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* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni
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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-
atti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u l-ħolqien ta' ċertifikat Ewropew tas-
suċċessjoni
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0154),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 61(c) u 67(5), it-tieni inċiż tat-Trattat KE, skont 
liema artikolu l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0248/2009),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 81(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta’ Lulju 
2010 1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

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

                                               
1 ĠU C 44, 11.2.2011, p.148. 148.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandu jestendi għall-
kwistjonijiet ċivili kollha li jirrigwardaw 
suċċessjoni causa mortis, jiġifieri kull 
forma ta' trasferiment ta' proprjetà causa 
mortis, kemm jekk dan ikun permezz ta' att 
volontarju ta' trasferiment, fil-forma ta' 
testment jew dik ta' patt ta' suċċessjoni, jew 
jekk ikun permezz ta' trasferiment ta' 
proprjetà causa mortis b'riżultat ta' 
dispożizzjoni tal-liġi.

(8) Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandu jestendi għall-
kwistjonijiet ċivili kollha li jirrigwardaw 
suċċessjoni causa mortis, jiġifieri kull 
forma ta' trasferiment ta' assi causa mortis, 
kemm jekk dan ikun permezz ta' att 
volontarju ta' trasferiment, fil-forma ta' 
testment jew dik ta' patt ta' suċċessjoni, jew 
jekk ikun permezz ta' trasferiment ta' 
proprjetà causa mortis b'riżultat ta' 
dispożizzjoni tal-liġi.

Or. de

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-validità u l-effetti tad-donazzjonijiet 
huma koperti mir-Regolament (KE) Nru 
593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali (Ruma I). Dawn għandhom 
għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, bl-
istess mod bħal drittijiet u beni oħra 
maħluqa jew ittrasferiti b'xi mod'ieħor 
għajr is-suċċessjoni. Madankollu, hija l-liġi 
tas-suċċessjoni identifikata skont dan ir-
Regolament li għandha tippreċiża jekk din 
id-donazzjoni jew forom oħra ta' 
dispożizzjonijiet inter vivos b'effett 
immedjat ta' dritt reali jagħtux lok għal 

(9) Il-validità u l-effetti tad-donazzjonijiet 
huma koperti mir-Regolament (KE) Nru 
593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali (Ruma I). Dawn għandhom 
għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, bl-
istess mod bħal drittijiet u beni oħra 
maħluqa jew ittrasferiti b'xi mod'ieħor 
għajr is-suċċessjoni. Madankollu, hija l-liġi 
tas-suċċessjoni identifikata skont dan ir-
Regolament li għandha tippreċiża jekk din 
id-donazzjoni jew forom oħra ta' 
dispożizzjonijiet eżegwiti inter vivos 
jagħtux lok għal obbligu ta' restituzzjoni 
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obbligu ta' restituzzjoni jew tnaqqis jew ta' 
teħid f'kunsiderazzjoni fil-kalkolu tal-
ishma fil-wirt skont il-liġi tas-suċċessjoni. 

jew tnaqqis jew ta' teħid f'kunsiderazzjoni 
fil-kalkolu tal-ishma fil-wirt skont il-liġi 
tas-suċċessjoni. 

Or. de

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li dan ir-Regolament għandu 
jkopri l-mezz ta' akkwist ta' dritt reali li 
jirrigwarda proprjetà korporali jew 
inkorporali, kif previst mil-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni, il-lista ristretta 
("numerus clausus") tad-drittijiet reali li 
jisgħu jeżistu fid-dritt nazzjonali tal-Istati 
Membri, regolata fil-prinċipju mil-lex rei 
sitae, għandha tagħmel parti mir-regoli 
nazzjonali ta' kunflitti tal-liġijiet. Il-
pubbliċità ta' dawn id-drittijiet, b'mod 
partikolari l-funzjonament tar-reġistru 
tal-artijiet u l-effetti ta' iskrizzjoni jew ta' 
nuqqas ta' iskrizzjoni f'dan ir-reġistru, li 
huma wkoll irregolati mil-liġi lokali, 
għandha wkoll tiġi eskluża.

(10) Il-lista ristretta ("numerus clausus") 
tad-drittijiet reali li jisgħu jeżistu fid-dritt 
nazzjonali tal-Istati Membri, regolata fil-
prinċipju mil-lex rei sitae, għandha 
tagħmel parti mir-regoli nazzjonali ta' 
kunflitti tal-liġijiet Għandu jkun hemm 
adattament għall-prinċipji rikonoxxuti 
tal-liġi privata internazzjonali. 

Or. de

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Dan ir-Regolament għandu 
jirregola l-metodu tal-akkwist ta' dritt 
reali rigward proprjetà tanġibbli jew 
mhux tanġibbli fundamentalment bis-
saħħa tal-liġi applikabbli tas-suċċessjoni. 
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Iskrizzjonijiet fir-reġistru pubbliku, il-
pubblikazzjoni tad-drittijiet li saret 
referenza għalihom u l-effetti ta' 
iskrizzjonijiet jew nuqqas li jsiru
iskrizzjonijiet, anki dawk immexxija mil-
liġi lokali, għandhom jiġu esklużi.

Or. de

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fid-dawl tal-mobilità li dejjem tikber 
taċ-ċittadini Ewropej u sabiex jiffavorixxi 
l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fl-
Unjoni Ewropea u jiżgura li jkun hemm 
rabta reali bejn is-suċċessjoni u l-Istat 
Membru li jkollu ġuriżdizzjoni, dan ir-
Regolament għandu jipprevedi l-
ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru tal-
aħħar residenza tal-mejjet għas-
suċċessjoni kollha. Għall-istess raġunijiet, 
dan ir-Regolament għandu jippermetti, 
bħala eċċezzjoni u taħt ċerti 
kundizzjonijiet, lill-qorti li jkollha l-
ġuriżdizzjoni tirrinvija l-kawża lill-qorti 
tal-Istat li tiegħu il-mejjet kellu ċ-
ċittadinanza jekk din tkun f'pożizzjoni 
aħjar biex tieħu konjizzjoni tal-kawża.

(12) Fid-dawl tal-mobilità li dejjem tikber 
taċ-ċittadini Ewropej u sabiex jiffavorixxi 
l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fl-
Unjoni Ewropea u jiżgura li jkun hemm 
rabta reali bejn is-suċċessjoni u l-Istat 
Membru li jkollu ġuriżdizzjoni, dan ir-
Regolament għandu jipprevedi l-
ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru tar-
residenza abitwali tal-mejjet għas-
suċċessjoni kollha, kemm jekk il-
ġuriżdizzjoni tkun volontarja u kemm jekk 
tkun kontenzjuża.  Għall-istess raġunijiet, 
dan ir-Regolament għandu jippermetti lill-
qorti li jkollha l-ġuriżdizzjoni biex din,
taħt ċerti kundizzjonijiet, tirrinvija l-kawża 
lill-qorti tal-Istat jew lil korp responsabbli 
skont dan ir-Regolament għall-ħruġ ta' 
Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni li 
tiegħu l-mejjet kellu ċ-ċittadinanza jekk 
wieħed minnhom ikun f'pożizzjoni aħjar 
biex jieħu konjizzjoni tal-kawża.

Or. de
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Meta r-residenza abittwali tiġi 
determinata bħala ċ-ċentru tal-interessi, 
wieħed għandu jagħti każ tas-sitwazzjoni 
personali tal-persuna mejta fiż-żmien tal-
mewt tiegħu/tagħha, u fi snin preċedenti, 
b'mod partikolari d-dewmien u r-
regolarità tar-residenzi, iċ-ċirkustanzi ta' 
madwarhom u r-raġunijiet tagħhom.

Or. de

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex titħaffef il-ħajja tal-eredi u l-
legatarji li jgħixu fi Stat Membru apparti 
minn dak li l-qrati tiegħu jkollhom il-
ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu dwar is-
suċċessjoni, ir-Regolament għandu 
jawtorizzahom jagħmlu d-dikjarazzjonijiet 
dwar l-aċċettazzjoni jew ir-rinunzja għas-
suċċessjoni fil-forma prevista mil-liġi tar-
residenza abitwali tagħhom, jekk ikun il-
każ, quddiem il-qrati ta' dan l-Istat.

(14) Sabiex titħaffef il-ħajja tal-eredi u l-
legatarji li jgħixu fi Stat Membru apparti 
minn dak li l-qrati tiegħu jkollhom il-
ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu dwar is-
suċċessjoni, ir-Regolament għandu wkoll
jawtorizzahom jagħmlu d-dikjarazzjonijiet 
dwar l-aċċettazzjoni jew ir-rinunzja għas-
suċċessjoni fil-forma prevista mil-liġi tar-
residenza abitwali tagħhom, jekk ikun il-
każ, quddiem il-qrati ta' dan l-Istat.

Or. de
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Mir-rabta stretta bejn is-sitwazzjoni 
tas-suċċessjoni u s-sitwazzjoni tal-
proprjetà jirriżulta li r-Regolament 
għandu jipprovdi għal ġuriżdizzjoni 
eċċezzjonali tal-qrati tal-Istat Membru tal-
post fejn tinsab il-proprjetà meta l-liġi ta' 
dan l-Istat Membri teħtieġ l-intervent tal-
qrati tagħha, biex jittieħdu miżuri li 
jaqgħu taħt il-liġi dwar il-proprjetà 
immobbli rigward it-trażmissjoni ta' din 
il-proprjetà u r-reġistrazzjoni tagħha fir-
reġistri pubbliċi tal-proprjetà.

imħassar

Or. de

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Dan ir-Regolament għandu jżid il-
possibbiltà taċ-ċittadini li jorganizzaw 
minn qabel is-suċċessjoni tagħhom billi 
jippermettilhom jagħżlu l-liġi applikabbli. 
Din l-għażla għandha tkun irregolata 
strettament biex jiġu rispettati l-aspettattivi 
leġittimi tal-werrieta u l-legatarji.

(18) Dan ir-Regolament għandu jżid il-
possibbiltà taċ-ċittadini li jorganizzaw 
minn qabel is-suċċessjoni tagħhom billi 
jippermettilhom jagħżlu l-liġi applikabbli. 
Din l-għażla għandha tkun irregolata 
strettament biex jiġu rispettati l-aspettattivi 
leġittimi tal-werrieta u l-legatarji. Skont il-
prinċipju 'favor testamenti', persuna 
għandha tkun tista' tagħżel bħala liġi li 
tirregola s-suċċessjoni tagħha, l-liġi tal-
Istat li għandha ċ-ċittadinanza tiegħu 
meta ssir l-għażla jew fiż-żmien il-mewt 
tagħha. Fejn persuna jkollha diversi 
ċittadinanzi, għanda tkun tista’ tagħżel 
bejniethom. L-għażla tal-liġi għandha 
tkun ċara biżżejjed fid-dawl ta' kriterji 
interpretattivi aċċettati b'mod ġenerali.
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Or. de

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament ma jkoprix il-
validità rigward il-forma tad-
dispożizzjonijiet causa mortis. Fil-każ tal-
Istati Membri li rratifikaw il-Konvenzjoni 
tal-Aja tal-5 ta' Ottubru 1961 fuq il-
kunflitti tal-liġijiet fil-qasam tad-
dispożizzjonijiet testamentarji, fil-każ tal-
kamp ta' applikazzjoni ta' din il-
Konvenzjoni, din il-validità hija rregolata 
mid-dispożizzjonijiet tal-istess 
Konvenzjoni.

(19) Fil-każ tal-Istati Membri li rratifikaw 
il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta' Ottubru 
1961 dwar il-kunflitti tal-liġijiet fil-qasam 
tad-dispożizzjonijiet testamentarji, fil-każ 
tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-
Konvenzjoni, din il-validità hija rregolata 
mid-dispożizzjonijiet tal-istess 
Konvenzjoni. Iżda dispożizzjonijiet 
addizzjonali dwar il-validità tal-qasam 
tad-dispożizzjonijiet testamentarji dwar 
proprjetà, inklużi ftehimiet dwar is-
suċċessjoni, għandhom jiġu inkorporati 
f'dan ir-Regolament.  

Or. de

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Dispożizzjonijiet addizzjonali 
għandhom jiġu inkorporati fil-liġi 
applikabbli għall-kapaċità testamentarja.

Or. de
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent 
tad-drittijiet tas-suċċessjoni miksuba fi 
Stat Membru, ir-regola ta' kunflitti tal-
liġijiet għandha tiffavorixxi l-validità tal-
patti ta' suċċessjoni billi taċċetta 
konnessjonijiet alternattivi. L-aspettattivi 
leġittimi ta' terzi persuni għandhom 
jitħarsu.

(20) Il-validità tal-patti ta' suċċessjoni u 
d-drittijiet li jirriżultaw minnhom 
għandhom jiġu aċċettati fl-Istati Membri.  
Fil-każ ta' ftehimiet rigward is-
suċċessjoni, il-liġi tas-suċċessjoni 
għandha tiġi determinata speċifikament, 
għal kull testatur individwali, skont id-
dispożizzjonijiet relevanti ta' dan ir-
Regolament. Il-validità materjali, il-forza 
mandatorja u kwistjonijiet legali oħra 
rigward ftehimiet dwar is-suċċessjoni 
għandhom jiġu determinati separatament.  
Fejn hu relevanti, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom japplikaw 
rispettivament għal testmenti konġunti.

Or. de

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Fil-każ ta' proprjetà immobbli jew 
proprjetà rreġistrata f'reġistri, dan 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-liġi lokali li huma 
relatati mal-istabbiliment jew it-
trażmissjoni ta' drittijiet reali jew ir-
reġistrazzjoni tagħhom f'reġistri. 

Or. de
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Jekk l-applikazzjoni tar-regoli legali 
ta' Stat ieħor tkun ibbażata fuq għażla 
legali li tkun saret, skont il-prinċipji ta' 
liġi privata internazzjonali, għandha tiġi 
applikata biss il-liġi sustantiva ta' dak l-
Istat. Jekk dan ma jkunx il-każ, id-
dispożizzjonijiet tal-liġi privata 
internazzjonali tal-Istat konċernat 
għandha tiġi applikata sakemm huma 
jirreferu għall-liġi ta' Stat Membru.   Dan 
l-Istat għandu japplika l-liġi sustantiva 
tiegħu. 

Or. de

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) F'ċirkustanzi eċċezzjonali, xi 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku 
għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati 
Membri l-possibilità li jinjoraw il-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta' tali liġi 
f'każ preċiż tmur kontra l-politika pubblika 
tal-forum. Madankollu, il-qrati 
m'għandhomx ikunu jistgħu japplikaw l-
eċċezzjoni tal-politika pubblika sabiex 
jinjoraw liġi ta' Stat Membru ieħor jew 
jirrifjutaw li jirrikonoxxu jew jeżegwixxu 
deċiżjoni li tkun ingħatat, att awtentiku, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew ċertifikat 
Ewropew tas-suċċessjoni li jkunu saru fi 
Stat Membru ieħor, meta dan imur kontra 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropew, b'mod partikolari l-

(24) F'ċirkustanzi eċċezzjonali, xi 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku 
għandhom jagħtu lill-qrati tal-Istati 
Membri l-possibilità li jinjoraw il-liġi 
barranija meta l-applikazzjoni ta' tali liġi  
manifestament tmur kontra l-politika 
pubblika tal-forum. Madankollu, il-qrati 
m'għandhomx ikunu jistgħu japplikaw l-
eċċezzjoni tal-politika pubblika sabiex 
jinjoraw liġi ta' Stat Membru ieħor jew 
jirrifjutaw li jirrikonoxxu jew jeżegwixxu 
deċiżjoni li tkun ingħatat, att awtentiku, 
tranżazzjoni ġudizzjarja jew ċertifikat 
Ewropew tas-suċċessjoni li jkunu saru fi 
Stat Membru ieħor, jekk permezz ta' dan 
imorru kontra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropew, b'mod 
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Artikolu 21 tagħha li jipprojbixxi kull tip 
ta' diskriminazzjoni.

partikolari l-Artikolu 21 tagħha li 
jipprojbixxi kull tip ta' diskriminazzjoni. 
Ġeneralment, differenzi fil-liġi dwar is-
sehem leġittimu (indefeasible interests) 
m'għandhomx jiġu ċitati bħala raġunijiet 
għan-nuqqas ta’ applikazzjoni tal-liġi ta' 
Stat Membru ieħor.

Or. de

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jitqiesu l-metodi differenti li 
bihom jiġu deċiżi l-kwistjonijiet dwar is-
suċċessjonijiet fl-Istati Membri, dan ir-
Regolament għandu jiżgura r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-atti 
awtentiċi. Għalhekk l-atti awtentiċi ma 
jistgħux jiġu assimilati ma' deċiżjonijiet 
tal-qrati f'dak li jirrigwarda r-
rikonoxximent tagħhom. Ir-rikonoxximent 
tal-atti awtentiċi jfisser li dawn igawdu 
mill-istess valur bħala evidenza rigward il-
kontenut tal-att u mill-istess effetti bħal 
fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, kif ukoll 
minn preżunzjoni ta' validità li tista' taqa' 
fil-każ ta' kontestazzjoni. B'hekk din il-
validità tista' dejjem tiġi kkontestata
quddiem qorti tal-Istat Membru tal-oriġini 
tal-att awtentiku, taħt il-kundizzjonijiet 
proċedurali stabbiliti minn dan l-Istat 
Membru.

(26) Sabiex jitqiesu l-metodi differenti li 
bihom jiġu deċiżi l-kwistjonijiet dwar is-
suċċessjonijiet fl-Istati Membri, dan ir-
Regolament għandu jiżgura ċ-ċirkolazzjoni
ħielsa u l-eżekuzzjoni tal-atti awtentiċi. 
Għalhekk l-atti awtentiċi ma jistgħux jiġu 
assimilati ma' deċiżjonijiet tal-qrati f'dak li 
jirrigwarda r-rikonoxximent tagħhom. Fil-
limiti tad-dispożizzjonijiet tal-pajjiż tal-
oriġini u l-pajjiż tal-inforzar, atti awtentiċi 
għandhom igawdu mill-istess valur bħala 
evidenza rigward il-kontenut tagħhom, kif 
ukoll minn preżunzjoni tal-validità li tista' 
taqa' fil-każ ta' kontestazzjoni.  B'hekk din 
il-validità dejjem tista' tiġi kuntestata. L-att 
legali li fuqu jibbaża l-att huwa suġġett 
għal-liġi internazzjonali privata u għal-
liġi relevanti tas-suċċessjoni.

Or. de
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Soluzzjoni mħaffa, aċċessibbli u 
effettiva tas-suċċessjonijiet internazzjonali 
fl-Unjoni Ewropea timplika l-possibbiltà 
għall-werriet, il-legatarju, l-eżekutur 
testamentarju jew l-amministratur li 
jippruvaw b'faċilità u mingħajr qrati l-
istatus tagħhom fl-Istati Membri fejn 
jinsabu l-beni tas-suċċessjoni. Sabiex jiġi 
ffaċilitat il-moviment liberu ta' din il-prova 
fl-Unjoni Ewropea, jeħtieġ li dan ir-
Regolament jintroduċi mudell uniformi ta' 
ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni u 
jinnomina l-awtorità kompetenti biex 
toħorġu. Ir-Regolament għandu jippreċiża 
r-relazzjoni ma' dawn il-proċeduri.

(27) Soluzzjoni mħaffa, aċċessibbli u 
effettiva tas-suċċessjonijiet internazzjonali 
fl-Unjoni Ewropea timplika l-possibbiltà 
għall-werriet, il-legatarju, l-eżekutur 
testamentarju jew l-amministratur li 
jippruvaw b'faċilità u mingħajr qrati l-
istatus tagħhom fl-Istati Membri fejn 
jinsabu l-beni tas-suċċessjoni. Sabiex jiġi 
ffaċilitat il-moviment liberu ta' din il-prova 
fl-Unjoni Ewropea, jeħtieġ li għal każijiet 
transkonfinali dan ir-Regolament 
jintroduċi mudell uniformi ta' ċertifikat 
Ewropew tas-suċċessjoni u jinnomina l-
entità kompetenti biex toħorġu. Din l-
entità tista' tkun qorti, awtorità, nutar jew 
korp jew individwu li huma komparabbli. 
L-entità tiġi magħżula minn Stat Membru 
li l-qrati tiegħu huma kompetenti skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament; 
dan għandu jinkludi kompetenza permezz 
ta' referenza għal qorti jew entità iktar 
adattata biex tisma' l-każ. Sabiex jiġi 
mħares il-prinċipju ta' sussidjarjetà, dan iċ-
ċertifikat m'għandux jissostitwixxi l-
proċeduri interni fl-Istati Membri. Ir-
Regolament għandu jippreċiża r-relazzjoni 
ma' dawn il-proċeduri.

Or. de
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-miżuri nċessarji għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tistabbilixxi proċeduri għall-
implimentazzjoni konferiti lill-
Kummissjoni1.

(30) Sabiex jassiguraw kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, poteri implimentattivi 
għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni 
u eżerċizzati skont ir-Regolament (UE) 
Nru .../2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal- ... li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali rigward mekkaniżmi 
tal-kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju tal-Kummissjoni ta' poteri 
implimentattivi1.

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 1 ĠU L ...

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Ikun opportun, b'mod partikolari, li 
l-Kummissjoni tiġi awtorizzata biex 
tadotta modifikazzjonijiet eventwali tal-
moduli previsti tar-regolament skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 3 tad-
Deċiżjoni 1999/48/KE.

(31) Għall-approvazzjoni ta' 
modifikazzjonijiet tal-moduli previsti tar-
regolament attwali tiġi applikata l-
proċedura konsulatattiva fil-waqt li tieħu 
in konsiderazzjoni t-tipoloġija tal-att 
eżekuttiv.

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Peress illi l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri l-moviment liberu tal-
persuni, l-organizzazzjoni minn qabel miċ-
ċittadini Ewropej tas-suċċessjoni tagħhom 
f'kuntest internazzjonali, id-drittijiet tal-
werrieta u l-legatarji, tal-persuni l-oħra 
marbuta mal-mejjet u tal-kredituri tas-
suċċessjoni, ma jistgħux jintlaħqu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk, 
minħabba l-iskala u l-effetti ta' dan ir-
Regolament, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-
livell Komunitarju, il-Komunità tista’ 
tieħu miżuri, skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skont il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stipulat fl-imsemmi 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawn l-għanijiet.

(33) Peress illi l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri l-moviment liberu tal-
persuni, l-organizzazzjoni minn qabel miċ-
ċittadini Ewropej tas-suċċessjoni tagħhom 
f'kuntest internazzjonali, id-drittijiet tal-
werrieta u l-legatarji, tal-persuni l-oħra 
marbuta mal-mejjet u tal-kredituri tas-
suċċessjoni, ma jistgħux jintlaħqu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk, 
minħabba l-iskala u l-effetti ta' dan ir-
Regolament, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tieħu 
miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-UE. 
Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif 
stipulat fl-imsemmi Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

Or. de

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1- paragrafu 3 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-istatus tal-persuni fiżiċi kif ukoll ir-
relazzjonijiet tal-familja u r-relazzjonijiet li 
għandhom effetti paragunabbli;

a) l-istatus ta' persuni fiżiċi, kif ukoll 
relazzjonijiet ta' familja u relazzjonijiet 
meqjusin mil-liġi applikabbli għal tali 
relazzjonijiet li għandhom effetti 
komparabbli;

Or. de
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-kapaċità legali tal-persuni fiżiċi, 
mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2)(c) u 
(d);

(b) il-kapaċità legali tal-persuni fiżiċi, 
mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2)(c) u 
(d) u l-Artikolu 18a;

Or. de

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għejbien, l-assenza u l-mewta 
preżunta ta' persuna fiżika;

(c) l-għejbien, l-assenza u l-mewta 
preżunta ta' persuna fiżika mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 23;

Or. de

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 3 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-kwistjonijiet relatati ma' sistema li 
tirregola ż-żwieġ kif ukoll taħt is-sistema 
patrimonjali applikabbli għar-
relazzjonijiet li għandhom effetti 
paragunabbli maż-żwieġ;

(d) Kwistjonijiet relatati ma' reġimi 
patrimonjali li jirregolaw iż-żwieġ kif 
ukoll  reġimi patrimonjali dwar 
relazzjonijiet li skont il-liġi applikabbli 
għal dawn tal-aħħar, għandhom effetti 
paragunabbli maż-żwieġ;

Or. de
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Obbligi ta' manteniment; (e) Obbligi ta' manteniment, sakemm ma 
jiġux motivati mill-mewt; 

Or. de

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Drittijiet u beni maħluqa jew ittrasferiti 
b'xi mod li mhux is-suċċessjoni causa 
mortis, bħad-donazzjonijiet, il-proprjetà 
konġunta ta' diversi persuni bid-dritt ta' 
riversibbiltà favur dak li jibqa' ħaj, il-
pjanijiet ta' pensjoni, il-kuntratti ta' 
assigurazzjoni u arranġamenti analogi, bla 
ħsara għall-Artikolu 19(2)(j);

(f) Drittijiet u beni maħluqa jew ittrasferiti 
b'xi mod li mhux is-suċċessjoni causa 
mortis, bħad-donazzjonijiet, donazzjonijiet 
inter vivos, il-proprjetà konġunta ta' diversi 
persuni bid-dritt ta' riversibbiltà favur dak 
li jibqa' ħaj, il-pjanijiet ta' pensjoni, il-
kuntratti ta' assigurazzjoni u arranġamenti 
analogi, bla ħsara għall-Artikolu 19(2)(j);

Or. de

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt id-dritt 
tal-kumpaniji, bħall-klawżoli li jinsabu fil-
memoranda u l-artikoli tal-assoċjazzjoni ta' 
kumpaniji, fl-istatuti ta' assoċjazzjonijiet u 
ta' persuni ġuridiċi li jistabbilixxu dak li 
għandu jsir mill-ishma fihom meta jmutu l-
membri tagħhom;

il-kwistjonijiet li jikkonċernaw il-liġi 
korporattiva, il-liġi tal-għaqdiet u l-liġi 
tal-persuni ġuridiċi, bħall-klawżoli li 
jinsabu fil-memoranda u l-artikoli tal-
assoċjazzjoni ta' kumpaniji, fl-istatuti ta' 
assoċjazzjonijiet u ta' persuni ġuridiċi li 
jistabbilixxu dak li għandu jsir mill-ishma 
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fihom meta jmutu l-membri tagħhom;

Or. de

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) Ix-xoljiment, l-estinzjoni u l-
amalgamazzjoni ta' kumpaniji, ta' 
assoċjazzjonijiet u ta' persuni ġuridiċi; 

(h) Ix-xoljiment, l-estinzjoni u l-
amalgamazzjoni ta' kumpaniji, ta' 
assoċjazzjonijiet jew ta' persuni ġuridiċi; 

Or. de

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Il-ħolqien, il-funzjonament u x-
xoljiment tat-trusts;

(i) Il-ħolqien, l-amministrazzjoni u x-
xoljiment tat-trusts, minbarra trusts 
kostitwiti permezz ta' diżpożizzjoni 
testamentarja jew fil-kuntest ta' 
suċċessjoni legali; 

Or. de

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) In-natura tad-drittijiet reali li 
jirrigwardaw il-proprjetà u l-pubbliċità ta' 
dawn id-drittijiet. 

(j) In-natura tad-drittijiet reali, ir-
reġistrazzjoni ta' drittijiet reali f'reġistru 
pubbliku jew il-pubblikazzjoni tagħhom u 
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l-effetti tar-reġistrazzjoni u n-nuqqas ta' 
reġistrazzjoni ta' fajl f'reġistru pubbliku.

Or. de

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Definizzjonijiet Definizzjonijiet

a) "Suċċessjoni causa mortis" tfisser kull 
forma ta' trasferiment ta' proprjetà causa 
mortis, kemm jekk dan ikun permezz ta' att 
volontarju ta' trasferiment, fil-forma ta' 
testment jew f'dik ta' patt ta' suċċessjoni, 
jew jekk ikun permezz ta' trasferiment ta' 
proprjetà causa mortis b'riżultat ta' 
dispożizzjoni tal-liġi;

(a) "Suċċessjoni causa mortis" tfisser kull 
forma ta' trasferiment ta' assi, drittijiet u 
obbligi causa mortis, kemm jekk dan ikun 
permezz ta' att volontarju ta' trasferiment, 
fil-forma ta' testment jew f'dik ta' patt ta' 
suċċessjoni, jew jekk ikun permezz ta' 
trasferiment ta' proprjetà causa mortis 
b'riżultat ta' dispożizzjoniet tal-liġi;

Or. de

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) "Qorti" tfisser kull awtorità ġudizzjarja 
jew kull awtorità kompetenti tal-Istati 
Membri li teżerċita funzjoni ġudizzjarja fil-
qasam tas-suċċessjoni. Jitqiesu bħala qrati, 
l-awtoritajiet l-oħra li jwettqu b’delega 
setgħat pubbliċi tal-funzjonijiet li jaqgħu 
fil-kompetenzi tal-qrati kif previst f'dan ir-
Regolament.

(b) "Qorti" tfisser kull awtorità ġudizzjarja 
jew kull awtorità kompetenti tal-Istati 
Membri jew ta' persuna jew entità 
maħtura mill-qorti, li jeżerċitaw funzjoni 
ġudizzjarja fil-qasam tas-suċċessjoni. 
Jitqiesu bħala qrati, l-awtoritajiet l-oħra li 
jwettqu b’delega setgħat pubbliċi tal-
funzjonijiet li jaqgħu fil-kompetenzi tal-
qrati kif previst f'dan ir-Regolament.

Or. de
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) "Patt ta' suċċessjoni" tfisser ftehim li 
jagħti, jimmodifika jew jirtira, 
b'korrispettiv jew mingħajru, drittijiet fis-
suċċessjoni futura ta' persuna waħda jew 
aktar li jkun partijiet fil-ftehim;

Ma japplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. de

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "Testmenti konġunti" tfisser it-
testmenti magħmula minn żewġ persuni 
jew aktar fl-istess att, favur terza persuna 
u/jew bis-saħħa ta' dispożizzjoni reċiproka 
u komuni;

(d) "Testmenti konġunti" tfisser it-
testmenti magħmula minn żewġ persuni 
jew aktar f'att wieħed jew diversi atti, li 
jibbaża fuq id-deċiżjoni konġunta 
tagħhom;

Or. de

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "Stat Membru ta' oriġini" tfisser l-Istat 
Membru li fih, skont il-każ, ingħatat id-
deċiżjoni, ġiet approvata jew konkluża t-
tranżazzjoni ġudizzjarja u ġie ppubblikat 
att awtentiku;

(e) "Stat Membru ta' oriġini" tfisser l-Istat 
Membru li fih, skont il-każ, ingħatat id-
deċiżjoni, ġiet approvata jew konkluża t-
tranżazzjoni ġudizzjarja u ġie ppubblikat 
att awtentiku;

Or. de
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Emenda 36

Proposta għal regolament
L-Artikolu 2 - punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) "Stat Membru mitlub" tfisser l-Istat 
Membru li fih huma mitluba r-
rikonoxximent u/jew l-eżekuzzjoni tad-
deċiżjoni, tat-tranżazzjoni ġudizzjarja jew 
tal-att awtentiku;

(f) "Stat Membru tal-eżekuzzjoni" tfisser l-
Istat Membru li fih huma mfittxija r-
rikonoxximent, id-dikjarazzjoni eżekuttiva
u/jew l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni, tat-
tranżazzjoni ġudizzjarja jew tal-att 
awtentiku;

Or. de

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt  g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "Deċiżjoni" tfisser kull deċiżjoni 
mogħtija fil-qasam tas-suċċessjoni minn 
qorti ta’ Stat Membru, ikun xi jkun l-isem 
li jingħatalha, bħal sentenza, ġudizzju, 
digriet jew mandat ta’ eżekuzzjoni, kif 
ukoll id-determinazzjoni tal-ammont tal-
ispejjeż tal-proċess mir-Reġistratur;

(g) "Deċiżjoni" tfisser kull miżura jew 
deċiżjoni mogħtija fil-qasam tas-
suċċessjoni minn qorti ta’ Stat Membru jew 
minn persuna jew entità maħtura minn 
qorti, ikun xi jkun l-isem li jingħatalha, 
bħal sentenza, ġudizzju, digriet jew mandat 
ta’ eżekuzzjoni, kif ukoll id-
determinazzjoni tal-ammont tal-ispejjeż 
tal-proċess mir-Reġistratur;

Or. de
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) "Tranżazzjoni ġudizzjarja" tfisser 
tranżazzjoni fi kwistjoni relatata mas-
suċċessjoni li kienet approvata minn qorti 
jew li kienet konkluża quddiem qorti 
matul il-proċedimenti;

Or. de

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 2 c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "att awtentiku" tfisser dokument li jkun 
tħejja jew ġie rreġistrat formalment bħala 
att awtentiku u li l-awtentiċità tiegħu:

(h) "att awtentiku" tfisser dokument fi 
kwistjoni relatata mas-suċċessjoni, li jkun 
tħejja jew ġie rreġistrat formalment bħala 
att awtentiku u li l-awtentiċità tiegħu:

Or. de

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni" 
tfisser iċ-ċertifikat maħruġ mill-qorti 
kompetenti bis-saħħa tal-Kapitolu VI ta' 
dan ir-Regolament. 

(i) "Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni" 
tfisser iċ-ċertifikat maħruġ mill-qorti jew
entità kompetenti skont il-Kapitolu VI ta' 
dan ir-Regolament. 

Or. de
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament, il-qrati tal-Istat Membru 
fit-territorju fejn il-mejjet kellu r-residenza 
abitwali tiegħu meta miet għandhom il-
ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu fil-qasam 
tas-suċċessjonijiet.

Il-qrati tal-Istat Membru fit-territorju fejn 
il-mejjet kellu r-residenza abitwali tiegħu 
meta miet għandhom il-ġuriżdizzjoni biex 
jiddeċiedu dwar is-suċċessjoni tal-
patrimonju kollu tal-mejjet.

Or. de

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-liġi ta' Stat tkun intagħżlet mill-
mejjet biex tirregola s-suċċessjoni tiegħu 
skont l-Artikolu 17, il-qorti li jitressqu l-
proċedimenti quddiemha skont l-Artikolu 4 
tista', fuq talba ta' parti u jekk tikkunsidra li 
l-qrati tal-Istat Membru li l-liġi tiegħu ġiet 
magħżula huma f'pożizzjoni aħjar biex 
jiddeċiedu fuq is-suċċessjoni, tissospendi l-
proċedimenti quddiemha u tistieden lill-
partijiet biex iressqu proċedimenti quddiem 
il-qrati ta' dan l-Istat Membru. 

1. Meta l-liġi ta' Stat tkun intagħżlet mill-
mejjet biex tirregola s-suċċessjoni tiegħu 
skont l-Artikolu 17, il-qorti li jitressqu l-
proċedimenti quddiemha skont l-Artikolu 4 
tista', fuq talba ta' parti jew ta’ persuna 
interessata u jekk tikkunsidra li l-qrati tal-
Istat Membru li l-liġi tiegħu ġiet magħżula 
huma f'pożizzjoni aħjar biex jiddeċiedu fuq 
is-suċċessjoni, tissospendi l-proċedimenti 
quddiemha u tistieden lill-partijiet biex 
iressqu proċedimenti quddiem il-qrati jew, 
fejn hu meħtieġ, l-entitajiet kompetenti 
skont Artikolu 37 ta' dan l-Istat Membru. 

Or. de
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni skont l-
Artikolu 4 għandha tistabbilixxi terminu li 
fih għandhom jitressqu l-proċedimenti 
quddiem il-qrati tal-Istat Membru li l-liġi 
tiegħu ntagħżlet skont il-paragrafu 1. Jekk 
ma jitressqux proċedimenti quddiem il-
qrati matul dan it-terminu, il-qorti li tressqu 
l-proċedimenti quddiemha żżomm il-
ġuriżdizzjoni.

2. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni skont 
Artikolu 4 għandha tistabbilixxi terminu 
lill-partijiet jew lil min hu interessat li fih 
għandhom jitressqu l-proċedimenti 
quddiem il-qrati tal-Istat Membru li l-liġi 
tiegħu ntagħżlet skont il-paragrafu 1. Jekk 
il-qrati ta' dan l-Istat Membru tal-aħħar
ma jkunux ġew invokati bl-iskadenza ta' 
dak il-limitu ta' żmien, il-qorti invokata 
skont l-Artikolu 4 għandha tkompli 
teżerċita ġuriżdizzjoni.

Or. de

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-qrati tal-Istat Membru li tkun 
intagħżlet il-liġi tiegħu għandhom 
jiddikjaraw li għandhom ġuriżdizzjoni 
f'terminu massimu ta' tmien ġimgħat li 
jibda jiddekorri mid-data li fiha tressqu l-
proċedimenti quddiemhom skont il-
paragrafu 2. F'dan il-każ, il-qorti li tressqu 
l-ewwel il-proċedimenti quddiemha 
għandha tirrinunzja għall-ġuriżdizzjoni 
tagħha mingħajr dewmien. Fil-każ 
kuntrarju, il-qorti li tressqu l-ewwel il-
proċedimenti quddiemha għandha żżomm 
il-ġuriżdizzjoni tagħha.

3. Il-qrati tal-Istat Membru li tkun 
intagħżlet il-liġi tiegħu għandhom 
jiddikjaraw li għandhom ġuriżdizzjoni fi 
żmien tliet xhur li jibda jiddekorri mid-
data li fiha tressqu l-proċedimenti 
quddiemhom skont il-paragrafu 2. F'dan il-
każ, il-qorti li tressqu l-ewwel il-
proċedimenti quddiemha għandha 
tirrinunzja għall-ġuriżdizzjoni tagħha 
mingħajr dewmien. Fil-każ kuntrarju, il-
qorti li tressqu l-ewwel il-proċedimenti 
quddiemha għandha żżomm il-
ġuriżdizzjoni tagħha.

Or. de
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) u 
(b) jirrigwardaw il-kompetenza tas-
suċċessjoni kollha.

Or. de

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qorti li quddiemha huma pendenti l-
proċedimenti bis-saħħa tal-Artikoli 4, 5 
jew 6 għandha wkoll ġuriżdizzjoni biex 
teżamina l-kontrotalba, fejn din tkun taqa' 
fil-kamp tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Il-qorti li quddiemha huma pendenti l-
proċedimenti bis-saħħa tal-Artikoli 4, 5 
jew 6 għandha wkoll ġuriżdizzjoni għal
kontrotalba, safejn din tkun taqa' fil-kamp 
tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qrati tal-Istat Membru tar-residenza 
abitwali tal-werriet jew tal-legatarju it-
tnejn għandhom ġuriżdizzjoni li jirċievu 
dikjarazzjonijiet dwar l-aċċettazzjoni tas-
suċċessjoni jew ta' legat jew dwar ir-
rinunzja għalihom jew dikjarazzjoni bil-
għan li tillimita r-responsabbiltà tal-werriet 
jew tal-legatarju meta dawn għandhom 

Minbarra l-qorti kompetenti skont 
Artikolu 4, il-qrati tal-Istat Membru tar-
residenza abitwali tal-werriet jew tal-
legatarju it-tnejn għandhom ġuriżdizzjoni li 
jirċievu dikjarazzjonijiet dwar l-
aċċettazzjoni tas-suċċessjoni jew ta' legat 
jew dwar ir-rinunzja għalihom jew 
dikjarazzjoni bil-għan li tillimita r-
responsabbiltà tal-werriet jew tal-legatarju 
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isiru quddiem qorti. meta dawn għandhom isiru quddiem qorti. 

Or. de

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9
Ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-post fejn tinsab 

proprjetà
Meta l-liġi tal-Istat Membru tal-post fejn 
tinsab proprjetà teħtieġ l-intervent tal-
qrati tiegħu biex jittieħdu miżuri li 
jagħmlu parti mil-liġi dwar il-proprjetà 
immobbli rigward it-trażmizzjoni, ir-
reġistrazzjoni jew it-trasferiment ta' din il-
proprjetà fir-reġistru pubbliku, il-qrati ta' 
dan l-Istat Membru jkollhom il-
ġuriżdizzjoni biex jieħdu dawn il-miżuri.

imħassar

Or. de

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Invokazzjoni tal-qorti Invokazzjoni tal-qorti
b) Jekk l-att għandu jkun notifikat jew 
ikkomunikat qabel ma jiġi ppreżentat lill-
qorti, fid-data li fiha jiġi rċevut mill-
awtorità inkarigata bin-notifika jew 
komunikazzjoni, sakemm ir-rikorrent ma 
jonqosx sussegwentement milli jieħu l-
miżuri li kellu l-obbligu li jieħu biex l-att 
jiġi ppreżentat lill-qorti.

(b) Jekk l-att għandu jkun notifikat jew
ikkomunikat qabel ma jiġi ppreżentat lill-
qorti, fid-data li fiha jiġi rċevut mill-
awtorità inkarigata bin-notifika jew 
komunikazzjoni, sakemm ir-rikorrent ma 
jonqosx sussegwentement milli jieħu l-
miżuri li kellu l-obbligu li jieħu biex l-att 
jiġi ppreżentat lill-qorti, jew
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Or. de

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-proċedimenti jinfetħu 
b'deċiżjoni tal-qorti stess, fiż-żmien meta 
l-qorti tieħu l-ewwel pass proċedurali. 

Or. de

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qorti ta’ Stat Membru li titressaq kawża 
quddiemha li ma taqax fil-ġuriżdizzjoni 
tagħha bis-saħħa ta' dan ir-Regolament 
għandha tiddikjara, ex officio, li 
m'għandhiex ġuriżdizzjoni.

Il-qorti ta’ Stat Membru li titressaq kawża 
ta' suċċessjoni quddiemha li ma taqax fil-
ġuriżdizzjoni tagħha bis-saħħa ta' dan ir-
Regolament għandha tiddikjara, ex officio, 
li m'għandhiex ġuriżdizzjoni.

Or. de

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minflok id-dispożizzjoni tal-paragrafu 1, 
jiġi applikat Artikolu 19 tar-Regolament
(KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 

Ma japplikax għall-verżjoni Maltija 
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Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati 
Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-
ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew 
kummerċjali għandu japplika minflok id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu jekk l-att promotur tal-kawża jew
att ekwivalenti kellu jiġi trażmess minn 
Stat Membru wieħed lil Stat Membru ieħor 
skont l-imsemmi Regolament.

Or. de

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta d-dispożizzjonijiet tar-Regolament
(KE) Nru 1393/2007 ma jkunux
applikabbli, l-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni 
tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-
notifika barra mill-pajjiż ta' atti ġudizzjarji 
u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew 
kummerċjali għandu japplika jekk l-att 
promotur tal-kawża jew dokument 
ekwivalenti kellu jiġi trażmess barra mill-
pajjiż skont il-Konvenzjoni msemmija.

3. Jekk ir-Regolament (KE) Nru 
1393/2007 ma jkunx applikabbli, l-
Artikolu 15 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 
ta' Novembru 1965 dwar in-notifika barra 
mill-pajjiż ta' atti ġudizzjarji u extra-
ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew 
kummerċjali għandu japplika jekk l-att 
promotur tal-kawża jew dokument 
ekwivalenti kellu jiġi trażmess barra mill-
pajjiż skont din il-Konvenzjoni.

Or. de

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, dawk it-
talbiet li huma marbutin ma’ xulxin 
permezz ta’ relazzjoni tant stretta li hemm 
interess li jiġu ttrattati u deċiżi fl-istess ħin 
sabiex jiġu evitati soluzzjonijiet li jistgħu 

Ma japplikax għall-verżjoni Maltija
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jkunu inkompatibbli jekk il-kawżi jiġu 
deċiżi separatament, huma talbiet konnessi.

Or. de

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna tista' tagħżel il-liġi tal-Istat li 
għandha ċ-ċittadinanza tiegħu bħala l-liġi li 
tirregola s-suċċessjoni kollha tagħha.

1. Persuna tista' tagħżel il-liġi tal-Istat li 
għandha ċ-ċittadinanza tiegħu bħala l-liġi li 
tirregola s-suċċessjoni kollha tagħha fiż-
żmien meta ssir l-għażla. L-għażla tal-liġi 
għandha tkun valida wkoll jekk persuna, 
fiż-żmien tal-mewt tagħha, ikollha n-
nazzjonalità tal-Istat li hi tkun għażlet il-
liġi tiegħu.

Or. de

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażla tal-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni għandha tkun waħda espressa 
u tinsab f'dikjarazzjoni li tkun fil-forma ta' 
dispożizzjoni causa mortis. 

2. L-għażla tal-liġi applikabbli għas-
suċċessjoni għandha tkun  fil-forma ta' 
dispożizzjoni causa mortis. 

Or. de

Ġustifikazzjoni
It-terminu 'espressa' (Artikolu 17 (2)) għandu jitħassar mill-kliem tal-leġiżlazzjoni. L-għażla 
ta' liġi hija dikjarazzjoni ta' intenzjoni li għaliha għandhom jiġu applikati kriterji 
interpretattivi rikonoxxuti.   Huwa prinċipju ġenerali tal-liġi tas-suċċessjoni, li l-volontà tat-
testatur għandha tiġi kemm jista' jkun rispettata (favor testamenti).
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-modifika jew ir-revoka ta' għażla tal-
liġi applikabbli mill-awtur tagħha
għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet li 
jirrigwardaw il-forma tal-modifika jew 
tar-revoka ta' dispożizzjoni causa mortis. 

4. Għall-modifika jew għar-revoka ta' 
għażla tal-liġi applikabbli, paragrafi 2 u 3 
għandhom japplikaw bl-istess mod. 

Or. de

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ftehim rigward is-suċċessjoni ta' 
persuna għandu jiġi mmexxi mil-liġi li 
kienet se tapplika għas-suċċessjoni ta' dik 
il-persuna kieku l-persuna kellha tmut  fil-
ġurnata fejn ġie konkluż il-ftehim. Jekk, 
skont din il-liġi, il-ftehim mhuwiex validu, 
il-validità tiegħu għandha tiġi aċċettata 
xorta jekk tkun konformi mal-liġi, li fiż-
żmien tal-mewt tapplika għas-suċċessjoni 
skont dan ir-Regolament. B'hekk ir-
regolament għandu jitmexxa minn din il-
liġi.

1. Ftehim rigward is-suċċessjoni ta' persuni 
għandu jiġi mmexxi mil-liġi li, skont dan 
ir-Regolament, kienet se tapplika għas-
suċċessjoni mortis causa ta' dik il-persuna 
jekk is-suċċessjoni nfetħet fiż-żmien meta 
ġie konkluż il-ftehim..

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tieni u tielet klawżola tal-Artikolu 18(1) huma bbażati fuq il-prinċipju favor testamenti. Fi 
ftehim dwar suċċessjoni, jiġu introdotti konnessjonijiet kuntrattwali bejn diversi partijiet, fuq 
bażi tal-fiduċja lejn il-liġi li kienet tapplika fiż-żmien tal-konklużjoni tal-ftehim.  Din il-bażi 
m'għandhiex tkun tista' tinbidel billi tinbidel il-liġi tas-suċċessjoni li tapplika għal parti 
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waħda biss, b'hekk iż-żewġ klawżoli għandhom jitħassru. 

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Patt li jirrigwarda s-suċċessjoni ta' 
diversi persuni huwa biss sostantivament 
validu jekk din il-validità hija ammessa 
mil-liġi li, bis-saħħa tal-Artikolu 16,
kienet tkun applikabbli għas-suċċessjoni 
ta' waħda mill-persuni li s-suċċessjoni 
tagħha tkun ikkonċernata fil-każ ta' mewt 
dakinhar li l-ftehim ġie konkluż. Meta l-
kuntratt ikun validu skont il-liġi 
applikabbli għas-suċċessjoni ta' diversi 
minn dawn il-persuni, il-patt huwa 
rregolat mil-liġi li magħha jkollu l-aktar 
rabtiet mill-qrib.

2. Ftehim rigward is-suċċessjoni ta' persuni 
għandu jiġi mmexxi mil-liġi li, skont dan 
ir-Regolament, kienet se tapplika għas-
suċċessjoni mortis causa ta' dik il-persuna 
jekk is-suċċessjoni nfetħet fiż-żmien meta 
ġie konkluż il-ftehim.. Jekk wara tapplika 
iktar minn sistema legali waħda mal-
ftehim, u ftehim dwar is-suċċessjoni 
japplika biss għall-ftehim  ta' waħda minn 
dawk is-sistemi legali, il-ftehim għandu 
jitmexxa minn dik il-liġi.  Jekk il-kuntratt
jiġi rikonoxxut minn iktar minn waħda 
minn dawk is-sistemi legali, huwa rregolat
mil-liġi li magħha jkollu rabtiet iktar qrib. 

Or. de

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-partijiet jisgħu jagħżlu bħala l-liġi li 
tirregola l-ftehim tagħhom il-liġi li l-
persuna jew waħda mill-persuni li s-
suċċessjoni tagħha hija involuta, setgħat 
tagħżel bis-saħħa tal-Artikolu 17.

3. Il-persuni interessati jistgħu jagħżlu 
bħala l-liġi li tirregola l-ftehim tagħhom il-
liġi li waħda mill-persuni li s-suċċessjoni 
tagħha hija involuta, setgħat tagħżel bis-
saħħa tal-Artikolu 17, bil-kundizzjoni li 
din is-sistema legali tirrikonoxxi l-patti ta’ 
suċċessjoni.

Or. de
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-applikazzjoni tal-liġi prevista f'dan l-
Artikolu ma tippreġudikax id-drittijiet ta' 
persuna li ma tkunx parti mill-patt u li, 
bis-saħħa tal-liġi indikata fl-Artikolu 16 
jew 17, għandha dritt għal sehem riżervat 
tal-wirt jew dritt ieħor li ma tistax 
tiċċaħħad minnu mill-persuna li hemm 
involuta s-suċċessjoni tagħha.

4. Il-paragrafi 1, 2 u 3 jirrigwardaw biss 
aspetti kuntrattwali ta' dispożizzjonijiet 
mortis causa bħall-validità materjali, il-
valur vinkolanti, l-interpretazzjoni kif 
ukoll ir-revoka tal-patt ta’ suċċessjoni u l-
irtirar tiegħu.

Or. de

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dan l-Artikolu japplika bl-istess mod 
għal testmenti konġunti. 

Or. de

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Kapaċità ta’ eżekuzzjoni ta’ dispożizzjoni 

causa mortis
1. It-testatur għandu jkollu l-kapaċità ta’ 
eżekuzzjoni ta’ dispozzjoni causa mortis, 
jekk kellu l-kapaċità
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a) tal-liġi li kienet applikabbli għas-
suċċessjoni tiegħu, kieku miet fil-jum 
meta ġiet eżegwita d-dispożizzjoni, jew, 
b) tal-liġi applikabbli, b’konformità ma’ 
dan ir-Regolament, għas-suċċessjoni 
tiegħu fil-mument tal-mewt.
2. Il-paragrafu 1 japplika b’mod 
korrispondenti għall-modifika u għar-
revoka tad-dispożizzjoni causa mortis u 
kif ukoll ir-rinunzja għall-patt ta’ 
suċċessjoni. 

Or. de

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 18 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18b
Validità formali ta' dispożizzjoni causa 

mortis
1. Dispożizzjoni causa mortis hija valida 
formalment, jekk
a) tkun valida formalment skont il-liġi li 
kienet applikabbli għas-suċċessjoni 
tiegħu, kieku t-testatur miet fil-jum meta 
ġiet eżegwita d-dispożizzjoni, jew, 
b) skont il-liġi applikabbli, b’konformità 
ma’ dan ir-regolament, għas-suċċessjoni 
tiegħu fil-mument tal-mewt.
2. Il-paragrafu 1 japplika b’mod 
korrispondenti għall-modifika u għar-
revoka tad-dispożizzjoni causa mortis u 
kif ukoll ir-rinunzja għall-patt ta’ 
suċċessjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iggarantit li dispożizzjonijiet li kienu formalment validi causa mortis fil-mument 
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li ġew ifformulati ma jsirux ineffikaċi minħabba modifika leġiżlattiva, u fl-istess ħin li l-
kwistjoni tal-validità formali dwar il-ftehimiet tas-suċċessjoni tiġi ċċarata.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-liġi definita mill-Kapitolu III tirregola 
s-suċċessjoni kollha, mill-ftuħ tagħha sat-
trażmissjoni definittiva tal-wirt lill-aventi 
kawża.

1. Il-liġi definita f’dan il-Kapitolu tirregola 
s-suċċessjoni kollha, mill-ftuħ tagħha sat-
trażmissjoni definittiva tal-wirt lill-aventi 
kawża.

Or. de

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-eliġibbiltà tal-werrieta u tal-legatarji, 
inklużi d-drittijiet ta' suċċessjoni tal-
konjugi li jibqa' ħaj, l-istabbiliment tal-
ishma rispettivi ta' dawn il-persuni, il-
piżijiet li ġew imposti fuqhom mill-mejjet, 
kif ukoll id-drittijiet l-oħra fuq is-
suċċessjoni li joriġinaw mill-mewt;

b) id-determinazzjoni tal-werrieta u tal-
legatarji, inklużi d-drittijiet ta' suċċessjoni 
tal-konjugi jew tas-sieħeb li jibqa' ħaj, l-
istabbiliment tal-ishma rispettivi ta' dawn 
il-persuni, il-piżijiet li ġew imposti fuqhom 
mill-mejjet, kif ukoll id-drittijiet l-oħra fuq 
is-suċċessjoni li joriġinaw mill-mewt, kif 
ukoll ir-rinunzja għall-wirt;

Or. de

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-trażmizzjoni tal-beni u d-drittijiet li 
flimkien jagħmlu l-wirt lill-eredi u lill-

(f) it-trażmizzjoni tal-assi, id-drittijiet u l-
obbligi mill-wirt lill-eredi u, jekk ikun il-
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legatarji, inklużi l-kundizzjonijiet u l-effetti 
tal-aċċettazzjoni tas-suċċessjoni jew tal-
legat, jew tar-rinunzja għalihom;

każ, lill-legatarji, inklużi l-kundizzjonijiet 
u l-effetti tal-aċċettazzjoni tas-suċċessjoni 
jew tal-legat, jew tar-rinunzja għalihom, 
mingħajr ħsara għall-Artikolu 20a;

Or. de

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-setgħat tal-eredi, tal-eżekuturi 
testamentarji u amministraturi oħrajn tas-
suċċessjoni, b'mod partikolari il-bejgħ tal-
proprjetà u l-ħlas tal-kredituri; 

(g) is-setgħat tal-eredi, tal-eżekuturi 
testamentarji u amministraturi oħrajn tal-
patrimonju, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-bejgħ tal-assi u l-ħlas tal-kredituri; 

Or. de

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-sehem li jista' jitħalla liberament, l-
ishma riżervati u r-restrizzjonijiet l-oħrajn 
għal-libertà li wieħed jiddisponi causa 
mortis, inklużi l-allokazzjonijiet mnaqqsa
mis-suċċessjoni minn awtorià ġudizzjarja 
jew minn awtorità oħra għall-benefiċċju 
ta' persuni qrib il-mejjet;

(i) is-sehem li jista' jitħalla liberament, l-
ishma riżervati u r-restrizzjonijiet l-oħrajn 
għal-libertà li wieħed jiddisponi causa 
mortis, inklużi l-allokazzjonijiet imnaqqsa
mis-suċċessjoni għall-benefiċċju ta' persuni 
qrib il-mejjet, kif ukoll ir-rinunzja għall-
ishma riżervati;

Or. de
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Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) il-validità, l-interpretazzjoni, il-
modifika u t-tħassir ta' dispożizzjoni causa 
mortis, bl-eċċezzjoni tal-validità formali 
tagħha;

(k) il-validità materjali u l-interpretazzjoni 
ta' dispożizzjoni causa mortis, kif ukoll il-
modifika u t-tħassir ta’ tali dispożizzjoni, 
mingħajr ħsara għall-Artikoli 18a u 18b, 
u

Or. de

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) it-tqassim tas-suċċessjoni. (l) id-diviżjoni tas-suċċesjoni, mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 20a.

Or. de

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-Artikolu 19, l-
aċċettazzjoni jew ir-rinunzja għas-
suċċessjoni jew għal legat jew 
dikjarazzjoni li tillimita r-responsabbiltà 
tal-werriet jew tal-legatarju hija wkoll
valida meta tħares il-kundizzjonijiet 
kollha tal-liġi tal-Istat fejn dan il-werriet 
jew il-legatarju jkollu r-residenza abitwali 
tiegħu. 

Dikjarazzjoni dwar l-aċċettazzjoni jew ir-
rinunzja għas-suċċessjoni jew għal legat 
jew dikjarazzjoni li tillimita r-
responsabbiltà tal-werriet jew tal-legatarju 
hija valida fir-rigward tal-forma, jekk 
tissoddisfa r-rekwiżiti tal-liġi applikabbli 
għas-suċċessjoni jew il-liġi tal-Istat fejn 
dan il-werriet jew il-legatarju jkollu r-
residenza abitwali tiegħu. 
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Or. de

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20
Il-liġi lokali

Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr ħsara għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Istat fejn 
tinsab proprjetà immobbli jew fejn 
proprjetà ta’ suċċessjoni hija rreġistrata 
f’reġistri pubbliċi, li jikkonċernaw l-
istabbiliment jew it-trażmissjoni ta’ sieda 
jew ta’ drittijiet oħra in rem fir-rigward 
ta’ tali proprjetà ta’ suċċessjoni jew tal-
inklużjoni tagħha f’reġistru pubbliku.

Or. de

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20
Il-liġi lokali

Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr ħsara għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Istat fejn 
tinsab proprjetà immobbli jew fejn 
proprjetà ta’ suċċessjoni hija rreġistrata 
f’reġistri pubbliċi, li jikkonċernaw l-
istabbiliment jew it-trażmissjoni ta’ sieda 
jew ta’ drittijiet oħra in rem fir-rigward 
ta’ tali proprjetà ta’ suċċessjoni jew tal-
inklużjoni tagħha f’reġistru pubbliku, u 
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dan sakemm is-sieda tinkiseb permezz ta’ 
att ta’ stabbiliment jew ta’ trażmissjoni 
jew ta’ sentenza tal-qorti.

Or. de

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dan ir-Regolament jippreskrivi l-
applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat, dan ifisser ir-
regoli tad-dritt fis-seħħ f'dan l-Istat ħlief 
għar-regoli tad-dritt internazzjonali privat.

Meta dan ir-Regolament jippreskrivi l-
applikazzjoni tal-liġi ta’ Stat, dan ifisser ir-
regoli tad-dritt fis-seħħ f'dan l-Istat ħlief 
għar-regoli tad-dritt internazzjonali privat, 
bl-eċċezzjoni tar-regoli tal-liġi privata 
internazzjonali li jirreferu integralment 
jew parzjalment għal leġiżlazzjoni ta’ Stat 
Membru.

Or. de

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
indikata minn dan ir-Regolament tista’ tiġi 
biss skartata jekk din l-applikazzjoni tkun 
manifestament inkompatibbli mal-politika 
pubblika tal-forum. 

1. L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
ta’ Stat indikata minn dan ir-Regolament 
tista’ tiġi biss skartata jekk din l-
applikazzjoni tkun manifestament 
inkompatibbli mal-politika pubblika tal-
forum.

Or. de
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'mod partikolari, l-applikazzjoni ta' 
dispożizzjoni tal-liġi indikata minn dan ir-
Regolament ma tistax tiġi kkunsidrata li 
tmur kontra l-politika pubblika minħabba 
l-unika raġuni li l-modalitajiet tagħha 
dwar is-sehem riżervat tal-wirt huma 
differenti minn dawk fis-seħħ fil-forum.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur iqis il-formulazzjonijiet fl-Artikolu 27 paragrafu 2 bħala mhux neċessarji u 
jipproponi li dawn jiġu inklużi fil-premessa marbuta mal-Artikolu 27.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 34 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-atti awtentiċi Atti awtentiċi

Or. de

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti awtentiċi rċevuti fi Stat Membru
huma rikonoxxuti fl-Istati Membri l-oħra 
ħlief jekk ikun hemm kontestazzjoni dwar 
il-validità ta' dawn l-atti skont il-proċeduri 
previsti fl-Istat Membru ta' oriġini u bil-
kundizzjoni li dan ir-rikonoxximent ma 

L-atti awtentiċi dwar suċċessjoni mfassla 
fi Stat Membru jistgħu jiċċirkolaw fi Stat 
Membru u huma eżentati minn 
kwalunkwe proċedura ta’ legalizzazzjoni 
jew minn formalitajiet simili. Fl-Istati 
Membri l-oħra huma għandhom l-istess 
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jkunx kontra l-politika pubblika tal-Istat 
Membru li ssirlu t-talba. 

effett evidenzjarju daqs l-atti nazzjonali 
tagħhom, iżda mhux iktar milli 
għandhom fl-Istati Membru ta’ oriġini 
tagħhom, ħlief jekk ikun hemm 
kontestazzjoni dwar il-validità ta' dawn l-
atti u bil-kundizzjoni li dan ir-
rikonoxximent ma jkunx manifestament 
kontra l-politika pubblika tal-Istat Membru 
ta’ destinazzjoni.

Or. de

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jintroduċi ċ-
Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni, li 
jammonta għall-prova tal-istat ta' werriet, 
ta' legatarju u tas-setgħat tal-eżekuturi 
testamentarji jew tal-amministraturi terzi.
Dan iċ-ċertifikat jinħareġ mill-awtorità 
kompetenti bis-saħħa ta' dan il-kapitolu, 
skont il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni 
bis-saħħa tal-Kapitolu III ta' dan ir-
Regolament.

1. Dan ir-Regolament jintroduċi, għal 
skopijiet transkonfinali, Ċertifikat
Ewropew tas-Suċċessjoni (minn hawn 'il 
quddiem "iċ-Ċertifikat") li għandu effett 
fl-Istati Membri kollha skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-kapitolu. 

(L-introduzzjoni tal-kunċett “ċertifikat” 
tapplika għat-test leġiżlattiv kollu; l-
adozzjoni tal-emenda se tinvolvi bidliet 
tekniċi fit-test kollu)

Or. de
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Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 36 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iċ-ċertifikat huwa destinat li jintuża 
mill-eredi jew il-legatarji u mill-eżekuturi 
testamentarji jew amministraturi tal-assi, 
li jridu jipprovaw fi Stat Membru 
differenti minn dak fejn l-entitajiet 
kompetenti ħarġu ċ-ċertifikat 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
kapitolu preżenti, l-istatus tagħhom u/jew 
id-drittijiet tagħhom ta’ eredi jew legatarji 
u/jew il-poteri tagħhom ta’ eżekuturi 
testamentarji jew amministraturi tal-assi 
bis-saħħa tal-liġi applikabbli skont il-
Kapitolu III.   

Or. de

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Iċ-Ċertifikat jista' jintuża, b'mod 
partikolari, bħala prova għal wieħed jew 
iżjed mill-elementi speċifiċi li ġejjin:
a) id-drittijiet ta’ kull persuna intitolata 
bħala werrieta fiċ-Ċertifikat u s-sehem 
tagħha mill-wirt;
b) l-attribuzzjoni ta’ beni jew beni 
determinat li jifforma parti mill-wirt lill-
persuna jew persuni msemmija fiċ-
ċertifikat; 
c) il-poteri tal-persuna msemmija fiċ-
Ċertifikat għall-eżekuzzjoni tat-testment 
jew l-amministrazzjoni tal-wirt.

Or. de
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 36 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-użu taċ-Ċertifikat Ewropew tas-
Suċċessjoni mhuwiex obbligatorju. Iċ-
ċertifikat ma jissostitwixxix il-proċeduri 
interni. Madankollu, l-effetti taċ-ċertifikat
huma rikonoxxuti bl-istess mod fl-Istat 
Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu 
ħarġuh bis-saħħa ta' dan il-Kapitolu.

2. L-użu taċ-Ċertifikat m'għandux ikun
obbligatorju. Iċ-Ċertifikat ma 
jissostitwixxix il-proċeduri interni. 
Madankollu, l-effetti taċ-Ċertifikat huma 
rikonoxxuti bl-istess mod fl-Istat Membru 
li l-entitajiet kompetenti tiegħu jkunu 
ħarġuh bis-saħħa ta' dan il-Kapitolu.

Or. de

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċertifikat jinħareġ fuq l-applikazzjoni 
ta' kull persuna bl-obbligu li tipprova l-istat 
ta' werriet jew ta' legatarju u s-setgħat tal-
eżekuturi testamentarji jew tal-
amministraturi terzi.

1. Iċ-Ċertifikat jinħareġ fuq l-applikazzjoni 
ta' kull persuna li teħtieġ iċ-Ċertifikat biex
tipprova l-istat ta' werriet jew ta' legatarju 
tagħha jew is-setgħat tal-eżekuturi 
testamentarji jew tal-amministraturi terzi fi 
Stat differenti mill-Istat li l-entitajiet 
kompetenti tiegħu ħarġu ċ-Ċertifikat bis-
saħħa ta' dan il-kapitolu.

Or. de

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċertifikat jitħejja mill-qorti 
kompetenti tal-Istat Membri li l-qrati 
tiegħu huma kompetenti bis-saħħa tal-

2. Iċ-Ċertifikat jitħejja mill-qorti 
kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tal-
Istat Membru jew l-entitajiet kompetenti 
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Artikoli 4, 5 u 6 . (minn hawn ’il quddiem “entità 
kompetenti”). L-Artikolu 4. 5 u 6 
għandhom japplikaw b’mod 
korrispondenti.
(L-introduzzjoni tal-kunċett “entità 
kompetenti” japplika għat-test leġiżlattiv 
kollu; l-adozzjoni tal-emenda se tinvolvi 
bidliet tekniċi fit-test kollu.)

Or. de

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jgħaddu l-
informazzjoni relevanti dwar l-entità 
kompetenti lill-Kummissjoni bil-ħsieb li 
ssir disponibbli għall-pubbliku.

Or. de

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dak li japplika sabiex jinħareġ ċertifikat
tas-suċċessjoni għandu jindika, permezz 
tal-formola li l-mudell tagħha jinsab fl-
Anness I u safejn din l-informazzjoni 
tinsab fil-pussess tiegħu:

1. Dak li japplika sabiex jinħareġ Ċertifikat
għandu jindika, permezz tal-formola li l-
mudell tagħha jinsab fl-Anness I u safejn 
din l-informazzjoni tinsab fil-pussess 
tiegħu:

Or. de
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Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 1- punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta' 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tal-aħħar 
residenza abitwali tiegħu, id-data u l-post 
tal-mewt tiegħu;

a) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta' 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tar-
residenza abitwali tiegħu fil-mument tal-
mewt, id-data u l-post tal-mewt tiegħu;

Or. de

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-mejjet kienx daħal f'kuntratt ta' 
żwieġ; jekk iva, għandu jehmeż kopja tal-
kuntratt ta' żwieġ mal-applikazzjoni 
tiegħu;

(e) jekk il-mejjet kienx daħal f'kuntratt ta' 
żwieġ jew ta’ sħubija; jekk iva, għandu 
jehmeż kopja ta’ dan il-kuntratt mal-
applikazzjoni tiegħu;

Or. de

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikant għandu jipprova l-eżatezza 
tal-informazzjoni li jipprovdi permezz ta' 
dokumenti awtentiċi. Fil-każ li dawn id-
dokumenti ma jkunux jistgħu jiġu 
ppreżentati jew jisgħu jiġu biss ippreżentati 
b'diffikultajiet sproporzjonati, huma 
ammessi mezzi oħra ta' prova.

2. L-applikant għandu jipprova, fejn 
relevanti, l-eżatezza tal-informazzjoni li 
jipprovdi permezz ta' dokumenti awtentiċi. 
Fil-każ li dawn id-dokumenti ma jkunux 
jistgħu jiġu ppreżentati jew jisgħu jiġu biss 
ippreżentati b'diffikultajiet sproporzjonati, 
huma ammessi mezzi oħra ta' prova.
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Or. de

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-qorti kompetenti għandha tieħu l-
mizuri xierqa biex tivverifika li d-
dikjarazzjonijiet magħmula huma veri. Il-
qorti għandha teħtieġ li dawn id-
dikjarazzjonijiet jsiru taħt ġurament meta 
dan jista' jsir skont il-liġi interna tagħha.

3. L-entità kompetenti għandha tieħu l-
mizuri xierqa biex tivverifika li d-
dikjarazzjonijiet magħmula huma veri. L-
entità kompetenti għandha teħtieġ li dawn 
id-dikjarazzjonijiet isiru taħt ġurament, 
b’forma solenni jew b’mod ieħor aktar 
formali, meta dan u sakemm dan isir skont 
il-liġi nazzjonali.

Or. de

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 40 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċertifikat jinħareġ biss jekk il-qorti 
kompetenti tqis li l-fatti ppreżentati bħala 
bażi għall-applikazzjoni ġew stabbiliti. Il-
qorti kompetenti għandha toħroġ iċ-
ċertifikat mingħajr dewmien.

1. Iċ-Ċertifikat jinħareġ biss jekk l-entità 
kompetenti tqis li l-fatti ppreżentati bħala 
bażi għall-applikazzjoni ġew stabbiliti. L-
entità kompetenti għandha toħroġ iċ-
ċertifikat mingħajr dewmien.

Or. de

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 40 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-qorti kompetenti għandha tħaffef ex 2. L-entità kompetenti għandha tħaffef ex 
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officio, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-
applikant, tal-atti jew tal-mezzi ta' prova l-
oħra pprovduti minnu, l-inkjesti meħtieġa 
għall-verifika tal-fatti u r-riċerka ta' provi 
ulterjuri li jidhru opportuni.

officio, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-
applikant, tal-atti jew tal-mezzi ta' prova l-
oħra pprovduti minnu, l-inkjesti meħtieġa 
għall-verifika tal-fatti u r-riċerka ta' provi 
ulterjuri li jidhru opportuni.

Or. de

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 40 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu, l-
Istati Membri għandhom jagħtu aċċess lill-
qrati kompetenti tal-Istati Membri l-oħra, 
b'mod partikolari għar-reġistri tal-istat 
ċivili, għar-reġistri fejn jiġu ppubbliċizzati 
l-atti jew fatti li jirrigwardaw is-suċċessjoni 
jew għas-sistema matrimonjali tal-familja 
tal-mejjet u għar-reġistri tal-proprjetà 
immobbli.

3. Għall-iskopijiet ta' dan il-Kapitolu, l-
Istati Membri għandhom jagħtu aċċess lill-
uffiċċji kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra, b'mod partikolari għar-reġistri tal-
istat ċivili, għar-reġistri fejn jiġu 
ppubbliċizzati l-atti jew fatti li 
jirrigwardaw is-suċċessjoni jew għas-
sistema patrimonjali tal-familja tal-mejjet 
u għar-reġistri tal-proprjetà immobbli.

Or. de

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 40 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-qorti emettenti tista' tħarrek biex 
jidhru quddiemha l-persuni interessati u l-
amministraturi jew l-eżekuturi eventwali, u 
tipproċedi b'pubblikazzjonijiet sabiex 
tistieden aventi kawża eventwali oħrajn 
għas-suċċessjoni sabiex jasserixxu d-
drittijiet tagħhom.

4. L-entità kompetenti tista' tħarrek biex 
jidhru quddiemha l-persuni interessati u l-
amministraturi jew l-eżekuturi eventwali, u 
tipproċedi b'pubblikazzjonijiet sabiex 
tistieden aventi kawża eventwali oħrajn 
għas-suċċessjoni sabiex jasserixxu d-
drittijiet tagħhom.

Or. de
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Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni
jinħareġ permezz ta' formola standard li 
tinsab fl-Anness II.

1. Iċ-Ċertifikat jinħareġ permezz ta' 
formola standard li tinsab fl-Anness II.

Or. de

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-qorti emettenti, l-elementi ta' fatt u ta' 
dritt li għalihom din il-qorti tqis li għandha 
ġuriżdizzjoni li toħroġ iċ-ċertifikat 
flimkien mad-data ta' emissjoni;

a) l-entità kompetenti, l-elementi ta' fatt u 
ta' dritt li għalihom din l-entità tqis li 
għandha ġuriżdizzjoni li toħroġ iċ-
ċertifikat flimkien mad-data ta' emissjoni;

Or. de

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta' 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tal-aħħar 
residenza abitwali tiegħu, id-data u l-post 
tal-mewt tiegħu;

b) id-dettalji tal-mejjet: il-kunjom, l-
ismijiet, is-sess, l-istat ċivili, iċ-
ċittadinanza, jekk disponibbli l-kodiċi ta' 
identifikazzjoni tiegħu, l-indirizz tar-
residenza abitwali fil-mument tal-mewt, 
id-data u l-post tal-mewt tiegħu;

Or. de
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Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-kuntratti taż-żwieġ li setgħu ġew 
konklużi mill-mejjet;

c) il-kuntratti taż-żwieġ jew ta’ sħubija li 
setgħu ġew konklużi mill-mejjet;

Or. de

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jekk ikun hemm diversi eredi, is-sehem 
li kull wieħed minnhom hu intitolat għalih 
kif ukoll, jekk ikun il-każ, il-lista tal-
proprjetà jew drittijiet li jmissu lil werriet 
determinat; 

(h) jekk ikun hemm diversi eredi, is-sehem 
li kull wieħed minnhom hu intitolat għalih 
kif ukoll il-lista tal-proprjetà jew drittijiet li 
jmissu lil werriet determinat; 

Or. de

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-informazzjoni skont il-paragrafu 2 
tista’ tiġi injorata jekk, għall-użu taċ-
Ċertifikat u għall-iskopijiet tiegħu, ma 
jidhirx meħtieġ li dan isir u jekk l-
applikant jixtieq hekk, jew jekk il-liġi 
applikabbli dan ma tipprovdihx jew jekk 
ma tkunx pertinenti.  
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Or. de

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni
huwa rikonoxxut ipso iure fl-Istati Membri 
kollha f'dak li jipprova l-istat tal-werrieta, 
tal-legatarji, tas-setgħat tal-eżekuturi 
testamentarji jew tal-amministraturi terzi. 

1. Iċ-Ċertifikat huwa rikonoxxut ipso iure 
fl-Istati Membri kollha f'dak li jipprova l-
istat bħala werrieta u, jekk il-liġi 
applikabbli tipprovdi għal dan, tal-
legatarji, tas-setgħat tal-eżekuturi 
testamentarji jew tal-amministraturi terzi. 

Or. de

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontenut taċ-ċertifikat huwa preżunt li 
jikkorrispondi għall-verità fl-Istati Membri 
kollha matul il-validità tiegħu. Huwa 
preżunt li dak li ċ-ċertifika jindika bħala 
werriet, legatarju, eżekutur testamentarju 
jew amministratur huwa titulari tad-dritt 
ta' suċċessjoni jew tas-setgħat ta' 
amministrazzjoni indikati fiċ-ċertifikat u li 
l-uniċi kundizzjonijiet u restrizzjonijiet 
huma dawk indikati fl-istess ċertifikat. 

2. Il-kontenut taċ-Ċertifikat huwa preżunt 
li jikkorrispondi għall-verità fl-Istati 
Membri kollha matul il-validità tiegħu. 
Huwa preżunt li l-persuna li fiċ-Ċertifikat 
hija indikata bħala werriet, legatarju, 
eżekutur testamentarju jew amministratur 
tgawdi minn din il-kwalità jew tgawdi s-
setgħat amministrattivi li joħorġu miċ-
Ċertifikat jew mil-liġi applikabbli u li l-
uniċi kundizzjonijiet u restrizzjonijiet 
huma dawk li jirriżultaw minnu. 

Or. de
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Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull persuna li tħallas jew trodd lura 
proprjetà lit-titulari ta' ċertifikat awtorizzat 
li jwettaq tali atti bis-saħħa taċ-ċertifikat, 
għandha titqies meħlusa mill-obbligu 
tagħha ħlief jekk tkun taf li l-kontenut taċ-
ċertifikat ma jirriflettix ir-realtà.

3. Kull persuna li tagħti prestazzjoni lit-
titulari ta' Ċertifikat, jekk dan tal-aħħar 
kien awtorizzat li jwettaq tali atti bis-saħħa 
taċ-Ċertifikat, għandha titqies meħlusa 
mill-obbligu tagħha ħlief jekk tkun taf li l-
kontenut taċ-ċertifikat ma jirriflettix ir-
realtà.

Or. de

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull persuna li tkun kisbet proprjetà tas-
suċċessjoni mit-titulari ta' ċertifikat 
awtorizzat li jiddisponi mill-proprjetà bis-
saħħa tal-lista annessa maċ-ċertifikat, 
għandha titqies meħlusa mill-obbligu 
tagħha ħlief jekk tkun taf li l-kontenut taċ-
ċertifikat ma jirriflettix ir-realtà.

4. Kull persuna li tkun kisbet proprjetà tas-
suċċessjoni mingħand persuna 
awtorizzata skont iċ-Ċertifikat, 
awtorizzata li tiddisponi mill-proprjetà bis-
saħħa tal-lista annessa maċ-ċertifikat, 
għandha titqies, skont il-paragrafu 2, li 
akkwistat il-proprjetà mingħand persuna 
bid-dritt ta’ dispożizzjoni minnha, ħlief 
jekk tkun taf li l-kontenut taċ-Ċertifikat ma 
jirriflettix ir-realtà.

Or. de

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikat jammonta għal titolu validu 5. Iċ-Ċertifikat jammonta għal titolu validu 
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għat-traskrizzjoni jew l-iskrizzjoni tal-
akkwist permezz ta' suċċessjoni fir-reġistri 
pubbliki tal-Istat Membru fejn tinsab il-
proprjetà. It-traskrizzjoni sseħħ skont il-
modalitajiet stabbiliti mil-liġi tal-Istat 
Membru li tirregola ż-żamma tar-reġistru u 
li tagħti lok għall-effetti previsti minnha.

għat-traskrizzjoni jew l-iskrizzjoni tal-
akkwist permezz ta' suċċessjoni fir-reġistri 
pubbliki tal-Istat Membru fejn tinsab il-
proprjetà. It-traskrizzjoni sseħħ skont il-
modalitajiet stabbiliti mil-liġi tal-Istat 
Membru li tirregola ż-żamma tar-reġistru u 
li tagħti lok għall-effetti previsti minnha.

Or. de

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oriġinal taċ-ċertifikat jinżamm mill-
qorti emettenti li għandha toħroġ kopja 
waħda jew aktar lil kull applikant jew lil 
kull persuna li jkollha interess leġittimu. 

1. L-oriġinal taċ-Ċertifikat jinżamm mill-
entità kompetenti li għandha toħroġ kopja 
waħda jew aktar lil kull applikant jew lil 
kull persuna li jkollha interess leġittimu. 

Or. de

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kopji li jinħarġu joħolqu l-effetti 
previsti fl-Artikolu 42 matul perjodu 
limitat ta' tliet xhur. Meta jiskadi dan it-
terminu, it-titulari taċ-ċertifikat jew 
persuni oħra interessati għandhom jitolbu 
li tintbagħat kopja ġdida lill-qorti 
emettenti sabiex jinfurzaw id-drittijiet ta' 
suċċessjoni tagħhom.

2. Il-kopji li jinħarġu joħolqu l-effetti 
previsti fl-Artikolu 42 matul perjodu 
limitat ta' sitt xhur. F’każjijiet ġustifikati 
l-entità kompetenti tista’ tistipula perjodu 
itwal. Il-mument minn meta l-kopja ma 
jkollhiex aktar effetti legali għandu jiġi 
mdaħħal hawnhekk. Wara l-iskadenza 
tal-perjodu għandha tintalab kopja ġdida, 
jekk ikun meħtieġ.

Or. de
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Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċertifikat jagħti lok, fuq talba ta' 
persuna interessata indirizzata lill-qorti 
emettenti jew ex officio mill-imsemmija 
awtorità:

3. Iċ-Ċertifikat jagħti lok, fuq talba ta' 
persuna interessata indirizzata lill-entità 
kompetenti jew ex officio mill-entità 
kompetenti:

Or. de

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għal nota fil-marġni dwar is-sospensjoni 
tal-effetti tiegħu jekk jiġi kkontestat il-fatt 
li ċ-ċertifikat jikkorrispondi għar-realtà;

b) għal nota fil-marġni dwar is-sospensjoni 
tal-effetti tiegħu jekk jiġi kkontestat il-fatt 
li ċ-Ċertifikat jikkorrispondi għar-realtà;

Or. de

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għall-annullament tiegħu, jekk jiġi 
stabbilit li ċ-Ċertifikat Ewropew tas-
Suċċessjoni ma jikkorrispondix għar-
realtà.

c) għall-annullament tiegħu, jekk jiġi 
stabbilit li ċ-Ċertifikat ma jikkorrispondix 
għar-realtà.

Or. de
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Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-qorti emettenti għandha tagħmel nota 
fil-marġni tal-oriġinal taċ-ċertifikat dwar 
ir-rettifika tiegħu, is-sospensjoni tal-effetti 
tiegħu jew l-annullament tiegħu u għandha 
tinnotifika lill-applikant(i) b'dan. 

L-entità kompetenti għandha tagħmel nota 
fil-marġni tal-oriġinal taċ-Ċertifikat dwar 
ir-rettifika tiegħu, is-sospensjoni tal-effetti 
tiegħu jew l-annullament tiegħu u għandha 
tinnotifika lill-applikant(i) b'dan. 

Or. de

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull modifika tal-formoli imsemmija fl-
Artikoli 38 u 41 għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 48(2). 

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti 
implimentattivi li jagħtu effett lil kull 
modifika tal-formoli imsemmija fl-Artikoli 
38(1) u 41. Dawn l-atti implimentattivi 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 48(2). 

Or. en

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
mill-kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 75 tar-
Regolament (KE) Nru 44/2001.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 75 tar-
Regolament (KE) Nru 44/2001. Dak il-
kumitat għandu jkun kumitat skont it-
tifsira tar-Regolament (UE) Nru [.../2011.
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Or. en

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li 
jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 
tagħha.

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 
tar-Regolament (UE) Nru .../2011.

Or. en

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 50 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta, qabel id-data tal-applikazzjoni ta'
dan ir-Regolament, il-mejjet ikun għażel il-
liġi applikabbli għas-suċċessjoni tiegħu, 
din l-għażla titqies valida safejn tissodisfa 
l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 17.

2. Meta, qabel id-data minn meta jibda 
japplika dan ir-Regolament, il-mejjet ikun 
għażel il-liġi applikabbli għas-suċċessjoni 
tiegħu, inkluż il-perjodu qabel id-dħul fis-
seħħ, din l-għażla titqies valida safejn 
tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 17.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sempliċement bħala prekawzjoni u biex jiġu esklużi miżinterpretazzjonijiet għandu jiġi ċċarat 
li din ir-regolazzjoni tapplika anki għall-perjodu qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament.
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Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 50 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta, qabel id-data tal-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament, il-partijiet f'patt ta' 
suċċessjoni, kienu għażlu l-liġi applikabbli 
għal dan il-patt, din l-għażla titqies valida 
safejn tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati 
fl-Artikolu 18.

3. Meta, qabel id-data minn meta jibda 
japplika dan ir-Regolament, inkluż il-
perjodu qabel id-dħul fis-seħħ, il-
parteċipanti f’patt ta’ suċċessjoni, kienu 
għażlu l-liġi applikabbli għal dan il-patt, 
din l-għażla titqies valida safejn tissodisfa 
l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 18. 

Or. de

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 50 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-għażla tal-liġi magħmula qabel id-
data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, inkluż il-perjodu qabel id-
dħul fis-seħħ, għandha tibqa' valida fl-
Istat Membru li fih kienet valida fil-
mument meta saret. 

Or. de

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 50 - paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Dispożizzjoni invalida ta’ proprjetà 
causa mortis li tkun saret qabel id-data 
tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
inkluż il-perjodu qabel id-dħul fis-seħħ, 
għandha ssir valida jekk hija effettiva 
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skont dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 50 - paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Jekk dispożizzjoni ta’ proprjetà causa 
mortis kienet saret qabel id-data ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
inkluż il-perjodu qabel id-dħul fis-seħħ, 
skont il-liġi ta’ Stat li l-mejjet ikun għażel 
skont l-Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament, 
dik il-liġi għandha titqies bħala għażla 
legali skont tali liġi.

Or. de

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 50 - paragrafu 3 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. L-applikabilità ta’ dan ir-Regolament 
ma tiġġustifikax l-invalidità ta’ 
dispożizzjoni ta’ proprjetà causa mortis, li 
kienet tkun valida kieku s-suċċessjoni 
tkun infetħet meta saret id-dispożizzjoni. 
Il-validità għandha tiġi determinata skont 
il-liġi, inkluża l-liġi privata 
internazzjonali, li kienet tkun applikabbli 
dak iż-żmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ suċċessjoni li saru qabel ma beda japplika dan ir-Regolament, ma 
għandhomx isiru invalidi b’konsegwenza tal-applikabilità tar-Regolament, u dan mhux biss 
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għax adattamenti huma inammissibbli, imma wkoll minħabba n-nuqqas ta’ possibilità ta’ 
xhieda.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

I. Daħla

Kriterji ta’ appoġġ uniformi għad-determinazzjoni tal-qorti kompetenti u l-liġi applikabbli 
huma l-qofol għal soluzzjoni Ewropea. Fil-proposta tal-Kummissjoni r-residenza abitwali hija 
l-fattur determinanti għat-tnejn li huma. Fattur essenzjali ta’ dan, madankollu, huwa d-dritt 
tal-mejjet li jkun jista’ jagħżel il-liġi ta’ residenza bħala l-liġi li tirregola s-suċċessjoni, 
marbuta mal-possibilità li f’każ bħal dan il-preċedenza tkun tista’ tingħata lill-qorti tal-Istat 
ta’ oriġini tiegħu.

Il-proposta għandha tiġi vvalutata fid-dawl ta’ din ir-rabta.

Kull soluzzjoni għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Dejjem se jkun hemm 
sitwazzjonijiet li r-riżultati tagħhom ma jissodisfawx lil kulħadd. Dan huwa fin-natura tas-
suġġett, fil-materja diffiċli, fil-varjetà taċ-ċirkostanzi tal-ħajja u l-objettivi konfliġġenti bejn 
il-valutazzjonijiet differenti.  Valutazzjoni għanda tikkunsidra l-aspetti kollha.

Għalhekk, għadu jintlaħaq qbil dwar il-proposta tal-Kummissjoni fid-deċiżjonijiet bażiċi. 
Essenzjalment, barra minn hekk, huma jaqblu mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-
Green Paper1. Il-proposta toħloq ċertezza legali, hija komparattivament ċara, u, fir-rigward 
tal-aspetti ewlenin li tindirizza, tista’ tinftiehem anki min-nies komuni. Il-frammentazzjoni 
tal-wirt qed tiġi evitata. Peress li r-residenza abitwali tkun il-fattur li jorbot, l-awtorità 
kompetenti tkun tista’, bħala regola, tapplika l-liġi tagħha stess, inkluż fir-rigward ta’ 
nazzjonali min pajjiżi terzi.  Fil-maġġoranza tal-każi l-post tar-residenza abitwali tal-mejjet 
ikun ukoll iċ-ċentru ta’ interessi tiegħu.

Fil-każ ta’ għażla partikolari, il-paralleliżmu jista’ jkun iggarantit permezz ta’ riferiment 
għall-qorti tal-pajjiż ta’ oriġini.

Id-dritt ġdid tal-għażla jsaħħaħ l-awtonomija taċ-ċittadini. Fl-istess ħin, ir-restrizzjoni għal-
liġi li tirregola n-nazzjonalità tippreżerva l-funzjoni tal-ordni pubbliku tal-liġi tas-suċċessjoni 
u s-salvagwardji tal-qraba u, sakemm ikun possibbli, tevita l-evażjoni jew l-abbuż.  In-
nazzjonalità hija kriterju affidabbli għal din ir-rabta. 

Fuq din il-bażi jista’ jsir provvediment għar-rikonoxximnet u l-infurzar tas-sentenzi.

Il-proposta tal-Kummissjoni hija kkompletata mill-introduzzjoni ta’ Ċertifikat Ewropew tas-
Suċċessjoni. Huwa ma jikkostitwixxix deċiżjoni finali u inappellabbli dwar wirt partikolari; 
anzi, ikun ċertifikat dwar dik is-suċċessjoni. Huwa jintuża, fuq bażi transkonfinali, bħala 
prova ta’ dħul fir-reġistri u, bħala salvagwardja għall-persuni li jakkwistaw drittijiet ta’ 
proprjetà, igawdi minn affidabilità. Dan ikun titjib deċiżiv fi tranżazzjonijiet legali u 
kummerċjali transkonfinali fi kwistjonijiet ta’ suċċessjoni. 

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Novembru 2006 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar 

suċċessjoni u testmenti (ĠU C 314 E, 21.12.2006, p. 342).
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Fil-qosor: 
Għaċ-ċittadini li għandhom ir-residenza abitwali tagħhom fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, xejn 
ma jinbidel, jekk l-assi totali tagħhom ikun jinsabu hemm. Jekk ikollhom assi, partikolarment 
proprjetà immobbli, barra l-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom, dan ikun suġġett fl-intier tiegħu għal-
liġi tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom u mingħajr dispożizzjonijiet testamentarji speċjali tagħhom.

Jekk ċittadini ikollhom ir-residenza abitwali taghhom barra l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, jew 
għandhom l-intenzjoni f'dan is-sens, ikunu jistgħu jagħżlu l-liġi tal-oriġini tagħhom.  Dan 
huwa titjib kruċjali.

Anki l-konsulenti dwar affarijiet ta’ suċċessjoni jakkwistaw bażi solida.

Il-qrati jew l-entitajiet kompetenti bħala regola jkunu jistgħu japplikaw il-liġi tagħhom.

It-trattament ta’ kwistjonijiet ta’ suċċessjoni transkonfinali jiġu simplifikati kunsiderevolment.

Iċ-ċittadini li kienu residenti abitwali barra l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom u li ma jkunux għamlu 
l-għażla tal-liġi, f’każ ta’ mewt, ikunu suġġetti għal-liġi ta’ suċċessjoni tal-pajjiż ta’ residenza 
tagħhom.  Din hija ħaġa ġdida għall-Istati Membri kollha. Fir-rigward ta’ dubji wieħed 
għandu jirreferi għall-fatt li din is-sitwazzjoni legali diġà tirriżulta f’bosta każijiet, mingħajr 
ma ċ-ċittadini huma konxji tagħha.

Id-dubji jistgħu jitneħħew permezz ta’ kampanji ta’ informazzjoni. Kull tentattiv ta’ 
soluzzjoni għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu; wieħed ma jistax jikkunsidra l-objettivi 
kollha kontemporanjament. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li s-sitwazzjoni legali preżenti bħal 
kull approċċ ieħor tippreżenta iżjed problemi u għalhekk iqis il-kunċett propost bħala 
preferibbli.

Ir-Regolament ma jistax isolvi l-problemi kollha u ma għandux jirregola kull dettall, imma se 
jtejjeb is-sitwazzjoni legali preżenti b’mod kunsiderevoli. Iċ-ċittadini jkollhom bażi ċara u 
sikura biex jistabbilixxu l-wirt tagħhom. Ikunu jistgħu jeżerċitaw aħjar id-drittijiet tagħhom 
fis-suq intern. Iċ-ċarezza legali u s-sikurezza legali huma beni legali ċentrali proprju fil-qasam 
tal-liġi tas-suċċessjoni. Ir-Regolament isaħħaħ dawn il-beni legali, jibbenefika liċ-ċittadini u 
jikseb valur miżjud Ewropew sostanzjali.

Bħala prekawzjoni, wieħed għandu jinnota li:
1) il-liġi applikabbli ma għandhiex effett fuq il-liġi tat-taxxa tas-suċċessjoni applikabbli. 
2) ir-Regolament ikopri l-Liġi Privata Internazzjonali (IPR) biss. Il-liġi tas-suċċessjoni 
materjali tibqa’ intatta.
3) Ir-Renju Unit u l-Irlanda użaw id-dritt tagħhom tal-opt-out.

Il-bażi legali għal din il-proposta għal Regolament huwa l-Artikolu 81 tat-TFUE.

II. Kwistjonijiet speċifiċi

Minkejja l-fatt li jeżisti qbil dwar il-linja ġenerali tal-proposta, għad hemm problemi serji u 
korrezzjonijiet u żidiet huma meħtieġa.  Uħud minnhom għandhom jiġu eżaminati. 
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Residenza abitwali
Ir-residenza abitwali hija kunċett ta’ qofol tar-Regolament. Bi dritt jirċievi attenzjoni speċjali 
u jġib miegħu ix-xewqa ta’ definizzjoni mill-iktar ċara. Definizzjoni b’kundizzjonijiet imposti 
u/jew limiti ta’ żmien ma tagħmilx ġustizza mad-diversità ta’ ċirkostanzi personali.  Bħala 
riżultat, id-definizzjoni mhux se tkun aktar ċerta, iżda l-proċess jista’ jkun iktar kumpless. 
Wara każ ta’ mewt, il-qorti kompetenti għandha tiġi determinata kemm jista’ jkun malajr. Każ 
b’każ, dan jista’ u għandu jiddetermina r-residenza abitwali u l-kompetenza tiegħu, fuq il-bażi 
ta’ kriterji ġenerali, kif inhu spjegat fil-premessa.  Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li 
numru żgħir ħafna mis-sistemi legali nazzjonali għandhom definizzjoni legali ta’ dan il-
kunċett, u l-ebda definizzjoni ma hija pprovduta la fir-regolazzjoni Ewropea dwar il-
manteniment u lanqas f’sensiela ta’ konvenzjonijiet internazzjonali.

Id-dritt tal-għażla:
Id-dritt tal-għażla l-ġdid għaċ-ċittadini u l-Istati huwa element ċentrali tal-proposta. Fis-sens 
ta’ favor testamenti għandhom isiru diversi kjarifikazzjonijiet u kif ukoll żidiet.

Distinzjonijiet dwar il-liġijiet sostantivi u proċedurali tal-Istati Membri
Dan ir-Regolament huwa maħsub biex ikopri biss ir-regoli IPL tal-Istati Membri u mhux il-
liġi sostantiva tagħhom jew il-liġi ta’ suċċessjoni tagħhom jew il-liġi proċedurali tagħhom. 
Madankollu, jirriżulta ċertu rduppjar limitat fir-regoli.  Il-kawża hija n-natura diversa tal-liġi
tas-suċċessjoni, tal-liġi sostantiva u tal-proċedura tas-suċċessjoni tal-Istati Membri.

Skont il-proposta tar-rapporteur, il-liġi sostantiva u l-liġi proċedurali tal-Istati Membri 
għandhom jibqgħu intatti kemm jista’ jkun.  Għall-werrieta dan jista’ jkun marbut ma’ piż 
burokratiku addizzjonali (ara l-Artikolu 21). Għal din ir-raġuni, bħala prekawzjoni, ir-
rapporteur qed jagħmel proposta oħra, li mill-perspettiva tiegħu, tinkludi il-minimu li għandu 
jiġi pprovdut biex ma jkunx hemm impatt negattiv fuq il-liġi sostantiva u l-liġi proċedurali 
nazzjonali.  

Il-patti ta’ suċċessjoni
Il-patti ta’ suċċessjoni jippreżentaw problema partikolari fl-IPR għaliex f’bosta Stati mhumiex 
magħrufin jew saħansitra jiġu mċaħħda. Għandu jkun ċar li l-liġi tas-suċċessjoni u ma’ dan, 
pereżempju, il-liġi dwar is-sehem leġittimu (indefeasible interests), għandha tkun determinata 
separatament għal kull persuna li hija parti mill-patt ta’ suċċessjoni skont ir-regolament, u li l-
Artikolu 18 jikkonċerna biss l-aspetti legali speċifiċi marbuta mal-patt ta’ suċċessjoni, bil-
konsegwenza li l-Artikolu 18(4) jista’ jitħassar.

L-emendi għandhom ikun wkoll ta’ interess għall-Istati Membri fejn il-patti ta’ suċċessjoni 
mhumiex magħrufin.

Ordni pubbliku 
Ir-riserva tal-ordre public hija prinċipju fundamentali rikonoxxut fl-IPR Madankollu, fir-
relazzjoni bejn l-Istati Membri ma għandux ikollu aktar importanza fid-dawl tal-kunċetti 
legali u l-valuri komuni bejniethom.

It-tħassib li jistgħu jirriżultaw possibilitajiet ġodda li wieħed jaħrab mill-obbligi tal-liġi dwar 
is-sehem leġittimu huwa infondat. Il-liġi dwar is-sehem leġittimu teżisti virtwalment f’kull 
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Stat Membru, biss taħt forom differenti. Jekk persuna li tmut tkun għażlet il-liġi tal-pajjiż ta’ 
oriġini, mhemmx raġuni li tiġi kkunsidrata l-possibilità ta’ evażjoni. Kieku d-dritt tal-għażla 
tal-liġi kien marbut mar-residenza abitwali, il-biża’ kien ikun iġġustifikat. Skont il-proposta 
preżenti, ma jkunx biżżejjed għall-individwu li jassumi post ta’ residenza abitwali fi Stat 
Membru ieħor, iżda għandu jkollu r-residenza abitwali tiegħu hemmhekk fil-mument tal-
mewt (mhux neċessarjament imut hemm). Tkun ħaġa esagerata li wieħed jassumi li bosta 
persuni se jittrasferixxu r-residenza tagħhom fuq din il-bażi bl-intenzjoni li jżommuha hemm 
sakemm imutu.  Ċittadini li assolutament għandhom l-intenzjoni li jevadu l-liġi se jsibu 
metodu kif dan jagħmluh taħt il-liġi attwali.

Rikonoxximent ta' atti awtentiċi 
Ir-rapporteur huwa favur ir-rikonoxximent ta’ strumenti awtentiċi fis-sens li jiċċirkolaw 
liberament u li għandu jkun hemm ‘rikonoxximent’ tal-awtentiċità u s-saħħa evidenzjarja 
tagħhom. Il-kunċett ta’ ‘rikonoxximent’ jista’, madankollu, jinftiehem ħażin, mhux biss fil-
verżjoni Ġermaniża, għaliex mhux ċar biżżejjed fih innifsu, iżda għandu jiġi interpretat skont 
il-kuntest.

Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni
Iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni għandu jkun limitat għal kwistjonijiet transkonfinali. 
Kwalunkwe entità li għandha x’taqsam mal-assi - qorti, awtoritajiet, nutara, eċċ. – għandha 
tkun kompetenti biex toħorġu. Tali entitajiet għandhom jiġu determinati mill-Istat Membru li 
l-kompetenza tiegħu hija stabbilita skont il-Kapitolu II.


