
DT\794369MT.doc PE430.370v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

26.10.2009

DOKUMENT TA' ĦIDMA
dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fit-transazzjonijiet kummerċjali (tfassil mill-
ġdid)

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

Rapporteur: Barbara Weiler



PE430.370v03-00 2/5 DT\794369MT.doc

MT

L-għan ta' dan id-dokument ta' ħidma huwa li jiġbor fil-qosor il-kontenut ewlieni tal-proposta 
u li jenfasizza għadd ta' kwistjonijiet prinċipali li jeħtieġu kunsiderazzjoni mill-qrib sabiex tiġi 
ffaċilitata d-diskussjoni fil-Kumitat. Skont kif jevolvi d-dibattitu, dawn, jew kwalunkwe 
mistoqsija oħra li tista' titqajjem mid-deliberazzjonijiet tal-Kumitat u mis-seduta ta' smigħ fil-
qosor tal-4 ta' Novembru, jistgħu jkunu s-suġġett tal-emendi mir-Rapporteur, Barbara Weiler.

I. Sfond tal-proposta attwali

Id-Direttiva 2000/35/KE,1 adottata f'Mejju 2000 u li bdiet tapplika sa mit-8 ta' Awwissu 2002, 
u li għandha bħala għan il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali, fil-
prattika kellha impatt limitat. Ġeneralment, ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali 
għadhom mifruxin mal-UE b'nuqqas ta' qbil konsiderevoli bejn l-Istati Membri f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-perjodi ta' ħlas.

Il-ħlas tard jaffettwa l-kompetittività u l-vijabilità tal-kumpaniji fis-suq intern. Dewmien fil-
ħlas jista' jwassal għal fallimenti ta' intrapriżi li huma normalment vijabbli u li għandhom 
potenzjal. Id-diffikultajiet ta' likwidità ta' kumpanija waħda jistgħu jwasslu għal għadd ta' 
fallimenti tul il-katina ta' provvista. L-impatt negattiv ta' ħlas tard jiggrava f'perjodi ta' 
falliment ekonomiku meta l-aċċess għall-finanzjament ikun partikolarment diffiċli.

B'mod partikolari huma l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju li huma affettwati mill-ħlas tard. 
Dawn huma iktar vulnerabbli minħabba li s-sorsi alternattivi ta' likwidità huma limitati, hemm 
nuqqas ta' sistemi xierqa ta' ġestjoni tal-kreditu, nuqqas ta' riżorsi biex jiġu trattati l-ħlasijiet 
tard u aċċess limitat għal finanzjament alternattiv. 

L-istħarriġ juri li, ġeneralment, il-ħlas tard iseħħ ta' spiss fis-settur pubbliku. Skont stħarriġ li 
twettaq fl-2008, l-awtoritajiet pubbliċi żammu l-pożizzjoni tagħhom bħala l-agħar pagaturi fl-
UE, b'medja ta' 65 jum għall-ħlas ta' fattura meta mqabbel ma' 55 jum għall-kumpaniji. 

L-aħħar punt iżda mhux l-inqas wieħed, il-ħlas tard jikkostitwixxi xkiel sinifikanti għall-
kummerċ transkonfinali. L-intrapriżi joqogħdu iktar lura biex jiftħu kummerċ transkonfinali 
għar-raġuni li l-inċertezza u l-ispejjeż ta' rkupru jiżdiedu b'mod konsiderevoli. Bosta debituri 
huma wkoll inqas mħassba dwar id-danni possibbli għar-reputazzjoni tagħhom meta kreditur 
u debitur ikunu bbażati fi Stati Membri tal-UE differenti. 

II. Id-definizzjoni tal-problema

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni Ewropea2 identifikat għadd ta' kawżi tal-ħlas tard 
fit-transazzjonijiet kummerċjali. Dawn il-kawżi jinkludu l-istruttura tas-suq, iċ-ċiklu tan-
negozju, l-aċċess għall-finanzjament u limiti baġitarji, l-organizzazzjoni interna tal-kredituri u 
d-debituri u n-nuqqas ta' rimedji effettivi u effiċjenti. Il-Kummissjoni tinnota li bosta mid-
dispożizzjonijiet ewlenin tad-Direttiva 2000/35/KE jeħtieġu li jiġu kkjarifikati minħabba li 
hija ħaġa diffiċli li jiġu implimentati fil-prattika.

                                               
1 Id-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar il-ġlieda 
kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali, ĠU L 200, Vol. 43, 8.8.2000, p. 35.
2 COM (2009) 126, SEC (2009) 315.
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Dawn il-kawżi huma interkonnessi u ma jistgħux jiġu indirizzati kollha fil-livell Ewropew. 
Għal ċerti aspetti importanti ta' dawn il-kawżi tal-problema, l-UE ma għandhiex id-dritt li 
taġixxi. Minkejja dan, direttiva li ttejjeb l-effettività u l-effiċjenza tar-rimedji għall-ħlas tard 
tkun pass importanti biex tingħeleb il-problema tal-ħlas tard.

III. Il-proposta tal-Kummissjoni

Dan it-tfassil mill-ġdid tad-Direttiva 2000/35/KE għandu l-għan li jtejjeb l-effettività u l-
effiċjenza ta' rimedji għall-ħlas tard, filwaqt li jipproponi bosta tibdiliet sostantivi:

Il-proposta tintroduċi dritt għall-irkupru ta' spejjeż amministrattivi li jirriżultaw mill-ħlas tard. 
L-ammont ta' spejjeż ta' rkupru jammonta għal ħlas ta' EUR 40 għal dejn ta' inqas minn EUR 
1 000, ħlas ta' EUR 70 fejn id-dejn ikun bejn EUR 1 000 u 10 000, u ħlas ekwivalenti għal 1% 
tad-dejn fejn dan ikun ta' EUR 10 000 jew iktar (ara l-Artikolu 4(1)). 

Barra mid-dritt għall-irkupru ta' spejjeż amministrattivi msemmija hawn fuq, il-kredituri 
huma intitolati li jiksbu kumpens "raġonevoli" għall-"ammont pendenti" tal-ispejjeż ta' rkupru 
(ara l-Artikolu 4(3)).

Fil-każ tal-awtoritajiet pubbliċi, il-proposta għandha l-għan li tqassar il-perjodi ta' ħlas 
permezz tal-armonizzazzjoni tal-perjodi ta' ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi għal 30 jum. Din 
tagħti l-opportunità li jintlaħaq qbil dwar perjodu itwal b'żewġ kundizzjonijiet biss: fejn ikun 
"bi qbil bejn il-kreditur u d-debitur" u fejn ikun "iġġustifikat fid-dawl ta' ċirkostanzi 
partikolari bħal bżonn oġġettiv li l-ħlas isir fuq perjodu itwal ta' żmien" (ara l-Artikolu 5(4)).

Barra minn hekk, il-proposta tipprova twaqqaf il-ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi bl-
introduzzjoni ta' rata fissa ta' kumpens mill-ewwel jum wara d-data ta' skadenza li tkun 
tammonta għal 5% tal-ammont iffatturat. Dan il-kumpens huwa żieda mal-imgħax għall-ħlas 
tard u l-multi għall-ħlas tard skont l-Artikolu 4.

Huwa importanti li jitqies li dawn il-miżuri huma fakultattivi għal intrapriżi fis-sens li jkunu 
ngħataw id-dritt li jieħdu passi iżda mhumiex obbligati li jagħmlu dan. 

L-Artikolu 6 tal-proposta jsaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar klawsoli kuntrattwali li huma 
inġusti ħafna. Jinkludi wkoll dispożizzjoni fejn klawsola li teskludi mgħaxijiet għal dewmien 
fil-ħlas se titqies ukoll bħala inġusta ħafna.

L-Artikolu 9 jobbliga lill-Istati Membri biex jiżguraw li titolu infurzabbli jista’ jinkiseb fi 
żmien 90 jum kalendarju wara li tinbeda talba li ma tkunx disputata.

L-Artikolu 1(2) ineħħi l-possibbiltà li jiġu esklużi talbiet għal imgħax ta' anqas minn EUR 5.

IV. Rimarki ġenerali tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni minħabba li ttejjeb it-tħaddim tas-suq intern, 
partikolarment meta titqies is-sitwazzjoni tal-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju. 

Ir-Rapporteur tosserva li l-assenza ta' rimedji effiċjenti u effettivi hija biss waħda mir-
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raġunijiet għall-ħlas tard fis-suq intern. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni 
kif ukoll bosta mill-kontributi tal-partijiet interessati u studji jindikaw li, ta' spiss, kumpaniji 
jonqsu milli jitolbu mgħax għal ħlas tard biex jevitaw li r-relazzjoni mal-klijent titħassar u 
tintilef. Barra minn hekk, il-"biża' li jintilef il-klijent" hija r-raġuni l-iktar komuni għaliex il-
kumpaniji ma jitolbux imgħax għall-ħlas tard, skont il-valutazzjoni ta' impatt tal-
Kummissjoni. 

Barra minn hekk, ir-Rapporteur tinnota li l-konsultazzjoni mal-IPM (Il-Vuċi Tiegħek fl-
Ewropa) u l-EBTP (il-Bord bi Prova dwar in-Negozju Ewropew), imsemmija fil-valutazzjoni 
tal-impatt tal-Kummissjoni, turi li kumpaniji qatt ma jitolbu mgħax, inter alia, minħabba li 
ma jkunux konxji dwar id-dritt tagħhom li jitolbu l-imgħax għal ħlas tard.1

Fid-dawl ta' dawn is-sejbiet, ir-Rapporteur tosserva li mhuwiex biżżejjed li tiġi indirizzata 
biss kawża waħda tal-problema. Il-ħlas tard jista' jiġi miġġieled biss permezz ta' firxa wiesgħa 
ta' miżuri komplimentari. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu tqajjim tal-kuxjenza mmirat lejn 
intrapriżi u b'mod partikolari l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, biex b'hekk jiġu infurmati 
dwar id-drittijiet tagħhom. Għandhom jiġu promossi miżuri prattiċi li jiffaċilitaw il-ħlas fil-
ħin, bħal fatturi elettroniċi. Ir-Rapporteur tappoġġja wkoll l-użu tal-għoti ta' reputazzjoni 
pożittiva u negattivi tal-pagaturi u l-firxa tal-aħjar prattiki sabiex jiġi promoss il-ħlas fil-ħin. 

Huwa biss l-impatt konġunt ta' dawn il-miżuri li jista' jwassal għal kultura kummerċjali 
differenti fejn ikun hemm iktar probabilità ta' ħlas fil-ħin u fejn ħlas tard ikun ikkunsidrat 
bħala abbuż mhux aċċettabbli tal-pożizzjoni tal-klijent u ksur tal-kuntratt u mhux prattika 
normali. It-tfassil mill-ġdid tal-kunċett ta' ħlas tard huwa pass importanti fid-direzzjoni t-
tajba, iżda ma għandux ikun l-unika miżura għal dan l-għan.

F'iktar dettall, ir-Rapporteur tixtieq tiddiskuti xi titjib tal-aspetti li ġejjin tal-proposta tal-
Kummissjoni:  

1) trattament differenzjali tal-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi

Ir-Rapporteur tqis li hemm ħtieġa għal iktar diskussjoni dwar in-neċċessità ta' trattament 
differenzjali tal-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi. 

Ir-Rapporteur tagħraf li l-awtoritajiet pubbliċi huma differenti mill-intrapriżi f'termini ta' 
proċessi ta' ppjanar tal-baġit u l-aċċess għall-finanzjament. Madankollu, mhuwiex evidenti fih 
innifsu li dawn ir-raġunijiet huma suffiċjenti biex jiġi adattat approċċ fundamentalment 
differenti għall-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi, f'dak li għandu x'jaqsam ma' perjodi ta' ħlas 
u sanzjonijiet. Temmen li relazzjoni kummerċjali bejn intrapriża u awtorità pubblika hija 
f'diversi aspetti simili għal relazzjoni kummerċjali bejn żewġ intrapriżi. 

Alternattivament, ir-Rapporteur tixtieq tesplora l-possibbiltà tal-applikazzjoni tar-regoli tal-
awtoritajiet pubbliċi wkoll għall-intrapriżi tas-servizzi importanti (bħal kumpaniji li jipprovdu 
ilma jew enerġija). 

2) limiti għall-kumpens ta' spejjeż ta' rkupru (l-Artikolu 4(1)) 

                                               
1 COM (2009) 126, SEC (2009) 315, p. 9.
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L-Artikolu 4 jistipula li l-kreditur għandu jkun intitolat għall-irkupru tal-ispejjeż 
amministrattivi mġarrba minħabba ħlas tard. Ir-Rapporteur jikkunsidra li l-kumpens ta' spejjeż 
amministrattivi interni għandu jkun għoli biżżejjed biex iħeġġeġ lill-kredituri jitolbu lura l-
flus u jaqtgħu qalb id-debituri milli jħallsu tard, anki fil-każ fejn l-ammonti dovuti huma 
żgħar. Għalhekk, jidher li l-kumpens ta' EUR 40 għall-irkupru ta' dejn ta' inqas minn EUR 1 
000 jidher raġonevoli, anki jekk l-ammont li għandu jitħallas ikun pereżempju EUR 5. 
Madankollu, jista' jkun hemm dubju dwar jekk hux iġġustifikat ħlas ekwivalenti għal 1% tad-
djun ta' EUR 10 000 jew iktar. L-ispejjeż ta' rkupru huma, fil-prinċipju, l-istess kemm għal 
ammonti ta' djun żgħar kif ukoll kbar. Ir-Rapporteur temmen li hemm iktar ħtieġa għal 
diskussjoni dwar il-limiti mil-lat tal-proporzjonalità. 

3) il-kontenut tal-"ammont pendenti" tal-ispejjeż ta' rkupru (l-Artikolu 4(3))

Ir-Rapporteur tixtieq tiċċara l-kunċett tal-"ammont pendenti" tal-ispejjeż ta' rkupru. Jista' jkun 
hemm fehim differenti dwar it-terminu "spejjeż ta' rkupru" fi Stati Membri differenti, eż. dwar 
jekk l-ispejjeż ta' rkupru jinkludux il-ħlas tal-impjegati jew le. Hija tal-opinjoni li ta’ min 
tingħata kjarifika (eż. f'forma ta' premessa) dwar x'jistgħu jinkludu dawn l-ispejjeż. 

Dan għandu jsaħħaħ l-effett tal-armonizzazzjoni mistennija tal-proposta u għandu jgħin biex 
id-debitur ikun jista' jipprevedi, filwaqt li jitqies li minbarra l-fatt li l-ammont għandu jibqa' 
fil-limiti ta' dak li hu ''raġonevoli", ma hemm l-ebda limitu massimu għall-ammont ta' spejjeż 
ta' rkupru addizzjonali li l-kreditur huwa intitolat jitlob.

4) ħlas ta' somma ta' 5 % mill-awtoritajiet pubbliċi (l-Artikolu 5(5))

L-Artikolu 5 jipprovdi għal somma ta' kumpens ta' 5% tal-ammont dovut fil-każ ta' ħlas tard 
minn awtorità pubblika. Dan il-kumpens huwa żieda mal-imgħax għal ħlas tard u mal-multi 
ta' ħlas tard. Ir-Rapporteur tixtieq teżamina jekk tkunx soluzzjoni xierqa li jintalbu 5%.

5) l-impatt tal-proposta fuq l-isptarijiet pubbliċi

Ir-Rapporteur tqis li huwa importanti li jiġi żgurat li l-proposta ma twassalx għal 
diskriminazzjoni bejn sptarijiet privati u dawk pubbliċi. Hija għandha preferenza għat-
trattament ugwali ta' sptarijiet pubbliċi u privati fir-rigward tar-regoli ta' ħlas tard. 

V. Konklużjoni

F'dan id-dokument ta' ħidma, ir-Rapporteur ippruvat tenfasizza xi kwistjonijiet ewlenin. 
Filwaqt li r-Rapporteur iżżomm id-dritt tagħha li tqajjem kwistjonijiet oħra għal eżami 
ulterjuri tal-proposta tal-Kummissjoni, f'dan l-istadju għandha l-intenzjoni li tniedi dibattitu 
dwar il-merti tal-proposta u l-approċċi addizzjonali jew alternattivi spjegati f'dan id-
dokument.


