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PR_COD_Recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

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

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

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

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

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

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

Emendi għal test leġiżlattiv

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

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

(Proċedura ta' kodeċiżjoni – tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

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

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

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

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

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

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

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija (A7-0000/2010),

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata ma tinkludi ebda tibdil 
sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f’dak li jikkonċerna l-
kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-
tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi ta’ l-atti eżistenti 
mingħajr tibdil sustanzjali,

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

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

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 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. Għalhekk, il-perjodi ta' ħlas 
għall-kuntratti ta' xiri mogħtija mill-
awtoritajiet pubbliċi għandhom, bħala 
regola ġenerali, ikunu limitati għal 
massimu ta' 30 jum. B’danakollu, 
modalitajiet itwal ta’ pagament, inkluż fil-
każ ta’ pagamenti akkont, għandhom 
jibqgħu possibbli fejn dan hu 
objettivament ġustifikat fid-dawl tan-
natura jew il-karatteristiċi partikulari tal-
kuntratt, bħalma hu l-każ fi proġetti kbar 
ta' kostruzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara b'rabta mal-Artikolu 7a (ġdid)  tar-Rapporteur. Ara l-
ġustifikazzjoni għall-Artikolu 7a (ġdid).

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-ħlas tard huwa partikolarment ta' 
dispjaċir jekk iseħħ minkejja l-likwidità 
tad-debitur. Diversi stħarriġ juru li l-
awtoritajiet pubbliċi spiss iħallsu fatturi 

(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 
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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.

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. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha tinqara flimkien mal-Artikolu 4a (ġdid) li jiddisponi għal penali ugwali 
għan-negozju u għall-awtoritajiet pubbliċi. Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 4a (ġdid).

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 6

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 jew entità li tidħol fit-tifsira 
tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri tal-akkwist 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, 
l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali1, 
id-Direttiva 2004/18/KE u d-Direttiva 
2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-
koordinament tal-proċeduri għall-għoti 
ta’ ċerti kuntratti ta’ appalt, kuntratti ta’ 
fornitura, u kuntratti ta’ servizzi mill-
awtoritajiet tal-kuntratti jew entitajiet fl-
oqsma tad-difiża u s-sigurtà2, kif ukoll 
minn kull istituzzjoni, korp, uffiċċju u 
aġenzija tal-Unjoni Ewropea;
1ĠU l 134, 30.4.2004, p. 1.
2 ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tqis li huwa importanti li jkunu inklużi t-tranżazzjonijiet mill-impriżi tas-
servizzi pubbliċi li jidħlu fl-ambitu tad-Direttiva 2004/17/KE u t-transazzjonijiet fit-tifsira 
tad-Direttiva 2009/81/KE fir-reġim tad-Direttiva għall-awtoritajiet pubbliċi. Ir-reġim tad-
Direttiva għall-awtoritajiet pubbliċi għandu japplika wkoll għall-istituzzjonijiet tal-UE.
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Emenda 7

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' inqas minn EUR 10,000, 
somma fissa ta' EUR 100.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 8

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 2% tal-ammont 
dovut mid-data ta’ meta l-imgħax isir 
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-
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 
50,000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tappoġġja t-trattament ugwali tal-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-penali għall-pagamenti tardivi. Tipproponi sistema a skaletta b'limitu 
massimu komplessiv ta' EUR 50,000.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 2 – punt b  – formulazzjoni finali (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’danakollu, għall-awtoritajiet pubbliċi li 
joperaw fis-settur tal-kura tas-saħħa, it-
termini msemmijin fil-punti (i) sa (iii) 
għandhom ikunu 60 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tipproponi perijodu ta’ pagament armonizzat ta’ 60 jum għall-awtoritajiet 
pubbliċi li joperaw fis-settur tal-kura tas-saħħa. Din l-eċċezzjoni tqis l-organizzazzjoni 
speċifika tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u tal-arranġamenti differenti fl-Istati Membri.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

sakemm mhux iġġustifikat oġġettivament
fid-dawl tan-natura jew il-karatteristiċi 
partikolari tal-kuntratt.
Ħlief fil-każ ta’ arranġament għal 
pagamenti akkont, il-perijodu tal-
pagament ma għandux jeċċedi s-60 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet pubbliċi li jidderogaw mit-terminu armonizzat ta' 30 
jum biss f'każijiet li jkunu altru ġustifikati. Id-deroga mit-terminu ta’ 30 jum għandha tibqa’ 
eċċezzjoni u għandu jkun hemm dispożizzjoni li dik id-dispożizzjoni ma tintuża bħala lakuna.
Ir-Rapporteur tappoġġja wkoll li jkun hemm 60 jum bħala terminu massimu ta’ pagament.

Emenda 11

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

Jeħtieġ li l-emenda tinqara flimkien mal-inserzjoni fl-Artikolu 4 a (ġdid).

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasparenza It-Trasparenza u s-sensibilizzazzjoni
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jinkoraġixxu t-
twaqqif ta' kodiċijiet ta' pagament 
minnufih li jistabilixxu termini definiti 
ċari għall-pagament u proċess xieraq biex 
jiġu espletati pagamenti li dwarhom ikun 
hemm kontenzjoni, jew kull inizjattiva 
oħra li tittratta l-kwestjoni kruċjali tal-
morożità u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ta' kultura ta' pagament minnufih li tkun 
ta' sostenn għall-objettivi ta’ din id-
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Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Termini għall-pagamenti

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Rimarki introduttorji

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

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

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

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

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

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

Kumpens għall-Ispejjeż ta' Rkupru

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

Arranġamenti għal Pagamenti Akkont

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

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

Termini armonizzati għall-pagament minn awtoritajiet pubbliċi

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

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

Penali ndaqs għall-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi

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

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

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

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

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

Inċentivi pożittivi u miżuri akkumpanjanti

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

Abbozz ta' Opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

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


