpens addizzjonali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu l-ġdid 4a paragrafu 1.
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Emenda 104
Matteo Salvini

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-
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, 
soġġetti għal reviżjoni biennali:

Or. it

Emenda 105
Gianni Pittella

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-
Artikoli 3 u 5, il-kreditur huwa 
awtomatikament intitolat li jitlob 
mingħand id-debitur, jiġifieri mingħajr ma 
l-kreditur individwali jieħu l-ebda azzjoni,
kwalunkwe wieħed minn dawn l-ammonti 
minimi:

Or. it

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 
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kumpensatorji dovuti  għall-ispejjeż ta' rkupru għandhom jiġu espressi f’ammonti minimi.

Emenda 106
Philippe Juvin

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 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:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emendi mressqa għall-Artikoli 3 u 5.

Emenda 107
Małgorzata Handzlik

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 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:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġejja mit-tħassir propost tal-Artikolu 3 u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 5 lill-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi privati. 
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Emenda 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

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-
Artikoli 3 u 5, il-kreditur huwa intitolat li 
jitlob mingħand id-debitur, bħala minimu,
kwalunkwe wieħed minn dawn l-ammonti: 

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-kliem ‘sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fil-kuntratt’ għandu jgħin biex 
jiżgura li l-kredituri mhumiex obbligati li jiffirmaw klawżola li tirrinunzja d-dritt tagħhom 
għal kumpens ta’ dan it-tip.

Emenda 109
Małgorzata Handzlik

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punti a, b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 10 000, 
somma fissa ta' EUR 40;

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

b) għal dejn ta' EUR 10 000 jew aktar, iżda 
inqas minn EUR 100, somma fissa ta' 
EUR 70.

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

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni li taħtha l-kumpens li jammonta għal ekwivalenti ta’ 1% ikun pagabbli fil-każ 
ta’ ħlasijiet tard ta’ dejn ta’ EUR 10 000 jew aktar hija riġida żżejjed b’mod partikolari fil-
każ ta’ tranżazzjonijiet b’valur għoli. Is-sistema ppreżentata mill-Kummissjoni teħtieġ li tkun 
simplifikata wkoll, li huwa għalhekk li l-arranġamenti għall-kumpens propost ġew sostituti 
b’żewġ somom fissi. 

Emenda 110
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40, u massimu ta’ 
3% addizzjonali tad-dejn totali biex ikopri 
kwalunkwe nfieq magħmul mill-kreditur 
meta jitlob id-dejn; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Persentaġġ addizzjonali huwa inkluż sabiex jiżgura li l-kredituri mhumiex ifaċċjati bi spejjeż 
żejda meta jitolbu dak li huwa dovut lilhom. Biex jibgħatu żewġ talbiet uffiċjalment validi , eż. 
żewġ messaġġi tal-faks ċertifikati, jistgħu jiswew sa EUR 50, li magħhom għandha tiżdied in-
nefqa fuq sejħiet minn fuq it-telefon, eċċ li kreditur jista’ jeħel sabiex jitlob dejn mhux 
imħallas.

Emenda 111
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) for a debt of EUR 1 000 or more, but 
less than EUR 10 000, a fixed sum of EUR 
70, u massimu ta’ 3% addizzjonali tad-
dejn totali biex ikopri kwalunkwe nfieq 
magħmul mill-kreditur meta jitlob id-
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dejn; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Persentaġġ addizzjonali huwa inkluż sabiex jiżgura li l-kredituri mhumiex ifaċċjati bi spejjeż 
żejda meta jitolbu dak li huwa dovut lilhom. B’żieda mal-punti li saru li huma marbuta mal-
emenda ta’ qabel, fil-każ ta’ dejn ta’ aktar minn EUR 1 000 il-kumpaniji ġeneralment ifittxu 
għajnuna legali, u l-miżata ta’ avukat għal konsultazzjoni u biex jagħti opinjoni legali tkun 
tal-anqas EUR 60. 

Emenda 112
Pablo Arias Echeverría

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.

c) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 3 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Persentaġġ addizzjonali huwa inkluż sabiex jiżgura li l-kredituri mhumiex ifaċċjati bi spejjeż 
żejda meta jitolbu dak li huwa dovut lilhom. B’żieda mal-punti li saru li huma marbuta maż-
żewġ emendi ta’ qabel, fil-każ ta’ dejn ta’ aktar minn EUR 10 000 il-kumpaniji ġeneralment 
jippreferu jagħmlu t-talba permezz ta’ avukat. Il-miżata ta’ avukat biex jieħu ħsieb il-każ u 
jitlob id-dejn permezz ta’ mezzi ex ġudizzjarji tal-anqas tkun EUR 300.

Emenda 113
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Kumpens ugwali għal 1% tal-ammont 
dovut għal kull jum ta’ dewmien ulterjuri 
wara 60 jum mid-data meta l-interessi 
jiġu dovut.
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Or. en

Emenda 114
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għal ħlas tard ikun dovut fi 
transazzjonijiet 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: 

Imħassar

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;
(b) għal dejn ta' EUR 1 000 jew aktar, 
iżda inqas minn EUR 10 000, somma fissa 
ta' EUR 70;
(c) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

Or. en

Emenda 115
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

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 

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 
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kwalunkwe wieħed minn dawn l-ammonti: kwalunkwe wieħed minn dawn l-ammonti:
(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 50, 
somma fissa ta' EUR 10;

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

b) għal dejn ta' EUR 50 jew aktar, iżda 
inqas minn EUR 200, somma fissa ta' 
EUR 20;
(ba) għal dejn ta’ EUR 200 jew aktar, iżda 
inqas minn EUR 800, somma fissa ta’ 
EUR 40;
(bb) għal dejn ta’ EUR 800 jew aktar, iżda 
inqas minn EUR 8 000, somma fissa ta’ 
EUR 80;

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

c) għal dejn ta' EUR 8 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

L-iskala l-ġdida ta’ kumpens se sservi ħafna aħjar biex tirrifletti l-ispejjeż propja u għalhekk 
taqdi l-iskop.

Emenda 116
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

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-
Artikoli 3 u 5 u sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fil-kuntratt, il-kreditur 
huwa intitolat li jitlob mingħand id-debitur 
somma fissa ta’ EUR 40.

(a) ) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;
(b) għal dejn ta' EUR 1 000 jew aktar, 
iżda inqas minn EUR 10 000, somma fissa 
ta' EUR 70;
(c) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Somma uniformi fissa għandha tiġi stabbilita għar-rimborż ta’ spejjeż ta’ rkupru, sabiex 
tissimplifika l-proċedura ta’ rimborż. Il-mudell gradat propost ma jirriflettix l-ispejjeż 
attwali, li huma l-istess għal djun żgħar u kbar. Is-somma fissa ta’ EUR 40 għandha tkopri l-
ispejjeż amministrattivi kollha magħmula. Il-proċedura għar-rimborż ta’ spejjeż addizzjonali, 
bħall-ispejjeż tal-qorti, li għandhom ikunu kklejmjati individwalment, hija stabbilita 
f’paragrafu 3. 

Emenda 117
Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

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-
Artikoli 3 u 5 u sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fil-kuntratt, il-kreditur 
huwa intitolat li jitlob EUR 20 mingħand 
id-debitur.

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;
(b) għal dejn ta' EUR 1 000 jew aktar, 
iżda inqas minn EUR 10 000, somma fissa 
ta' EUR 70;
(c) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx xieraq li wieħed ivarja s-somma fissa ta’ kumpensa għal spejjeż ta’ rkupru, 
minħabba li l-livell tal-ispejjeż tal-irkupru tal-kreditur ġeneralment ma jiddependux fuq il-
livell tad-dejn. Is-somma ta’ EUR 20 hija bbażata fuq l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
stess; ara l-osservazzjonijiet dwar l-istudju tal-impatt tat-8 ta’ April 2009 (SEC(2009)0315, 
p. 38), fejn kien stmat li l-medja tal-ispejjeż ta’ rkupru huma EUR 20.
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Emenda 118
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) -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-
Artikoli 3 u 5 u sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fil-kuntratt, il-kreditur 
huwa intitolat li jitlob mingħand id-debitur 
somma ugwali għal 1.5% tal-ammont 
dovut.

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;
(b) għal dejn ta' EUR 1 000 jew aktar, 
iżda inqas minn EUR 10 000, somma fissa 
ta' EUR 70;
(c) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

Or. it

Emenda 119
Cornelis de Jong

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membru għandhom jiżguraw 
li, meta l-imgħax għal ħlas tard isir dovut, 
il-kreditur jiġi intitolat biex jikseb mid-
debitur kumpens ekwivalenti għal rata tal-
imgħax ta’ 1% fuq l-ammont dovut 
minbarra r-rata tal-imgħax għal ħlas tard.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din tidher soluzzjoni aktar ġusta minn kumpens ta’ somma f’daqqa. Iqis l-argument li għandu 
jkun hemm aktar kumpens, aktar ma jkun hemm dewmien fil-ħlas, billi ma joħloqx limiti 
artifiċjali bejn ċerti dati: fil-proposta tar-Rapporteur, debitur li jħallas fl-44 jum mid-data li 
l-imgħax għal ħlas tard isir dovut, għandu jħallas kumpens ta’ 2% tal-ammont dovut, u 
debitur li jħallas fil-45 jum, għandu jħallas kumpens ta’ 4%. Dan jibqa’ pjuttost arbitrarju.

Emenda 120
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-ammont ta’ kumpens msemmi 
f’paragrafu 1 m’għandux jaqbeż EUR 
1 000.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Minn naħa, il-kumpens għal spejjeż ta’ rkupru għandu japplika għal livelli għolja ta’ dejn. 
Min-naħa l-oħra, għandu jiġi impost ammont massimu għar-rimborż tal-ispejjeż.

Emenda 121
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) 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.

Or. cs
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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 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafi 1 u 2

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-
Artikoli 3 u 5 u sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fil-kuntratt, il-kreditur 
huwa intitolat li jitlob mingħand id-debitur 
somma fissa ta’ EUR 40.

(a) għal dejn ta' inqas minn EUR 1 000, 
somma fissa ta' EUR 40;
(b) għal dejn ta' EUR 1 000 jew aktar, 
iżda inqas minn EUR 10 000, somma fissa 
ta' EUR 70
(c) għal dejn ta' EUR 10 000 jew iktar, 
somma ekwivalenti ta' 1 % tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.
(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu dovuti mingħajr il-ħtieġa 
ta' tfakkira u bħala kumpens għall-ispejjeż 
ta' rkupru tal-kreditur stess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi somma fissa ta’ EUR 40 biex tikkumpensa spejjeż ta’ rkupru. Dan 
minħabba li l-irkupru ma jwassalx għal spejjeż għoljin, u l-kreditur huwa xorta waħda 
intitolat skont l-Artikolu 4(3) li jitlob kumpens għal spejjeż ta’ rkupru ulterjuri, li jkopri tali 
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spejjeż. Il-kumpens m’għandux jintuża ħażin sabiex jaġixxi bħala deterrent; ir-rata ta’ 
interess għal ħlas tard taqdi dak l-iskop. Jekk l-Artikolu 3 u l-Artikolu 5 jingħaqdu, imbagħad 
tal-ewwel jitneħħa mit-test. 

Emenda 123
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu dovuti mingħajr il-
ħtieġa ta' tfakkira u bħala kumpens għall-
ispejjeż ta' rkupru tal-kreditur stess.

Imħassar

Or. en

Emenda 124
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ammonti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu dovuti mingħajr il-
ħtieġa ta' tfakkira u bħala kumpens għall-
ispejjeż ta' rkupru tal-kreditur stess.

2. Sakemm id-debitur mhuwiex 
responsabbli għad-dewmien, il-kreditur 
għandu, flimkien mal-ammonti stipulati 
f’paragrafu 1, ikun intitolat li jikseb 
kumpens raġonevoli mid-debitur għall-
ispejjeż kollha ta’ rkupru magħmula 
permezz tal-ħlasijiet tard ta’ dak tal-
aħħar. L-Istati Membri għandhom
jiddeterminaw livell minimu raġonevoli, li 
m’għandux ikun inqas minn 5% tas-
somma dovuta. Dan għandu jkun bla 
preġudizzju għal kwalunkwe talba fuq in-
naħa tal-kreditur fir-rigward ta’ danni 
jew preġudizzju sofruti minħabba ħlasijiet 
tard.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Emenda 125
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ammonti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu dovuti mingħajr il-ħtieġa 
ta' tfakkira u bħala kumpens għall-ispejjeż 
ta' rkupru tal-kreditur stess. 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ammont msemmi fil-paragrafu 1 għandu
jkun dovut mingħajr il-ħtieġa ta' tfakkira u 
bħala kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru tal-
kreditur stess.

Or. it

Emenda 126
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-kumpens imsemmi f’paragrafu 1, 
punt (ca) għandu japplika sat-tmiem tat-
12-il xhar ta’ dewmien konsekuttiv.

Or. en
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Emenda 127
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ) L-ammont ta’ kumpens imsemmi 
f’paragrafu 1 ma għandux jaqbeż EUR 50 
000.

Or. en

Emenda 128
Lara Comi

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.

Imħassar

Or. it

Emenda 129
Pablo Arias Echeverría

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-

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ammonti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom ikunu pagabbli mingħajr il-
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paragrafu 1,  għandu jkun intitolat li 
jitlob kumpens raġonevoli mid-debitur  
għall-ammont pendenti  minħabba l-ħlas 
tard ta' dan tal-aħħar.

ħtieġa ta’ tfakkira u bħala kumpens għall-
ispejjeż ta’ rkupru tal-kreditur stess.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jekk li tintbagħat tfakkira hija kundizzjoni għall-kreditur biex jirċievi kumpens xieraq, id-
debituri jippruvaw bil-mezzi kollha possibbli jevitaw milli jirċievu tfakkiriet sabiex ma 
jkollhomx iħallsu l-kumpens. Imbagħad ikun meħtieġ li wieħed jieħu l-proċedimenti legali u 
għal ġudikant sabiex jiddetermina jekk tfakkira inbagħatitx jew le b’mod regolari u jekk il-
kumpens tħallasx jew le. Meta dan huwa l-każ, il-kumpens jieqaf milli jkun ta’ deterrent 
suffiċjenti għal nuqqas ta’ ħlas. 

Emenda 130
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 131
Hans-Peter Mayer

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 

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

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 bbilli 
jkun qabbad avukat jew aġenżija li tiġbor 
id-dejn jew għamel użu minn faċilità ta’ 
self korrenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar liema spejjeż huma inklużi fost l-ispejjeż l-oħra li ġejjin minn ħlasijiet tard 
tad-debitur.

Emenda 132
Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Kumpens imħallas fi ħlas wieħed

1. L-Istati Membri għandhom jiżgura li, 
meta jsir pagabbli l-imgħax għal 
pagamenti tardivi, il-kreditur ikun 
intitolat jottjeni mid-debitur l-ammonti li 
ġejjin:
(a) kumpens ugwali għal 1% tal-ammont 
dovut mid-data ta’ meta l-imgħax isir 
pagabbli;
b) ) kumpens ugwali għal 2 % tal-ammont 
dovut wara 45 jum mid-data ta’ meta l-
imgħax isir pagabbli;
c) kumpens ugwali għal 3 % tal-ammont 
dovut wara 60 jum mid-data ta’ meta l-
imgħax isir pagabbli;
2. Il-kumpens imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied mal-imgħax dovut għal 
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pagament tardiv u mal-kumpens għall-
kostijiet ta’ rkupru. 
3. L-ammont tal-kumpens imsemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux jeċċedi EUR 3 
000.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Sistema gradata ta’ kumpens imħallas fi ħlas wieħed għal ħlas tard skont kemm hu tard il-
ħlas hija proposta. Limitu massimu għal dan il-kumpens imħallas huwa stabbilit sabiex 
jipprovdi protezzjoni għal intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju. L-adozzjoni ta’ din l-emenda hija 
kundizzjonali fuq l-adozzjoni ta’ Emenda 11 fir-rapport tar-rapporteur, li jfittex li jħassar l-
Artikolu 5(5) ta’ din il-proposta għal direttiva.

Emenda 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Somma ta’ kumpens

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għad-dewmien fil-ħlas isir 
pagabbli, il-kreditur ikun intitolat li jikseb 
mingħand id-debitur kwalunkwe wieħed 
mill-ammonti li ġejjin:
(a) kumpens ta’ 3% tal-ammont dovut 
wara 60 jum mid-data ta’ meta l-imgħax 
isir pagabbli..
b) kumpens ta’ 5 % tal-ammont dovut 
wara 90 jum mid-data ta’ meta l-imgħax 
isir pagabbli.
2. Il-kumpens imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun apparti l-imgħax għad-
dewmien fil-ħlas u apparti l-kumpens 
għall-ispejjeż ta’ rkupru. 
3. L-ammont tal-kumpens imsemmi 
fil-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż il-
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50 000 EUR.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal ħlas tard ta’ bejn 30 u 60 jum ma jidhirx li huwa neċessarju li tiġi imposta somma ta’ 
kumpens apparti l-imgħax statutorju u l-kumpens għall-ispejjeż ta’ rkupru.

Emenda 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta l-imgħax għal ħlas tard isir dovut, il-
kreditur jiġi intitolat biex jikseb 
awtomatikament mingħajr il-ħtieġa tas-
sentenzi tal-qorti u mingħajr il-ħtieġa 
għall-kreditur li jagħmel talba, mid-
debitur għal kull wieħed mill-ammonti li 
ġejjin:
(a) kumpens ugwali għal 5% tal-ammont 
dovut mid-data ta’ meta l-imgħax isir 
dovut;
(b) kumpens ugwali għal 6% tal-ammont 
dovut wara 45 jum mid-data ta’ meta l-
imgħax isir dovut;
(c) kumpens ugwali għal 7% tal-ammont 
dovut wara 60 jum mid-data ta’ meta l-
imgħax isir dovut.
2. Il-kumpens imsemmi f’paragrafu 1 
għandu jiżdied mal-imgħax għal ħlas tard 
u mal-kumpens għall-ispejjeż tal-irkupru.
3. L-ammont tal-kumpens imsemmi 
f’paragrafu 1 ma għandux jaqbeż EUR 50 
000.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-SMEs spiss huma l-parti d-dgħajfa fit-transazzjonijiet kummerċjali, fil-każ ta’ ħlasijiet tard 
tassew joqogħdu jaħsbuha dwar jekk għandhomx jitolbu l-imgħax dovut mid-debitur, għall-
biża’ li jitilfu kuntratti u klijenti futuri.

Emenda 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5
Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi

Imħassar

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;
b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx 
għal raġunijiet oħra għajr minħabba d-
debitur.
2. Meta l-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1 huma sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:
(a) l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
għandhom isiru pagabbli mill-ġurnata 
wara d-data jew mit-tmiem tal-perjodu ta' 
ħlas stipulat fil-kuntratt;
b) jekk id-data jew il-perjodu ta' ħlas 
mhumiex fissi fil-kuntratt, l-interessi 
għad-dewmien fil-ħlas isiru pagabbli 
b'mod awtomatiku fi kwalunkwe wieħed 
mil-limiti ta' żmien li ġejjin
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i) ) 30 jum 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;
(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew dakinhar tad-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
30 jum wara dik id-data.
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, 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 
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.
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:
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(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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi r-regoli għandhom ikunu identiċi għall-korpi privati u dawk pubbliċi, ma jidhirx li hemm 
bżonn ta’ artikolu speċifiku għall-ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandu japplika għat-tipi kollha ta’ transazzjonijiet 
kummerċjali sabiex jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji pubbliċi jew 
għal dawk privati. Ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi 
huma f’bosta affarijiet simili għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex jiġu 
evitati perjodi ta’ ħlas żvantaġġat b’mod patikolari għal intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, l-
imgħax għandu jitħallas f’kull każ mhux aktar tard minn 60 jum wara l-irċevuta tal-fattura. 
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Emenda 137
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Emenda 138
Matteo Salvini

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 f’isem l-awtoritajiet pubbliċi għal 
partijiet terzi,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:
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Or. it

Emenda 139
Cristian Silviu Buşoi

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: 

Or. ro

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.

Emenda 140
Heide Rühle

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 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għall-kunsinna ta' oġġetti jew il-provvista 
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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:

ta' servizzi, 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:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emenda 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi transazzjonijiet 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 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: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandu japplika għat-tipi kollha ta’ transazzjonijiet 
kummerċjali sabiex jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji pubbliċi jew 
għal dawk privati. Ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi 
huma f’bosta affarijiet simili għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex jiġu 



PE439.270v02-00 88/132 AM\810451MT.doc

MT

evitati perjodi ta’ ħlas żvantaġġat b’mod patikolari għal intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, l-
imgħax għandu jitħallas f’kull każ mhux aktar tard minn 60 jum wara l-irċevuta tal-fattura. 

Emenda 142
Toine Manders

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, 
il-kreditur, wara li jkun bagħat tfakkira 
lill-awtoritajiet pubbliċi bi prova ta’ 
riċevuta, wara li jkunu għaddew 30 jum 
minn meta l-awtorità pubblika tkun 
rċeviet il-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlasijiet, ikun intitolat, mingħajr 
bżonn ta' tfakkira, għall-interessi minħabba 
d-dewmien fil-ħlas daqs l-interessi 
statutorji jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin 
ikunu sodisfatti:

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk id-debitur huwa l-ewwel imfakkar biex jagħmel ħlas wara li jkunu għaddew 30 jum wara 
d-data ta’ riċevuta tal-fattura jew ta’ talba ekwivalenti għall-ħlas, dan jagħtih l-opportunità 
biex jikkontesta t-talba. Dan jista’ jirriżulta fi tnaqqis fin-numru ta’ ħlasijiet diretti tad-dejn 
fl-Ewropa. Kwalunkwe kawża tal-qorti li tirrigwarda ħlas tard li mbagħad seħħ, imbagħad 
issir proċediment purament amministrattiv. Bis-sentenza tal-qorti, il-kreditur jista’ jagħmel 
it-talba tiegħu.
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Emenda 143
Philippe Juvin

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 bejn 
intrapriżi, jew 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:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Emenda 144
Paolo Bartolozzi

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, 

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, 



PE439.270v02-00 90/132 AM\810451MT.doc

MT

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:

jew f’isem l-awtoritajiet pubbliċi għal 
partijiet terzi, 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:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni ġdida tkopri tranżazzjonijiet kummerċjali taħt ftehimiet kollettivi bejn il-
farmaċiji jew organizzazzjonijiet tal-farmaċija u l-awtoritajiet pubbliċi. Din tapplika għall-
każ Taljan, fost sitwazzjonijiet oħra, li fih ħlasijiet mill-unitajiet lokali tas-saħħa huma 
regolati mill-Ftehima Nazzjonali tal-Farmaċija konkluża bejn l-assoċjazzjonijiet nazzjonali 
ta’ farmaċiji muniċipali u privati u l-amministrazzjoni pubblika xierqa. 

Emenda 145
Gianni Pittella

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 f’isem l-awtoritajiet pubbliċi għal 
partijiet terzi, 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:

Or. it

Ġustifikazzjoni
Il-formulazzjoni ġdida tkopri sitwazzjonijiet fejn l-oġġetti jew servizzi, minflok ikunu mwassla 
jew provduti lil awtoritajiet pubbliċi, jitwasslu jew jiġu provduti f’isem l-awtoritajiet pubbliċi 
lil partijiet terzi. Każ fejn dan japplika huwa s-servizzi tal-farmaċija: meta jagħtu l-mediċini 
lill-pazjenti, il-farmaċiji qed jagħmlu servizz għall-istat, li għalih mhumiex jitħallsu qabel ma 
jsir.
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Emenda 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk id-data jew il-perjodu ta' ħlas 
mhumiex fissi fil-kuntratt, l-interessi għad-
dewmien fil-ħlas isiru pagabbli b'mod 
awtomatiku fi kwalunkwe wieħed mil-
limiti ta' żmien li ġejjin:

(b) jekk id-data ta' ħlas mhumiex fissi fil-
kuntratt, l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
isiru pagabbli b'mod awtomatiku fi 
kwalunkwe wieħed mil-limiti ta' żmien li 
ġejjin:

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

(i) 30 jum 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 t-talba ekwivalenti għall-
ħlas qabel l-oġġetti jew is-servizzi, 30 jum 
wara li jaslu l-oġġetti jew is-servizzi;

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew dakinhar tad-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
30 jum wara dik id-data.

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura verifikabbli jew t-talba 
ekwivalenti għall-ħlas qabel jew dakinhar 
tad-data li fiha dik l-aċċettazzjoni jew 
verifika sseħħ, 30 jum wara dik id-data.

Or. de

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 147
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk id-data jew il-perjodu ta' ħlas 
mhumiex fissi fil-kuntratt, l-interessi għad-
dewmien fil-ħlas isiru pagabbli b'mod 
awtomatiku fi kwalunkwe wieħed mil-
limiti ta' żmien li ġejjin:

(b) jekk id-data ta' ħlas mhumiex fissi fil-
kuntratt, l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
isiru pagabbli b'mod awtomatiku fi 
kwalunkwe wieħed mil-limiti ta' żmien li 
ġejjin:

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

(i) sa 60 jum kalendarju wara d-data li 
fiha jsiru dovuti u d-data li 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 t-talba ekwivalenti għall-
ħlas qabel l-oġġetti jew is-servizzi, sa 
60 jum kalendarju wara li jaslu l-oġġetti 
jew is-servizzi;

jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew dakinhar tad-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
30 jum wara dik id-data.

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura verifikabbli jew t-talba 
ekwivalenti għall-ħlas qabel jew dakinhar 
tad-data li fiha dik l-aċċettazzjoni jew 
verifika sseħħ, sa 60 jum kalendarju wara 
dik id-data.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Emenda 148
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk id-data jew il-perjodu ta' ħlas 
mhumiex fissi fil-kuntratt, l-interessi għad-
dewmien fil-ħlas isiru pagabbli b'mod 
awtomatiku fi kwalunkwe wieħed mil-
limiti ta' żmien li ġejjin:

(b) jekk id-data jew il-perjodu ta' ħlas 
mhumiex fissi fil-kuntratt, l-interessi għad-
dewmien fil-ħlas isiru pagabbli b'mod 
awtomatiku fi kwalunkwe wieħed mil-
limiti ta' żmien li ġejjin:

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

(i) 90 jum 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, 90 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi;

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew dakinhar tad-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
30 jum wara dik id-data.

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew dakinhar tad-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
90 jum wara dik id-data.

Or. it

Emenda 149
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk id-data jew il-perjodu ta' ħlas 
mhumiex fissi fil-kuntratt, l-interessi għad-
dewmien fil-ħlas isiru pagabbli b'mod 
awtomatiku fi kwalunkwe wieħed mil-
limiti ta' żmien li ġejjin

(b) jekk id-data jew il-perjodu ta' ħlas 
mhumiex fissi fil-kuntratt, l-interessi għad-
dewmien fil-ħlas isiru pagabbli b'mod 
awtomatiku fi kwalunkwe wieħed mil-
limiti ta' żmien li ġejjin
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(i) 30 jum wara d-data li fiha d-debitur 
jirċievi l-fattura jew talba ekwivalenti 
għall-ħlas;

(i) 60 jum 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, 60 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi;

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew dakinhar tad-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
30 jum wara dik id-datadate.

(iii) jekk proċedura ta’ aċċettazzjoni jew 
verifikazzjoni, li permezz tagħha trid tiġi 
żgurata l-konformità tal-oġġetti jew is-
servizzi mal-kuntratt, tkun stipulata mill-
istatut jew fil-kuntratt u jekk id-debitur 
jirċievi l-fattura jew t-talba ekwivalenti 
għall-ħlas qabel jew dakinhar tad-data li 
fiha dik l-aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 
60 jum wara dik id-data.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ ħlas li ġejjin minn kuntratti li jirrigwardaw tranżazzjonijiet kummerċjali 
għandhom japplikaw għal kulħadd: awtoritajiet pubbliċi, intrapriżi u individwi privati. Wara 
dan biss, jistgħu jinħolqu kundizzjonijiet ugwali fir-rigward ta’ obbligi għall-ħlasijiet. Il-ħlas 
għandu jkun meqjus li jkun dam, li jqanqal l-obbligu għal ħlas tal-interess u s-somma ta’ 
kumpens ta’ 5%, idealment wara 60 jum. Wara l-ewwel tfakkira wara 30 jum, id-debitur 
imbagħad għandu 30 jum ieħor biex iħallas id-dejn tiegħu.

Emenda 150
Othmar Karas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’każ li l-kuntratt ma fihx perjodu ta’ ħlas, l-Artikolu 5 paragrafu 2b joħloq dritt awtomatiku 
għall-imgħax, 30 jum wara d-data tal-irċevuta tal-fattura. Madankollu, il-kreditur rarament 
ikun jista’ jipprova li d-debitur irċieva l-fattura. Din id-dispożizzjoni għandha tipprovdi 
għall-każ li fih l-irċevuta tal-fattura jew tat-talba ta’ ħlas ekwivalenti ma jkunux ċerti.

Emenda 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

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 fl-
Artikolu 5(2)(b)(i), (ii) u (iii) għandu jkun 
ta’ sittin jum.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s’agit pas d’exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Emenda 152
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dewma massima ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandhiex taqbeż 

Imħassar



PE439.270v02-00 96/132 AM\810451MT.doc

MT

30 jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This Emenda helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance.
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Emenda 153
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi huma mitluba jistabbilixxu eżempju u, bil-kontra ta’ intrapriżi privati, 
iggarantixxew aċċess għal riżorsi finanzjarji. L-awtoritajiet pubbliċi għalhekk għandhom 
jaqblu biss b’eċċezzjoni dwar perjodi ta’ ħlas itwal minn 30 jum. Somma ta’ kumpens ta’5% 
tipprovdi inċentiv ċar biex wieħed iħallas fil-ħin. Madankollu, dan għandu jkun suġġet għal 
limitu massimu sabiex jiġu evitati piżijiet sproporzjonati fuq il-baġits pubbliċi u inċentivi 
għall-korruzzjoni. 
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Emenda 154
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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 
60 jum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emenda 155
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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 
60 jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.

Or. it
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Emenda 156
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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 
90 jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.

Or. it

Emenda 157
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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, sakemm ma jkunx speċifikat fil-
kuntratt li jirrigwarda tranżazzjonijiet 
kummerċjali bejn l-intrapriżi , jew fid-
dokumenti tal-offerta u fil-kuntratt li 
jirrigwarda tranżazzjonijiet kummerċjali li 
jwasslu għall-kunsinna tal-oġġetto jew il-
provediment ta’ servizzi għal 
rimunerazzjoni lill-awtoritajiet pubbliċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
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Philippe Juvin à l’article 3 et à l’article 5 paragraphe 1). Le champ d’application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Emenda 158
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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.

Or. en

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, 
jħalli 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 159
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Jürgen Creutzmann

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 
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 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' bżonn 
oġġettiv li l-ħlas isir fuq perjodu itwal ta' 
żmien. Il-perjodi ta' ħlas kuntrattwali bl-
ebda mod ma jista’ kaqbeż 60 jum 
kalendarju. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi huma mitluba jistabbilixxu eżempju u, bil-kontra ta’ intrapriżi privati, 
iggarantixxew aċċess għal riżorsi finanzjarji. L-awtoritajiet pubbliċi għalhekk għandhom 
jaqblu biss b’eċċezzjoni dwar perjodi ta’ ħlas itwal minn 30 jum. Somma ta’ kumpens ta’5% 
tipprovdi inċentiv ċar biex wieħed iħallas fil-ħin. Madankollu, dan għandu jkun suġġet għal
limitu massimu sabiex jiġu evitati piżijiet sproporzjonati fuq il-baġits pubbliċi u inċentivi 
għall-korruzzjoni. 

Emenda 160
Pablo Arias Echeverría

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 
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 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 ma 
jkunx meħtieġ bżonn oġġettiv, ordnat
b’force majeure, li l-ħlas isir fuq perjodu 
itwal ta' żmien.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: ‘salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago’ sería un absoluto ‘coladero’. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la ‘necesidad objetiva’ de ampliar el plazo de pago. Si este artículo 
se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista quedaría, al 
menos en España, vacío.

Emenda 161
Damien Abad, Constance Le Grip

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 
mhux iġġustifikat fid-dawl ta' ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas isir 
fuq perjodu itwal ta' żmien.

4. Għat-twettieq ta’ kuntratti pubbliċi, bl-
eċċezzjoni ta’ dawk suġġetti għall-
esklużjonijiet stabbiliti fit-Titolu II, 
Kapitolu II, Sezzjoni 3 tad-Direttiva 
2004/18/KE, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi definit it-terminu “awtoritajiet pubbliċi”, il-proposta għal direttiva tirreferi għall-
kunċett ta’ “awtoritajiet kuntrattwali” kif definit fid-Direttiva 2004/18/KE. Jidher għalhekk li 
huwa meħtieġ li wieħed ikun konsistenti mad-Direttiva 2004/18/KE sħiħa u biex jittrasferixxi 
l-qasam ta’ applikazzjoni li jirrigwarda dan. Meta jsir dan, jagħmilha possibbli wkoll li 
wieħed jikkunsidra l-esklużjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2004/18/KE u għalhekk jirrispondi 
għall-problemi ta’ tagħwiġ tal-kompetizzjoni li jistgħu jinħolqu jekk il-proposta għal direttiva 
tiġi applikata għal dawn il-korpi esklużi. 
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Emenda 162
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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 
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:

(a) li l-perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt 
ma għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien 
stipulati fil-paragrafu 2(b), sakemm ma 
jiġix ġustifikat debitament u b’mod 
oġġettiv skont il-prinċipju tal-ħtieġa jew 
skont id-dispożizzjonijiet speċjali stipulati 
mil-liġi nazzjonali sakemm mhux bi qbil 
bejn il-kreditur u d-debitur.
L-Istati Membri, meta jkun meħtieġ 
jistgħu jiddevjaw mir-rekwiżiti stipulati 
f’paragrafu (a) f’każijiet ta’ arranġamenti 
għal ħlas bi ħlasijiet bi skema jew 
maqsuma li ġew miftehma b’mod 
speċifiku bejn id-debitur u l-kreditur.
(b) id-data tal-irċevuta tal-fattura mhijiex 
suġġett għal ftehim kuntrattwali bejn id-
debitur u l-kreditur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandu japplika għat-tipi kollha ta’ transazzjonijiet 
kummerċjali sabiex jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji pubbliċi jew 
għal dawk privati. 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, sakemm 
ma jiġix miftiehem mod ieħor. Rekwiżiti differenti għandhom japplikaw għal ħlas bi ħlasijiet 
bi skemi jew maqsuma. Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet fuq perjodi ta’ ħlas ma 
għandhomx jiġu inklużi minn arranġamenti kuntrattwali fuq fatturazzjoni posposta.
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Emenda 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

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 
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 
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:

(a) li l-perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt 
ma għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien 
stipulati fil-paragrafu 2(b), sakemm ma 
jiġix ġustifikat debitament u b’mod 
oġġettiv skont il-prinċipju tal-ħtieġa jew 
skont id-dispożizzjonijiet speċjali stipulati 
mil-liġi nazzjonali sakemm mhux bi qbil 
bejn il-kreditur u d-debitur.
(b) L-Istati Membri, meta jkun meħtieġ 
jistgħu jiddevjaw mir-rekwiżiti stipulati 
f’paragrafu (a) f’każijiet ta’ arranġamenti 
għal ħlas bi ħlasijiet bi skema jew 
maqsuma li ġew miftehma b’mod 
speċifiku bejn id-debitur u l-kreditur
(c) id-datat tal-irċevuta tal-fattura mhijiex 
suġġett għal ftehim kuntrattwali bejn id-
debitur u l-kreditur

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandu japplika għat-tipi kollha ta’ transazzjonijiet 
kummerċjali sabiex jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi jew għall-kumpaniji pubbliċi jew 
għal dawk privati. 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. Rekwiżiti 
differenti għandhom japplikaw għal ħlas bi ħlasijiet bi skemi (Ratenzahlungen) jew maqsuma 
(Abschlagszahlungen). Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet fuq perjodi ta’ ħlas ma 
għandhomx jiġu inklużi minn arranġamenti kuntrattwali fuq fatturazzjoni posposta.
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Emenda 164
Cornelis de Jong

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 
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 li l-
perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda ħtieġa  li jiġi introdott nuqqas għall-awtoritajiet pubbliċi: prattiki eżistenti 
f’xi Stati Membri (pereżempju r-Renju Unit, il-Pajjiżi Baxxi) juru li huwa possibbli għall-
awtoritajiet pubbliċi fil-livelli kollha biex iħallsu fi 30 jum. Premessa 17 tal-proposta tal-
Kummissjoni tispjega fid-dettall għalfejn għall-awtoritajiet pubbliċi tassew hemm inqas limiti 
finanzjarji milli għall-kumpaniji. Barra minn hekk, huma għandhom jagħtu l-eżempju t-tajjeb 
lis-suq kollu.

Emenda 165
Othmar Karas

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 
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 li l-
perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b). 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni xi kultant jippermetti deroga mill-perjodu ta’ żmien ta’ 30 jum, li 
huwa miftuħ għal għadd mhux definit ta’ interpretazzjonijiet u joħloq spazju biex jimponi 
termini ta’ ħlas itwal fit-termini tal-kuntratt milli mixtieq minn din id-direttiva, pereżempju 
bħala mod biex jegħleb il-limiti tal-baġit. Dan għandu jiġi evitat sabiex jiżgura ħlas fil-ħin 
mill-awtoritajiet pubbliċi. 

Emenda 166
Zuzana Roithová

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 
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 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.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi, wkoll, għandu jkollhom il-libertà kuntrattwali biex jifformalizzaw 
relazzjonijiet mal-fornituri tagħhom f’konformità mal-ħtiġiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 167
Philippe Juvin

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 
bejn il-kreditur u d-debitur u sakemm 
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mhux iġġustifikat fid-dawl ta’ ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas isir 
fuq perjodu itwal ta’ żmien.

mhux iġġustifikat fid-dawl ta’ ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas isir 
fuq perjodu itwal ta’ żmien. Il-perjodu 
għall-ħlas fl-ebda każ m’għandu jaqbeż 
is-60 jum.

Or. fr

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 168
Heide Rühle

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 
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 li l-
perjodu ta’ ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta’ żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Emenda 169
Matteo Salvini

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 
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 li l-
perjodu ta’ ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta’ żmien stipulati 
fil-paragrafu 2(b). 

Or. en

Emenda 170
Edvard Kožušník

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 
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 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 ġġustifikat 
oġġettivament fid-dawl tan-natura 
partikolari jew fatturi tal-kuntratt.

Ħlief fil-każ ta’ arranġamenti għal 
pagamenti akkont, il-perijodu tal-
pagament ma għandux jeċċedi s-60 jum. 
Id-debituri m’għandhomx jitħallew jużaw 
ukoll arranġamenti għal pagamenti 
akkont bħala mezz biex jiġu mminati r-
regoli u l-prinċipji stabbiliti f’din id-
direttiva. 

Or. en
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Emenda 171
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu 
limiti ta’ żmien iqsar ta’ bejn 30 u 60 
ijiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar jekk tiġi permessa armonizzazzjoni minima milli armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 172
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li fejn servizzi ta’ interess ġenerali huma 
provduti wkoll mis-servizz privat, id-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw għat-tnejn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkunsidra l-modi differenti li fihom huma organizzati s-setturi pubbliċi fi Stati 
Membri u b’mod partikolari fis-saħħa u fil-kura soċjali. Pereżempju, diġà hemm numru ta’ 
sptarijiet involvuti fid-dispożizzjoni tal-kura u f’xi Stati Membri kulma jmur dan qed ikun il-
każ. Huwa għalhekk importanti li jiġi żgurat trattament ugwali u li l-fornituri tas-servizzi 
pubbliċi ma jkunux f’sitwazzjoni ta’ żvantaġġ inġust.
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Emenda 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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

Or. es

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 174
Damien Abad, Constance Le Grip

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din is-somma ta’ kumpens addizzjonali mhux ċar, l-aktar minħabba li tiġi fuq 
żewġ penali (kumpens għal spejjeż ta’ rkupru u interess penali), kull wieħed minnhom iservi 
għal skop speċifiku. Barra minn hekk, huwa diffiċli li wieħed jara r-raġuni għalfejn l-ammont 
għandu jkun 5%, minħabba li l-istudju tal-impatt tal-Kummissjoni huwa vag dwar dan. 
Minħabba dawn il-kundizzjonijiet, l-introduzzjoni ta’ tali kumpens tista’ tirriżulta 



PE439.270v02-00 110/132 AM\810451MT.doc

MT

f’inrikkament inġust għall-kreditur, li ovvjament mhux l-iskop ta’ din il-proposta għal 
direttiva.

Emenda 175
Philippe Juvin

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Emenda 176
Heide Rühle

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-

Imħassar
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ħlas.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Emenda 177
Zuzana Roithová

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

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Mhux possibbli, fil-kuntest tal-parità tal-partijiet f’relazzjonijiet kuntrattwali, li l-awtoritajiet 
pubbliċi jiġu soġġetti għal tali penali unilaterali għolja.

Emenda 178
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Jürgen Creutzmann

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.

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi huma mitluba li jkunu ta’ eżempju u, kontra intrapriżi privati, 
jiggarantixxu aċċess għal riżorsi finanzjarji. Għalhekk l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jaqblu b’mod eċċezzjonali biss fuq perjodi ta’ ħlas itwal minn 30 jum. Somma ta’ kumpens ta’ 
5% tipprovdi inċentiv ċar ta’ ħlas fil-ħin. Madankollu, din għandha, tkun suġġetta għal limitu 
ogħla biex ma jkunx hemm piżijiet sproporzjonati fuq baġits u inċentivi pubbliċi għal 
korruzzjoni. 

Emenda 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Meta l-ħlas fid-data preskritta jiddependi 
fuq it-trasferiment minn qabel ta’ fondi 
mill-Istati mill-amministrazzjoni soċjali, li 
ma kinitx affettwata, u fejn awtorità 
pubblika li mhix suġġetta għall-
amministrazzjoni ċentrali mhix 
responsabbli għad-dewmien, il-kreditur 
m’għandux ikun intitolat għal somma ta’ 
kumpens li hi daqs il-persentaġġ tal-
ammont dovut.

Or. el
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Ġustifikazzjoni

A lump sum compensation equal to 5% of the amount due, from the first day, is 
disproportionate and has a dissuasive effect on payment of the debt since the same percentage 
applies irrespective of the duration of the delay. Moreover, in many cases, payments by public 
authorities not subject to the central administration (e.g. municipalities, communities, 
prefectures, etc.) are dependent on the prior transfer of State funds from the central 
administration. When there is a delay in transferring those funds, the scheduled payment by 
the public authorities concerned is also correspondingly delayed, which results in a direct 
financial burden on those authorities even though they are not responsible for the delay.

Emenda 180
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur ikun intitolat għal somma ta’ 
kumpens ekwivalenti għal 5 % tal-ammont 
li jrid jingħata jekk l-interess għal 
pagament tard huwa dovut. Dan il-
kumpens għandu jkun apparti l-interessi 
għad-dewmien fil-ħlas.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur ikun intitolat għal somma ta’ 
kumpens ekwivalenti għal 2 % tal-ammont 
li jrid jingħata jekk l-interess għal 
pagament tard huwa dovut.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta’ penali għal ħlas tard, dak li jressaq din l-emenda jappoġġa t-trattament 
ugwali għal intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi u jipproponi somma ta’ kumpens ta’ 2% tas-
somma dovuta.

Emenda 181
Lara Comi

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 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-interessi għad-dewmien fil-ħlas isiru 
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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.

pagabbli, il-kreditur ikun intitolat għal 
somma ta’ kumpens ta’ 3% tal-ammont 
dovut. Dan il-kumpens għandu jkun apparti 
l-interessi għad-dewmien fil-ħlas.

Or. it

Emenda 182
Pablo Arias Echeverría

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.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-interessi għad-dewmien fil-ħlas isiru 
pagabbli, l-awtorità pubblika hija 
obbligata li tikkuntratta, fi żmien ħamest 
ijiem ta’ xogħol, prodott finanzjarju jew 
servizz bl-għan li jitħallas il-pagament 
100% tad-dejn. Jekk l-awtorità pubblika 
ma tikkonkludix il-kuntratt u d-dejn 
jitħallas lill-fornitur tas-servizz, din 
għandha tkun suġġetta għal penali skont 
il-liġijiet fis-seħħ u l-kriterji applikabbli 
f’kull Stat Membru. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.
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Emenda 183
Matteo Salvini

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.

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. Meta l-
kreditur intitolat għas-somma ta’ 
kumpens issottokuntratta ma’ intrapriżi 
oħra, is-somma għandha terġa’ titqassam 
proporzjonalment lil dawk l-intrapriżi.

Or. it

Emenda 184
Anna Maria Corazza Bildt

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandhom japplikaw għat-tipi kollha ta’ 
tranżazzjonijiet kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi jew għal-kumpaniji 
pubbliċi jew privati. Madankollu, biex ma tinħoloqx burokrazija żejda għall-SMEs, 
m’għandhom jiġu imposti l-ebda rekwiżiti għas-somma fuq kumpaniji privati jew fuq 
Awtoritajiet Pubbliċi. Diġà hemm interessi statutorji degradati li jiżguraw li qabżiet żgħar fl-
ammont ta’ ħlas huma trattati differenti minn dewmien itwal ta’ ħlas. Huwa importanti ħafna 
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li ma tinħoloqx iktar burokrazija.

Emenda 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ein “Strafschadensersatz” widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 

Emenda 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

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 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-interessi għad-dewmien fil-ħlas isiru 
pagabbli, il-kreditur ikun intitolat għal 
kumpens ta’ ħlas li jammonta għal:
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apparti l-interessi għad-dewmien fil-ħlas.
(a) kumpens ugwali għal 2% tal-ammont 
dovut mid-data ta’ meta l-imgħax isir 
pagabbli;
(b) kumpens ugwali għal 5 % tal-ammont 
dovut wara 30 jum mid-data ta’ meta l-
imgħax isir pagabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħlas għandhom japplikaw għat-tipi kollha ta’ 
tranżazzjonijiet kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi jew għal-kumpaniji 
pubbliċi jew privati. Għal kumpens ta’ ħlasijiet qabżiet iżgħar fl-ammont ta’ ħlas huma 
trattati differenti minn dewmien itwal ta’ ħlas.

Emenda 187
Gianni Pittella

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. 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-interessi għad-dewmien fil-ħlas isiru 
pagabbli, il-kreditur ikun intitolat li
jakkwista mid-debitur kwalunkwe 
ammont minn dawn li ġejjin:

(a) kumpens ugwali għal 2% tal-ammont 
dovut mid-data ta’ meta l-interessi jsiru
pagabbli;
(b) kumpens ugwali għal 4 % tal-ammont 
dovut wara 45 jum mid-data ta’ meta l-
imgħax isir pagabbli;
(c) kumpens ugwali għal 5 % tal-ammont 
dovut wara 60 jum mid-data ta’ meta l-
interessi jsiru pagabbli.
5a. . Il-kumpens imsemmi fil-paragrafu 5 
għandu jiżdied mal-imgħax dovuti għal 
pagament tardiv u mal-kumpens għall-
spejjeż ta’ rkupru.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata s-sanzjoni għal ħlas tardiv minn amministrazzjonijiet pubbliċi u għandha 
tkun progressiva, skont it-tul tad-dewmien, sabiex jinżamm inċentiv biex jiħallas l-ammont 
kmieni ladarba l-ħlas jkun diġà tard. 

Emenda 188
Malgorzata Handzlik

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħata limitu għall-kumpens pagabbli lill-parti li titħallas tard.

Emenda 189
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-ammont tal-kumpens imsemmi 
f’paragrafu 5 m’għandux jaqbeż il-EUR 
50 000. 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. Is-somma tal-kumpens imsemmija 
f’paragrafu 5 tista’ ma taqbiżx l-EUR 2 000.

(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.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi huma mitluba li jkunu ta’ eżempju u, kontra intrapriżi privati, 
jiggarantixxu aċċess għal riżorsi finanzjarji. Għalhekk l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jaqblu b’mod eċċezzjonali biss fuq perjodi ta’ ħlas itwal minn 30 jum. Somma ta’ kumpens ta’ 
5% tipprovdi inċentiv ċar ta’ ħlas fil-ħin. Madankollu, din għandha, tkun suġġetta għal limitu 
ogħla biex ma jkunx hemm piżijiet sproporzjonati fuq baġits u inċentivi pubbliċi għal 
korruzzjoni. 

Emenda 190
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. -Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata ta’ referenza applikabbli fit-
tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-
intrapriżi u fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali li jwasslu għal kunsinna ta’ 
prodotti jew l-provvista ta’ servizzi għar-
rimunerazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3).Le champ d’application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l’article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Emenda 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
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Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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:

Or. en

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. Għal din ir-raġuni l-Artikolu 3 u l-Artikolu 5 għandhom jiġu inkorporati. 
Relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi f’ħafna każi huma simili 
għal relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi.

Emenda 192
Heide Rühle 

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
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consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Emenda 193
Gianni Pittella

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
kreditur jista’ jitlob lill-awtoritajiet 
pubbliċi biex jiċċertifika, f’ċertu perjodu 
wara li tingħata t-talba, li d-dejn imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fiċ-ċert, ammont 
fiss, u pagabbli, biex ikun jista’ jassenja 
d-dejn, mingħajr rikors, għal banek jew 
intermidjarji finanzjarji rikonoxxuti mil-
leġiżlazzjoni fis-seħħ. Tali assenjazzjoni  
għandha tidħol fis-seħħ fir-rigward tad-
debitur assenjat mill-mument taċ-
ċertifikazzjoni msemmija. Mill-mument li 
ssir iċ-ċertifikazzjoni, interessi għal ħlas 
tardiv għandu jkun pagabbli, u l-ebda 
somma ta’ kumpens m’għandha titħallas 
kif stipulat fil-paragrafu 5.

Or. it

Ġustifikazzjoni
Flimkien mal-iskadenzi ta’ ħlas stretti li għandhom ikunu imposti fuq amministrazzjonijiet 
pubbliċi, l-intrapriżi għandhom jitħallew jassenjaw id-dejn tagħhom minn 
amministrazzjonijiet pubbliċi għal banek jew intermedjarji finanzjarji. Dispożizzjoni biex dan 
ikun is-seħħ tiggarantixxi li intrapriżi jkollhom il-likwidità neċessarja biex ikomplu n-negozju 
tagħhom u ma tħallix lill-amministrazzjonijiet pubbliċi jidħlu fi proċedimenti ta’ infurzar u 
ma tħallix il-ħtieġa li titħallas il-5% ta’ somma ta’ kumpens. 

Emenda 194
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Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6 b (ġdid)

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi huma mitluba li jkunu ta’ eżempju u, kontra intrapriżi privati, 
jiggarantixxu aċċess għal riżorsi finanzjarji. Għalhekk l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jaqblu b’mod eċċezzjonali biss fuq perjodi ta’ ħlas itwal minn 30 jum. Somma ta’ kumpens ta’ 
5% tipprovdi inċentiv ċar ta’ ħlas fil-ħin. Madankollu, din għandha, tkun suġġetta għal limitu 
ogħla biex ma jkunx hemm piżijiet sproporzjonati fuq baġits u inċentivi pubbliċi għal 
korruzzjoni.

Emenda 195
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. Fi tranżazzjonijiet kummerċjali  li 
jwasslu għal kunsinna ta’ prodotti jew id-
dispożizzjoni ta’ servizzi għal 
rimunerazzjoni lill-awtoritajiet pubbliċi, l-
Istati Membri jistgħu permezz ta’ deroga 
mill-paragrafu 4a jistabbilixxu sistema ta’ 
“bonus-malus” li biha d-debitur jew il-
kreditur jistgħu jew jaqblu fuq pagamenti 
akkont  jew il-kreditur għandu dritt għal 
somma ta’ kumpens ta’ 2 % tal-ammont 
dovut. Il-perjodu għal ħlas stipulat fil-
kuntratt fi kwalunkwe każ m’għandux 
jaqbeż is-60 jum.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur għandu d-dritt li jirrifjuta li jwassal 
prodotti jew servizzi meta l-kundizzjonijiet 
f’paragrafu 1 jintlaħqu u awtorità pubblika 
taqbeż l-iskadenza għal ħlas b’aktar minn 
tliet xhur.
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Or. en

Emenda 196
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Somma ta’ kumpens għal ħlas tardiv fi 

tranżazzjonijiet kummerċjali
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fi tranżazzjonijiet kummerċjali bejn 
intrapriżi jew fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali li jwasslu għal kunsinna ta’ 
prodotti jew il-provvista ta’ servizzi għar-
rimunerazzjoni lill-awtoritajiet pubbliċi, 
meta l-imħax għall-ħlas tardiv isir 
pagabbli, il-kreditur għandu d-dritt li 
jieħu somma ta’ kumpens mid-debitur 
daqs:
(a) 2% tal-ammont dovut mid-data ta’ 
meta l-interessi jsiru pagabbli;
b) 3% tal-ammont dovut wara 30 jum 
mid-data ta’ meta l-interessi jsiru
pagabbli;
b) 4% tal-ammont dovut wara 45 jum 
mid-data ta’ meta l-interessi jsiru
pagabbli;
c) 5% tal-ammont dovut wara 60 jum mid-
data ta’ meta l-interessi jsiru pagabbli.
2. Il-kumpens tas-somma imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiżdied mal-imgħax
dovut għal pagament tardiv u mal-
kumpens għall-spejjeż ta’ rkupru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-obbligu għall-awtoritajiet pubbliċi biex iħallsu somma ta’ kumpens daqs 
5% tal-ammont dovut mid-data minn meta l-imgħax għal ħlas tardiv isir pagabbli huwa 
sproporzjonat  - u għalhekk diffiċli biex tiġi applikata – u diskriminatorja. Il-penali ta’ din is-
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somma ta’ kumpens għandha tkun progressiva u dan jiddependi min-numru ta’ ġranet li l-
pagament jkun sar dovut, u tapplika kemm għall-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi. Biex tkun 
verament effikaċi, m’għandu jiġi stabbilit l-ebda ammont massimu.

Emenda 197
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Rata ta’ referenza applikabbli

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata ta’ referenza applikabbli fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali li jwasslu 
għal kunsinna ta’ proġetti jew id-
dispożizzjoni ta’ servizzi għal 
rimunerazzjoni:
(a) għall-ewwel simestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-
seħħ fl-1 ta’ Jannar ta’ dik is-sena;
(b) għat-tieni simestru tas-sena 
kkonċernata għandha tkun ir-rata fis-
seħħ fl-1 ta’ Lulju ta’ dik is-sena.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-ħlas ta’ interess għal ħlas tardiv, l-intrapriżi u l-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom ikunu suġġetti għall-istess kundizzjonijiet. L-istess rata ta’ referenza għandha 
tapplika wkoll għal tranżazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u bejn intrapriżi u 
awtoritajiet pubbliċi.
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Emenda 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 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 statutorja jew 
mill-Artikolu 3(2)(b), l-Artikolu 4(1) jew l-
Artikolu 5(2)(b).

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
klawżola f’kuntratt li tmur kontra d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva dwar 
id-data għall-ħlas, ir-rata ta’ mgħax għal 
ħlas tard jew spejjeż ta’ rkupru għandha 
titqies inġusta għall-aħħar għall-kreditur u 
tista’ twassal għal talba għad-danni. Fejn 
klawżola hija determinata li tkun inġusta 
għall-aħħar, għandha titqies invalida fil-
liġi, u d-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ 
għandhom japplikaw u jitqiesu 
infurzabbli ħlief meta l-qrati nazzjonali 
jiddeterminaw kundizzjonijiet oħra li 
jitqiesu ġusti. 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. It-tipi ta’ klawżoli li ġejjin fiċ-
ċirkostanzi kollha għandhom jitqiesu 
inġusti għall-aħħar:

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

(a) dawk li jeskludu imgħax għal ħlas 
tardiv jew jistabbilixxu rata inqas minn 
dik stabbilita fl-Artikolu 2(5);

b dawk li jistabbilixxu perjodi ta’ ħlas li 
jaqbżu dawk stipulati fl-Artikolu 3(2)(b) 
mingħajr ma jispeċifikaw neċessità 
oġġettiva;
c) dawk li jistabbilixxu perjodi ta’ ħlas li 
jaqbżu dawk stipulati fl-Artikolu 5(2)(b) 
mingħajr referenza għal force majeure;
d) dawk li jeskludu kumpens għal spejjeż 
ta’ rkupru kif speċifikati fl-Artikolu 4; 
e) dawk li jeskludu l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 5(5);
f) dawk li jeskludu d-dritt tal-kreditu biex 
iħassru l-kuntratt f’każ ta’ ħlas tardiv;
g) dawk li jeskludu, għal kuntratti ta’ kiri, 
id-dritt ta’ kredituri biex ikopru materjal 
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li jkun tagħhom u użat għad-dispożizzjoni 
tas-servizz ikkonċernat f’każ ta’ ħlas 
tardiv.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet ta’ kjarifika jkun aħjar jekk tiżdied lista ta’ klawżoli ‘inġusti’, u jiġu 
speċifikati l-effetti ta’ klawżola f’kuntratt li jitqiesu bħala tali. Din iż-żieda hija f’konformità 
mal-ispirtu tad-Direttiva.

Emenda 199
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 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 statutorja jew 
mill-Artikolu 3(2)(b), l-Artikolu 4(1) jew l-
Artikolu 5(2)(b). 

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, in-natura tal-prodott
jew tas-servizz, u d-daqs tal-intrapriżi 

kkonċernati. Jitqies ukoll 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). 

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

Għall-iskopijiet tal-ewwel sottoparagrafu, 
klawżola li teskludi interessi għal dewmien 
fil-ħlas għandha tkun ikkunsidrata 
inġustizzja kbira. 

Or. it
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Emenda 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għall-iskop tas-sottoparagrafu 1, klawżola 
jew prattika kummerċjali li teskludi 
interess legali (ir-rata ta’ referenza 
b’żieda ta’ mill-inqas 7 punti perċentwali) 
jew kumpens għal spejjeż ta’ rkupru, jew 
it-tnejn, għandhom jitqiesu dejjem inġusti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Emenda 201
Othmar Karas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskop tal-ewwel sottoparagrafu, 
klawżola li taqbeż il-perjodu stipulat fl-
Artikolu 5(2)(b) għandha dejjem titqies 
inġusta.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
F’għadd ta’ setturi porzjon sinifikanti ta’ xiri isir permezz ta’ sejħiet pubbliċi għall-offerti. 
Hemm ir-riskju li awtoritajiet pubbliċi jabbużaw mill-pożizzjoni dominanti tagħhom. SMEs u 
intrapriżi inġenerali jirriskjaw li jdgħajfu r-relazzjonijiet tan-negozji fil-futur billi jitolbu 
taħrika. Għalhekk id-direttiva għandha tipprevedi miżuri stretti biex isaħħu l-pożizzjoni tal-
fornituri.

Emenda 202
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskop tal-ewwel sottoparagrafu, 
klawżola li taqbeż il-perjodu stipulat fl-
Artikolu 5(2)(b) għandha dejjem titqies 
inġusta.

Or. en

Emenda 203
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-abbuż ta’ pożizzjoni dominanti minn 
awtoritajiet pubbliċi għandha titqies 
bħala prattika inġusta għall-aħħar.

Or. en
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Emenda 204
Pablo Arias Echeverría

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 intrapriżi 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, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din l-emenda huwa, sempliċiment, biex jiżgura li ma jkunx hemm piż eċċessiv fuq 
il-qrati. Jista’ ma jkunx neċessarju li wieħed jirreferi għal-liġi biex jiddetermina jekk waħda 
mit-tipi ta’ klawżoli elenkati f’paragrafu 1 ta’ dan l-artikolu hijiex meqjusa inġusta. Hija 
kwistjoni differenti għal tipi oħra ta’ klawżoli li waħda mill-partijiet tista’ tqis inġusta: f’tali 
każijiet, jkollha tittieħed deċiżjoni dwar il-kwistjoni permezz ta’ proċedimenti legali.

Emenda 205
Toine Manders

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 

3. Il-mezzi li għalihom jirreferi l-
paragrafu 2 għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet li bihom 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
uffiċjalment intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju jistgħu jieħdu azzjoni skont il-liġi 
nazzjonali kkonċernata quddiem il-qrati 
jew quddiem il-korpi kompetenti 
amministrattivi fuq il-bażi li l-
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jistgħu japplikaw mezzi addattati u effettivi 
biex jipprevienu l-użu kontinwu tagħhom.

klawżoli huma inġusti għall-aħħar, biex 
ikunu jistgħu japplikaw mezzi addattati u 
effettivi biex jipprevienu l-użu kontinwu 
tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva l-antika kienet tagħti dritt biss lill-organizzazzjonijiet li uffiċjalment 
jirrappreżentaw l-SMEs. Biex tiġi evitata l-inċertezza fost l-SMEs, dan għandu jibqa’ l-każ. 

Emenda 206
Matteo Salvini

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 statutorja applikabbli u 
jissorveljaw il-mod ta’ ħlas ta’ gvern 
ġenerali, speċifikament bl-għan li jiġu 
protetti kwalunkwe ktajjen 
sottokuntrattwali.

Or. it

Emenda 207
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz 
biex jinkuraġġixxu t-tixrid ta’ 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
kredituri u d-debituri fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali, u l-pubblikazzjoni ta’ lista 
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ta’ talbiet f’waqthom biex titrawwem il-
firxa ta’ prattika tajba.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri biex jingħeleb il-ħlas tardiv m’għndux ikun purament repressiv. Huwa importanti li 
l-kredituri huma infurmati sewwa u konxji tad-drittijiet tagħhom. Il-pubblikazzjoni ta’ lista ta’ 
talbiet tajba li jirrispettaw skadenzi ta’ ħlas jistgħu jservu ta’ inċentiv biex jitjiebu l-limiti ta’ 
żmien (minħabba li r-reputazzjoni tad-debituri qiegħda  fi żvantaġġ).

Emenda 208
Małgorzata Handzlik

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 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.

Or. pl

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 209
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-leġislazzjoni, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
għandhom japplikaw l-istess 

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

kundizzjonijiet għall-kredituri kollha li 
huma stabbiliti fl-Unjoni, skont id-daqs 
tagħhom.

Or. it

Emenda 210
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex ikunu konformi mal-Artikoli 1 sa 7 
u 9 mhux aktar tard minn [l-aħħar jum tat-
12-il xahar wara l-pubblikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea]. Huma għandhom minnufih 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet u t-tabella 
korrelattiva bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex ikunu konformi mal-Artikoli 1 sa 7 
u 9 mhux aktar tard minn [l-aħħar jum tat-
12-il xahar wara l-pubblikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea]. Għall-iskopijiet ta’ konformità 
mal-Artikolu 5, kull Stat Membru għandu 
jkollu l-għażla li jipposponi d-daħla fis-
seħħ ta’ dak l-Artikolu b’mhux aktar 
minn 36 xhur għal ħlasijiet fir-rigward ta’ 
setturi speċifiċi. Is-setturi inkwistjoni 
għandhom jiġu determinati mill-Istati 
Membri individwali u nnotifikati lill-
Kummissjoni, li għandha tapprovahom.
Huma għandhom minnufih jikkomunikaw
lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u t-tabella korrelattiva 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. it


