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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva 2000/35/KE, approvata f'Mejju 2000 u li daħlet fis-seħħ fit-8 ta' Awwissu 2002, li 
l-għan tagħha huwa li tiġġieled il-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali, ipproduċiet effetti 
limitati. Id-differenzi bejn l-Istati Membri fir-regolamentazzjoni tal-perjodi għall-ħlas 
għadhom notevoli, u l-prattika ta' ħlas tard thedded il-ġejjieni tal-intrapriżi, ibda mill-SMEs, 
speċjalment f'fażijiet ta' kriżi ekonomika u finanzjarja bħal dik li qegħdin jgħaddu minnha l-
Ewropa u d-dinja. 

Il-frekwenza mifruxa tal-ħlasijiet tard, minħabba li dan ikun meħtieġ jew, iktar ta' spiss, ikun 
intenzjonali, tiddestabbilizza s-suq intern u tagħmel ħsara gravi lill-kummerċ transkonfinali. 
Barra minn dan, fl-Istati Membri l-aktar suġġetti għal din il-problema, l-intrapiżi huma iktar 
esposti għar-riskju li jkompli jonqsilhom id-dħul, bil-periklu ta' falliment.
Il-problema ssir imbagħad iktar rilevanti fl-ambitu tat-tranżazzjonijiet bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u l-intrapriżi u tibqa' madankollu diskutibbli l-opportunità ta' trattament differenti 
għat-tranżazzjonijiet bejn l-individwi privati. Dawn tal-aħħar ukoll, spiss SMEs, jistgħu jkunu 
esposti għal klawżoli kuntrattwali inġusti li jkollhom jaċċettaw għax jibżgħu li jagħmlu ħsara 
lir-relazzjonijiet mal-klijenti privati kbar. 

Fl-abbozz ta' opinjoni tiegħu, ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni. 
Madankollu jidhirlu li għandu jindika xi emendi għall-forma u s-sustanza li, anki jekk 
jikkonfermaw l-approċċ ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni, għandhom l-għan li 
jintroduċu elementi ta' ċarezza u ċertezza fl-interpretazzjoni u fit-traspożizzjoni tad-direttiva.

Skont ir-rapporteur, l-ambitu ta' applikazzjoni tar-regoli li jikkonċernaw l-awtoritajiet pubbliċi 
għandu jkun estiż ukoll għall-intrapriżi ta' utilità pubblika. Barra minn hekk, ir-rapporteur qed 
jipproponi emendi fir-rigward taċ-ċertezza tal-kalendarju, tan-natura dissważiva tal-piżijiet 
addizzjonali għad-debitur, tat-tnaqqis tad-derogi kuntrattwali previsti fil-leġiżlazzjoni u tal-
informazzjoni passiva/attiva favur l-intrapriżi fir-rigward tad-drittijiet il-ġodda.

L-abbozz ta' opinjoni huwa koerenti mad-dokument ta' ħidma mfassal mir-rapporteur 
responsabbli, is-Sra Barbara Weiler tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. 
Madankollu, fl-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, ir-rapporteur iqis 
li għandu jintroduċi aktar elementi li jħarsu l-intrapriżi, ibda mill-SMEs. B'mod partikolari, 
jipproponi li l-applikazzjoni tal-piżijiet relatati mal-kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru u tal-
imgħax isiru obbligatorji fil-każ ta' ħlas tard. Fil-fatt dan ineħħi r-rekwiżit tal-azzjonabbiltà 
għall-kreditur individwali biex dan tal-aħħar jitħares mir-riskju ta' miżuri ta' tpattija mil-lat 
kummerċjali li eventwalment jista' jagħmel id-debitur.

Il-proposta tar-rapporteur tilqa' wħud mill-indikazzjonijiet mogħtija mix-shadow rapporteurs 
waqt l-ewwel skambju ta' opinjonijiet dwar il-proposta għal direttiva. Partikolarment, ir-
rapporteur jindika l-ħtieġa – espressa wkoll mill-kollegi – li jsir tnaqqis tal-marġini ta' deroga 
applikabbli għad-dispożizzjonijiet identifikati mil-leġiżlatur Ewropew.

Fl-aħħar nett, għadu mhuwiex possibbli li naslu għal soluzzjoni aċċettata minn ħafna dwar is-
somma ta' kumpens f'perċentwali (5%) li l-kreditur huwa intitolat għaliha mill-awtoritajiet 
pubbliċi li jdewmu l-proċeduri ta' ħlas. Ir-rapporteur biħsiebu jindirizza l-kwistjoni waqt l-
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iskambju ta' opinjonijiet li jmiss u, eventwalment, jagħmel eżami mill-ġdid tal-kwistjoni 
permezz tat-tressiq ta' emenda ad hoc.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – 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 bl-Artikolu 2(1) 
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 l-posta1 u bl-Artikolu 1(9) tad-Direttiva 
2004/18/KE;
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas tat-trattament differenti tal-awtoritajiet pubbliċi u tal-intrapriżi stabbilit mill-
proposta għal Direttiva tal-Kummissjoni Ewropea, jitqies xieraq li jiġu applikati r-regoli tal-
awtoritajiet pubbliċi anki għall-intrapriżi ta' utilità pubblika, bħala dawk responsabbli mill-
ġestjoni tal-ilma u tal-enerġija.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Imgħax fil-każ ta' ħlas tard Imgħax fil-każ ta' ħlas tard fit-
tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-
intrapriżi



PA\802963MT.doc 5/9 PE430.892v02-00

MT

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 jirreferi espliċitament għall-ambitu esklussiv tat-tranżazzjonijiet kummerċjali 
bejn l-intrapriżi. Għal finijiet ta' ċarezza, għaldaqstant, jitqies xieraq li diġà mit-titolu tal-
artikolu għandu jiġi espliċitat li d-dispożizzjonijiet tiegħu japplikaw esklussivament għall-
każijiet ta' ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-intrapriżi.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) imgħax għall-ħlas tard  għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt;

(a) imgħax għall-ħlas tard għandu jsir 
dovut mill-jum li jiġi wara d-data jew it-
tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont 
il-kuntratt, li ma għandux jaqbeż is-60 
ġurnata mid-data li fiha jkunu waslu l-
oġġetti jew ingħataw is-servizzi 
msemmijin fil-kuntratt;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Anki jekk l-awtoritajiet pubbliċi huma differenti mill-intrapriżi f'termini ta' proċessi ta' 
ppjanar tal-baġit u ta' aċċess għall-finanzjamenti, relazzjoni kummerċjali bejn intrapriża u 
awtorità pubblika hija, f'bosta aspetti, simili għal relazzjoni kummerċjali bejn żewġ intrapriżi. 
L-emenda, għalhekk, għandha l-għan li ddaħħal regola uniformi għat-tranżazzjonijiet bejn 
entitajiet privati biex l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju ma jkunux f'pożizzjoni ta' 
subordinazzjoni fin-negozjati fil-konfront tal-intrapriżi u l-industriji l-kbar.
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Emenda4

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 - sentenza introduttorja

Or. it

Ġustifikazzjoni

Aktarx jitqies li speċifiċità kuntrattwali differenti mill-metodu propost mill-Artikolu 3 u 5 
twassal għal tnaqqis tal-garanziji kuntrattwali li jħarsu l-kreditur. Ir-rapporteur iqis li huwa 
fundamentali li l-Istati Membri jiżguraw l-eżekuzzjoni awtomatika tal-proċedura, b'tali mod li 
l-kreditur individwali ma jkollux jibża' minn forom eventwali ta' tpattija mingħand il-klijent.

Emenda5

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1 huma sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

4. Meta l-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1 huma sodisfatti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

(a) l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
għandhom isiru pagabbli mill-ġurnata wara 
d-data jew mit-tmiem tal-perjodu ta' ħlas 
stipulat fil-kuntratt;

(a) l-interessi għad-dewmien fil-ħlas 
għandhom isiru pagabbli mill-ġurnata wara 
d-data jew mit-tmiem tal-perjodu ta' ħlas 
stipulat fil-kuntratt;

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

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

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

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għal ħlas tard ikun dovut fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali skont l-
Artikoli 3 u 5 u sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fil-kuntratt, il-
kreditur huwa intitolat li jitlob mingħand 
id-debitur kwalunkwe wieħed minn dawn 
l-ammonti: 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-imgħax għal ħlas tard ikun dovut fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali skont l-
Artikolu 3, il-kreditur huwa intitolat li 
jitlob mingħand id-debitur b'eżekuzzjoni 
awtomatika, jiġifieri mingħajr il-ħtieġa ta' 
tfakkira mingħand il-kreditur individwali,  
kwalunkwe wieħed minn dawn l-ammonti: 
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għall-ħlas; għall-ħlas; 
(ii) jekk id-debitur jirċievi l-fattura jew it-
talba ekwivalenti għall-ħlas qabel l-oġġetti 
jew is-servizzi, 30 jum wara li jaslu l-
oġġetti jew is-servizzi; 

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

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

(iii) jekk proċedura ta' aċċettazzjoni jew 
verifika, li permezz tagħha trid tiġi żgurata 
l-konformità tal-oġġetti jew is-servizzi 
mal-kuntratt, tkun stipulata mill-istatut jew 
fil-kuntratt u jekk id-debitur jirċievi l-
fattura jew it-talba ekwivalenti għall-ħlas 
qabel jew dakinhar tad-data li fiha dik l-
aċċettazzjoni jew verifika sseħħ, 30 jum 
wara dik id-data;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' ċarezza, jitqies xieraq li fl-Artikolu 5 jiġu speċifikati l-ewwel il-kundizzjonijiet 
biex ikun dovut l-imgħax għal ħlas tard (par.1), l-iskadenzi massimi għall-perjodu ta' ħlas (ex 
par.4, par.2 il-ġdid), it-tul ta' żmien massimu tal-proċedura ta' aċċettazzjoni jew ta' verifika 
(par.3), u mbagħad id-dettall ta' meta għandu jsir il-ħlas (ex par.2, par.4 l-ġdid).

Emenda 6

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.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' ħlas stipulat fil-kuntratt ma 
għandux jaqbeż il-limiti ta' żmien stipulati 
fil-paragrafu 4(b), sakemm mhux bi qbil 
bejn il-kreditur u d-debitur u sakemm 
mhux iġġustifikat skont il-prinċipju ta' 
neċessità, iżda madankollu ma għandu 
qatt jaqbeż is-60 ġurnata.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Fil-formulazzjoni oriġinali tiegħu, l-Artikolu 5 jagħti bosta possibilitajiet lill-partijiet biex 
jaslu għal qbil dwar perjodu itwal ta' żmien għall-ħlas, bir-riskju li jiġu kompromessi l-
għanijiet ġenerali tad-direttiva. Barra minn hekk, il-frażi "bżonn oġġettiv li l-ħlas isir fuq 
perjodu itwal ta' żmien" tidher wisq vaga u tista' tkun interpretata b'ħafna modi.

Emenda 7

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-klawżoli  huma inġusti għall-
aħħar, biex ikunu jistgħu japplikaw mezzi 
adattati u effettivi biex jipprevjenu l-użu 
tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għaqdiet rappreżentattivi għandhom ikunu f'kundizzjoni li jaġixxu skont il-liġi nazzjonali 
anki meta r-rikors għal dawn il-klawżoli jkun okkażjonali jew sporadiku.

Emenda8

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex din id-Direttiva tkun implimentata, l-
Istati Membri għandhom jagħmlu 
kampanji ta' informazzjoni maħsuba biex 
iżidu l-għarfien tal-intrapriżi, u 
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partikolarment tal-SMEs, fir-rigward ta' 
drittijiethom.
L-Istati Membri għandhon iqisu l-
possibilità li jħejju l-pubblikazzjoni ta' 
informazzjoni dwar debituri "tajbin" u 
"ħżiena" u li jxerrdu l-prattika tajba dwar 
il-promozzjoni tal-ħlas fil-ħin.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kif joħroġ mill-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni Ewropea, l-intrapriżi ma jitolbux l-
imgħax anki għaliex ma jafux x'inhuma drittijiethom. Mal-informazzjoni, jistgħu jiżdiedu 
miżuri prattiċi li jiffaċilitaw il-ħlas fil-ħin.


