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Amendment 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 tranżazzjonijiet 
kummerċjali li huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum. Għalhekk, il-perjodi ta' ħlas 
għall-kuntratti ta' xiri mogħtija mill-
awtoritajiet pubbliċi għandhom, bħala 
regola ġenerali, ikunu limitati għal 
massimu ta' 30 jum.

(16) L-esperjenza turi li l-perjodi ta' ħlas 
kuntrattwali għal tranżazzjonijiet 
kummerċjali sikwit huma bil-wisq itwal 
minn 30 jum. Għalhekk, il-perjodi ta' ħlas 
għal tranżazzjonijiet kummerċjali 
għandhom, bħala regola ġenerali, ikunu 
limitati għal massimu ta' 30 jum; f'dawk il-
każijiet fejn il-perjodi itwal ta' ħlas ikunu 
ġustifikati skont il-prinċipju tan-neċessità 
jew skont 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
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Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta' dispożizzjonijiet għal ħlas għandu japplika għal kull xorta ta' tranżazzjoni 
kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi la għall-kumpaniji pubbliċi u lanqas 
għal dawk privati.  Relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi huma 
simili f'ħafna modi għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex ma jkunx hemm 
perjodi ta' ħlas żvantaġġużi b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-
imgħax għandu jkun pagabbli f'kull ċirkostanza sa mhux aktar tard minn 60 jum wara li tkun 
waslet il-fattura.

Emenda 11
Vicky Ford

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 minn jekk id-
debitur ikunx ġej mis-settur pubbliku jew 
privat. Għalhekk, pieni u miżuri oħrajn 
maħsuba biex jiskoraġġixxu l-ħlas tard 
għandhom, bħala regola ġenerali, 
japplikaw l-istess għaż-żewġ setturi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Emenda 12
Tiziano Motti, 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 bl-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’ entitajiet li joperaw fis-setturi 
tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport 
u postali1;
1 ĠU L 134, 30.04.2004, p. 1.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji privati li jipprovdu servizzi pubbliċi, pereżempju fis-setturi tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjonijiet, illum sikwit issibhom elenkati fil-borża. Ma hemmx raġuni għaliex 
dawn għandhom ikunu ttrattati l-istess bħall-awtoritajiet pubbliċi u għalhekk li jaqgħu taħt l-
istess regoli bħal dawk li japplikaw għall-awtoritajiet pubbliċi fil-każ ta' ħlas tard, għaliex, 
legalment, huma joperaw f'kuntesti u skont regoli li diġà hemm provvediment għalihom fil-liġi 
ċivili.
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Emenda 13
Reinhard Bütikofer

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 
msemmija fl-Artikolu 13 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlas tard jikkonċerna wkoll l-istituzzjonijiet tal-UE, mhux l-awtoritajiet nazzjonali biss. L-
istituzzjonijiet tal-UE ma jistgħux jeskludu lilhom infushom mid-dispożizzjonijiet imposti fuq 
awtoritajiet pubbliċi oħrajn.

Emenda 14
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat kull nuqqas ta' ftehim li l-awtoritajiet kuntrattwali kif iddefiniti mid-
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Direttiva 2004/17/KE m'għadhomx inklużi, għandu jkun hemm referenza għad-Direttiva 
2004/17/KE. Billi d-Direttivi 2004/18/KE u 2004/17/KE japplikaw biss għal suġġetti speċifiċi 
ta' kuntratti u għal dawk biss ta' aktar minn ċertu limitu minimu, għandu jkun ċar li l-istess 
restrizzjonijiet ma japplikawx fil-każ tad-Direttiva 2000/35/KE.

Emenda 15
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 16
Vicky Ford

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 statutarju" 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
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 17
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "SMEs" tfisser intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju kif iddefiniti mir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar 
u ta' daqs medju1.
1 ĠU L 124, 20.05.2003, p. 36.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din tqis il-qafas tal-proposta fl-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA), li għandu l-għan li jsir 
użu aħjar mill-potenzjal tal-SMEs għat-tkabbir u l-innovazzjoni. L-importanza tal-SMEs 
għandha tkun enfasizzata għax għandhom sehem ewlieni biex jintlaħqu l-objettivi tal-
promozzjoni tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fl-ekonomija Ewropea.

Emenda 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar
Imgħax fil-każ ta’ ħlas tard
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1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li  fi tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-
intrapriżi,  il-kreditur huwa intitolat 
għall-imgħax fil-każ ta' dewmien fil-ħlas 
mingħajr il-bżonn ta' tfakkira jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:
(a) il-kreditur issodisfa l-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali u legali tiegħu;
(b) il-kreditur ma rċeviex l-ammont dovut 
fil-ħin, sakemm id-dewmien ma kienx 
għal raġunijiet oħra għajr minħabba d-
debitur.
2. Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jkunu sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej :
(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 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;
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:
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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. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta' dispożizzjonijiet għal ħlas għandu japplika għal kull xorta ta' tranżazzjoni 
kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi la għall-kumpaniji pubbliċi u lanqas 
għal dawk privati.  Għal din ir-raġuni l-Artikolu 3 u l-Artikolu 5 għandhom jingħaqdu 
flimkien. Relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi huma simili f'ħafna 
modi għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex ma jkunx hemm perjodi ta' ħlas 
żvantaġġużi b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-imgħax għandu jkun 
pagabbli f'kull ċirkostanza sa mhux aktar tard minn 60 jum wara li tkun waslet il-fattura.

Emenda 19
Vicky Ford

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, bejn l-intrapriżi u l-awtoritajiet 
pubbliċi u bejn 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 tas-settur pubbliku għal imgħax statutarju 
u spejjeż ta' rkupru meta jkun hemm ħlas tard u jibgħat messaġġ li xejn ma jgħin lis-settur 
privat li f'ċerti ċirkostanzi l-ħlas tard ikun ittollerat. Din l-emenda tiżgura li ż-żewġ setturi 
jiġu ttrattati b'mod ġust u jkunu suġġetti għal pieni proporzjonati.
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Emenda 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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 mid-data li fiha l-ħlas isir pagabbli 
u għandu jkun suġġett għal rata 
progressiva li ma taqbiżx 5%;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Rata progressiva ta' mgħax għal ħlas tard tista' tkun deterrent li jiżgura li d-debitur iħallas 
id-dejn bla aktar dewmien.

Emenda 21
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

(i) 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 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 

(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 
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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.

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. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati diffikultajiet finanzjarji għal xi awtoritajiet pubbliċi, aħjar ikun hemm 
aktar flessibilità fil-limiti ta' żmien, u armonizzazzjoni minima, milli armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 22
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu limiti 
ta' żmien iqsar ta' bejn 30 u 60 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati diffikultajiet finanzjarji għal xi awtoritajiet pubbliċi, aħjar ikun hemm 
aktar flessibilità fil-limiti ta' żmien, u armonizzazzjoni minima, milli armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 23
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, meta l-imgħax għal ħlas tard isir 
pagabbli, u meta l-kreditur ikun SME, il-
kreditur ikun intitolat għal somma ta' 
kumpens ta' 5% tal-ammont dovut. Dan 
il-kumpens għandu jkun apparti l-imgħax 
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għal ħlas tard.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din hi maħsuba biex tħares il-libertà kuntrattwali sħiħa bejn il-kumpaniji privati billi 
tipprovdi mezz alternattiv ta' kumpens għall-iżbilanċ kuntrattwali u tapplika somma ta' 
kumpens ta' 5% għal tranżazzjonijiet bejn in-negozji. Din il-miżura tapplika biss meta d-
debitur ikun SME, bil-ħsieb li ma jkunx hemm dewmien fil-ħlas fi tranżazzjonijiet bejn l-
intrapriżi privati wkoll.

Emenda 24
Patrizia Toia

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:

(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.

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:

(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 għal 1% tal-ammont li 
għalih isir dovut l-imgħax għal ħlas tard.

Dawn l-ammonti għandhom ikunu 
suġġetti għal reviżjoni kull sentejn.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li l-ammonti ta' kumpens jiġu aġġornati, għalkemm l-ammonti proposti ma 
jkoprux l-ispejjeż legali reali u għalhekk ma jiffaċilitawx l-aċċess għall-ġustizzja. Meta jiġu 
ffissati l-ispejjeż, għandha ssir referenza għal mekkaniżmu ta' żieda kull sentejn.
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Emenda 25
Vicky Ford

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 fissa ta' EUR 100;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rata ta’ kumpens ta' 1%, li ma tiġix prorogata, pagabbli għal ħlas tard ta' EUR 10 000 jew 
aktar tista' tinvolvi spejjeż sinifikattivi u sproporzjonati għal tranżazzjonijiet ta’ valur ogħla u 
tista’ ma tirriflettix l-ispejjeż li tabilħaqq ikun hemm. Rata ta' ħlas fissa tilqa' għal din il-
problema filwaqt li ma tipprekludix il-possibilità li kreditur jieħu kumpens raġonevoli għal xi 
spejjeż ta' rkupru li jibqa' skont l-Artikolu 4(3).

Emenda 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 għal ħlas għandu japplika għal kull xorta ta' tranżazzjoni 
kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi la għall-kumpaniji pubbliċi u lanqas 
għal dawk privati. Għal din ir-raġuni l-Artikolu 3 u l-Artikolu 5 għandhom jingħaqdu 
flimkien. Relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi huma simili f'ħafna 
modi għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex ma jkunx hemm perjodi ta' ħlas 
żvantaġġużi b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-imgħax għandu jkun 
pagabbli f'kull ċirkostanza sa mhux aktar tard minn 60 jum wara li tkun waslet il-fattura.
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Emenda 27
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 28
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlas mill-awtoritajiet pubbliċi Ħlas mid-debitur

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn il-kumpaniji pubbliċi u dawk privati, 
pereżempju fis-settur tas-saħħa, l-entitajiet privati għandhom jiġu ttrattati bl-istmess mod 
bħal dawk pubbliċi.
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Emenda 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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, il-
kreditur ikun intitolat, mingħajr bżonn ta' 
tfakkira, għall-interessi minħabba d-
dewmien fil-ħlas daqs l-interessi statutarji
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu 
sodisfatti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta' dispożizzjonijiet għal ħlas għandu japplika għal kull xorta ta' tranżazzjoni 
kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi la għall-kumpaniji pubbliċi u lanqas 
għal dawk privati. Għal din ir-raġuni l-Artikolu 3 u l-Artikolu 5 għandhom jingħaqdu 
flimkien. Relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi huma simili f'ħafna 
modi għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi. Sabiex ma jkunx hemm perjodi ta' ħlas 
żvantaġġużi b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-imgħax għandu jkun 
pagabbli f'kull ċirkostanza sa mhux aktar tard minn 60 jum wara li tkun waslet il-fattura.

Emenda 30
Angelika Niebler

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 

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 lill-intrapriżi settorjali, il-kreditur ikun 
intitolat, mingħajr bżonn ta' tfakkira, għall-
interessi minħabba d-dewmien fil-ħlas daqs 
l-interessi statutarji jekk il-kundizzjonijiet 
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sodisfatti: li ġejjin ikunu sodisfatti:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 31
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 32
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b – punti i sa iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) 30 jum tal-kalendarju wara d-data li 
fiha d-debitur jirċievi l-fattura jew talba 
ekwivalenti għall-ħlas;
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(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 
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum tal-kalendarju wara 
li jaslu l-oġġetti jew is-servizzi;

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 33
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b – punti i sa iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
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 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 

(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 
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wara dik  id-data. wara dik id-data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati diffikultajiet finanzjarji għal xi awtoritajiet pubbliċi, aħjar ikun hemm 
aktar flessibilità fil-limiti ta' żmien, u armonizzazzjoni minima, milli armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 34
Anni Podimata

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) jekk id-data li fiha tasal il-fattura jew 
it-talba ekwivalenti għall-ħlas ma tkunx 
ċerta, 30 jum wara d-data li fiha jaslu l-
oġġetti jew jingħataw is-servizzi;

Or. en

Emenda 35
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu limiti 
ta' żmien iqsar ta' bejn 30 u 60 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati diffikultajiet finanzjarji għal xi awtoritajiet pubbliċi, aħjar ikun hemm 
aktar flessibilità fil-limiti ta' żmien, u armonizzazzjoni minima, milli armonizzazzjoni sħiħa.
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Emenda 36
Vicky Ford

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis il-modi differenti ta' organizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi fl-Istati Membri u 
b'mod partikolari l-kura tas-saħħa. Diġà hemm għadd ta' sptarijiet privati involuti fl-għoti 
tal-kura u f'xi Stati Membri kulma jmur dan qiegħed ikun il-każ. Għalhekk huwa importanti li 
jiġi żgurat li jkun hemm trattament ugwali u li l-fornituri pubbliċi tal-kura tas-saħħa ma 
jitqegħdux fi zvantaġġ inġust.

Emenda 37
Angelika Niebler

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 
proċedura ta' aċċettazzjoni jew verifika 
msemmija fil-paragrafu 2(b)(iii):

(a) issir minnufih;
(b) ma taqbiżx 15-il jum tal-kalendarju.

Or. de



AM\805132MT.doc 21/34 PE439.144v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 38
Patrizia Toia

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-dewmien massimu ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandux jaqbeż 60
jum.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan jiffissa l-perjodu ta' ħlas għall-awtoritajiet pubbliċi stipulat fl-Artikolu 5(3), billi 
jestendih mit-30 jum previsti fil-proposta oriġinali sa limitu massimu ta' 60 jum.

Emenda 39
Reinhard Bütikofer

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-dewmien massimu ta' proċedura ta' 
aċċettazzjoni jew verifika msemmija fil-
paragrafu 2(b)(iii) ma għandux jaqbeż
60 jum, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dokumenti tal-offerta u fil-
kuntratt.



PE439.144v01-00 22/34 AM\805132MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati diffikultajiet finanzjarji għal xi awtoritajiet pubbliċi, aħjar ikun hemm 
aktar flessibilità fil-limiti ta' żmien, u armonizzazzjoni minima, milli armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 40
Angelika Niebler

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

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 41
Patrizia Toia

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan jiffissa l-perjodu ta' ħlas għall-awtoritajiet pubbliċi stipulat fl-Artikolu 5(4), billi 
jestendih mit-30 jum previsti fil-proposta oriġinali sa limitu massimu ta' 60 jum.

Emenda 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 li:

(a) il-perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt 
ma għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien 
stipulati fil-paragrafu 2(b), sakemm dan 
ma jkunx iġġustifikat kif jixraq skont il-
prinċipju tan-neċesssità jew skont 
dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali u sakemm ma jkunx hemm qbil 
speċifiku bejn id-debitur u l-kreditur, u 
f'kull każ ma għandux jaqbeż 60 jum;
(b) id-data ta' meta tasal il-fattura ma 
tkunx suġġetta għal ftehim kuntrattwali 
bejn id-debitur u l-kreditur.
L-Istati Membri jistgħu, jekk ikun 
meħtieġ, jitilqu mir-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafu (a) f'każijiet ta' arranġamenti 
ta' ħlas bin-nifs jew ħlas imqassam biż-
żmien li dwaru jkun hemm qbil speċifiku 
bejn id-debitur u l-kreditur.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta' dispożizzjonijiet għal ħlas għandu japplika għal kull xorta ta' tranżazzjoni 
kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi la għall-kumpaniji pubbliċi u lanqas 
għal dawk privati. Sabiex ma jkunx hemm perjodi ta' ħlas żvantaġġużi b'mod partikolari 
għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-imgħax għandu jkun pagabbli f'kull każ sa mhux 
aktar tard minn 60 jum wara li tkun waslet il-fattura. Jistgħu japplikaw rekwiżiti differenti fil-
każ ta' ħlas bin-nifs jew ħlas imqassam biż-żmien. Id-dispożizzjonijiet tal-perjodi ta' ħlas 
m'għandhomx jinqabżu minn arranġamenti kuntrattwali ta' fatturazzjoni differita.

Emenda 43
Ivailo Kalfin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
awtoritajiet baġitarji għoljin ma jdewmux 
sussidji marbuta direttament ma' ħlas lil 
kredituri mingħajr raġuni ġustifikata 
b'mod xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet, b'mod speċjali fil-każ ta' kuntratti kbar, il-ħlasijiet li jsiru fil-livelli governattivi 
baxxi jistrieħu fuq is-sussidji dovuti. Fi żminijiet ta' kriżi ekonomika u ta' diffikultajiet fil-
likwidità, jiżdiedu l-problemi bis-sussidji li jingħataw tard. Għalhekk, l-awtoritajiet tal-gvern 
lokali m'għandhomx jiġu ppenalizzati għal dewmien fil-ħlas li jkun ħtija ta' sussidji li 
jingħataw tard.

Emenda 44
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
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li, fejn is-servizzi pubbliċi jingħataw 
kemm mis-settur pubbliku kif ukoll minn 
dak privat, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu japplikaw għat-tnejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis il-modi differenti ta' organizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi fl-Istati Membri u 
b'mod partikolari l-kura tas-saħħa. Diġà hemm għadd ta' sptarijiet privati involuti fl-għoti 
tal-kura u f'xi Stati Membri kulma jmur dan qiegħed ikun il-każ. Għalhekk huwa importanti li 
jiġi żgurat li jkun hemm trattament ugwali u li l-fornituri pubbliċi tal-kura tas-saħħa ma 
jitqegħdux fi zvantaġġ inġust.

Emenda 45
Vicky Ford

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

Din l-emenda tqis il-modi differenti ta' organizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi fl-Istati Membri u 
b'mod partikolari l-kura tas-saħħa. Diġà hemm għadd ta' sptarijiet privati involuti fl-għoti 
tal-kura u f'xi Stati Membri kulma jmur dan qiegħed ikun il-każ. Għalhekk huwa importanti li 
jiġi żgurat li jkun hemm trattament ugwali u li l-fornituri pubbliċi tal-kura tas-saħħa ma 
jitqegħdux fi zvantaġġ inġust.
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Emenda 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 ħlas 
ta' kumpens li jammonta għal:

(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

(L-emenda oriġinali tal-Kummissjoni hija maqsuma f'(a) u (b))

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta' dispożizzjonijiet għal ħlas għandu japplika għal kull xorta ta' tranżazzjoni 
kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi la għall-kumpaniji pubbliċi u lanqas 
għal dawk privati. Għall-ħlasijiet ta' kumpens, il-qbiż tal-iskadenzi bi ftit għandu jiġi ttrattat 
b'mod differenti minn dewmien itwal biex isir il-ħlas.

Emenda 47
Angelika Niebler

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 

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 u l-
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l-interessi għad-dewmien fil-ħlas. kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 48
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li l-kreditur li jkun intitolat għal 
somma ta' kumpens ikun għadda x-
xogħol tal-kuntratt lil intrapriżi oħrajn, 
is-somma ta' kumpens għandha tinqasam 
b'mod proporzjonat ma' dawk l-intrapriżi 
wkoll.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan għandu l-għan li jillimita l-ambitu ta' dan is-subparagrafu, li jkun ta' piż b'mod 
partikolari għall-awtoritajiet pubbliċi, għal tranżazzjonijiet kummerċjali bejnhom u bejn l-
SMEs. Il-mekkaniżmu tas-somma ta' kumpens jaġixxi ta' deterrent li jiżgura li l-awtoritajiet 
pubbliċi u/jew il-kuntratturi/ix-xerrejja jġibu ruħhom tajjeb u jirrispettaw id-dati ta' skadenza 
tal-ħlas.

Emenda 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rata ta' referenza applikabbli fit-

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

tranżazzjonijiet kummerċjali:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess sett ta' dispożizzjonijiet għal ħlas għandu japplika għal kull xorta ta' tranżazzjoni 
kummerċjali biex ma jkunx hemm żvantaġġi kompetittivi la għall-kumpaniji pubbliċi u lanqas 
għal dawk privati. Għal din ir-raġuni l-Artikolu 3 u l-Artikolu 5 għandhom jingħaqdu 
flimkien. Relazzjonijiet kummerċjali bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi huma simili f'ħafna 
modi għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi.

Emenda 50
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6 – parti introduttorja

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 mill-
awtoritajiet pubbliċi:

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn il-kumpaniji pubbliċi u dawk privati, 
pereżempju fis-settur tas-saħħa, l-entitajiet privati għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħal 
dawk pubbliċi.
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Emenda 51
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6 – parti introduttorja

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 mill-
awtoritajiet pubbliċi:

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tuża t-termini "jum tal-kalendarju" u "jum". In-nuqqas ta' ftehim 
għandu jiġi evitat. Għandu jkun ċar li, filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi u l-intrapriżi settorjali 
jistgħu, bi ftehim, inaqqsu l-perjodu ta' ħlas minn 30 jum, m'għandhomx iżiduh.

Emenda 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klawżoli kuntrattwali li fihom inġustizzji 
kbar

Klawsoli kuntrattwali u prattiki 
kummerċjali li fihom inġustizzji kbar 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm abbużi jew klawsoli inġusti fil-kuntratti u r-relazzjonijiet tan-negozju, 
l-ambitu ta' dan l-Artikolu għandu jitwessa' biex jinkludi l-prattiki kummerċjali, billi din hija 
problema sinifikanti u gravi għall-SMEs ukoll, pereżempju meta kumpaniji kbar ibiddlu 
b'mod unilaterali u b'lura l-perjodi ta' ħlas. 
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Emenda 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

To ensure this legislation fully protects SMEs from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract’s payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as ‘banks’, i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debtors’ liquidity, to the detriment of 
creditor’s. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.
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Emenda 54
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan biex jiġi żgurat li, meta jkun irid jiġi ddeterminat jekk klawsola f'kuntratt tkunx 
vessatorja, għandhom jitqiesu mhux biss il-prattiki kummerċjali tajba u n-natura tal-prodott 
jew servizz, iżda wkoll id-daqs tal-intrapriża involuta.

Emenda 55
Anni Podimata

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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



PE439.144v01-00 32/34 AM\805132MT.doc

MT

jitqiesu wkoll il-kriterji tal-Artikolu 5(4).

Or. en

Emenda 56
Anni Podimata

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 57
Anni Podimata

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 jipprevjenu l-użu 
kontinwu tagħhom  .

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

Emenda 58
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 59
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-leġiżlazzjoni, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
għandhom japplikaw l-istess 
kundizzjonijiet għall-kredituri kollha, 
skont id-daqs tagħhom, li huma stabbiliti 
fl-Unjoni.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

F'dan il-każ ukoll, l-intenzjoni hi li jiġi żgurat trattament li jkun omoġenju iżda jvarja skont 
id-daqs tal-intrapriża.


