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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***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 li joħloq Ordni 
Ewropea tal-Priżervazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali 
tad-dejn f'materji ċivili u kummerċjali
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0445),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 81(2)(a) u (f) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0211/2011),

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat 
dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0000/2013),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex 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 istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u l-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-kundizzjonijiet sabiex tinħareġ 
ordni għall-priżervazzjoni tal-kontijiet 
għandhom jilħqu bilanċ xieraq bejn l-
interessi tal-kreditur sabiex jikseb ordni 
meta jkun meħtieġ u l-interessi tad-debitur 
biex jevita abbuż tal-ordni. Għaldaqstant, 
qabel ma tagħti sentenza eżegwibbli fl-Istat 
Membru fejn jinsab il-kont, il-qorti trid
tkun sodisfatta li t-talba tal-kreditur kontra 
d-debitur tkun waħda fondata u li, fin-

(12) Il-kundizzjonijiet sabiex tinħareġ 
ordni għall-priżervazzjoni tal-kontijiet 
għandhom jilħqu bilanċ xieraq bejn l-
interessi tal-kreditur sabiex jikseb ordni 
meta jkun meħtieġ u l-interessi tad-debitur 
biex jevita abbuż tal-ordni. Għaldaqstant, 
qabel ma tagħti sentenza eżegwibbli fl-Istat 
Membru fejn jinsab il-kont, il-qorti trid 
tkun sodisfatta li t-talba tal-kreditur tkun 
leġittima u li, fin-nuqqas ta' tali ordni, 
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nuqqas ta' tali ordni, l-eżekuzzjoni 
konsegwenti tas-sentenza futura tiegħu 
x'aktarx tiġi mfixkla jew inkella tkun 
sostanzjalment aktar diffiċli.

hemm riskju attwali u konkret li l-kreditur 
jista' jqis preġudikat, anke biss 
parzjalment, id-dritt tiegħu ta' pretensjoni
u l-eżekuzzjoni konsegwenti tas-sentenza 
futura tiegħu x'aktarx tiġi mfixkla jew 
inkella tkun sostanzjalment aktar diffiċli. 
Għal dan il-għan, jeħtieġ li l-kreditur 
jippreżenta provi biżżejjed, sostnuti minn 
fatti rilevanti li juru lill-qorti li l-
pretensjoni hija fondata.

Or. it

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġi żgurat l-effett ta' sorpriża 
tal-ordni tal-priżervazzjoni tal-kontijiet, id-
debitur ma għandux jiġi infurmat dwar ir-
rikors, jinstema' qabel ma din tinħareġ jew 
jiġi nnotifikat bl-ordni qabel l-
implimentazzjoni tagħha mill-bank. Id-
debitur għandu, madankollu, ikun 
f'pożizzjoni li jikkontesta l-ordni 
immedjatament wara li din tkun ġiet 
implimentata. 

(13) Sabiex jiġi żgurat l-effett ta' sorpriża 
tal-ordni tal-priżervazzjoni tal-kontijiet, 
huwa preferubbli li d-debitur ma jiġix
infurmat dwar ir-rikors, u ma jinstemax
qabel ma din tinħareġ jew jiġi nnotifikat bl-
ordni qabel l-implimentazzjoni tagħha 
mill-bank. Id-debitur għandu, madankollu, 
ikun f'pożizzjoni li jikkontesta l-ordni 
immedjatament wara li din tkun ġiet 
implimentata.

Or. it

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Biex tiġi żgurata aktar ċertezza tad-
dritt huwa xieraq li jiġi previst li l-qorti, li 
lilha jiġi ppreżentat ir-rikors għall-ordni 
tal-priżervazzjoni, tista' tisma' lid-debitur 
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jekk tqis li jkun meħtieġ għall-kisba tad-
deċiżjoni finali. Sabiex jinżamm l-effett 
ta' sorpriza tal-ordni, huwa xieraq li tiġi 
prevista li l-possibbiltà li d-debitur 
jinstema' mill-qorti tkun limitata għall-
każijiet eċċezzjonali.

Or. it

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-Regolament għandu jipprovdi 
salvagwardji biżżejjed kontra l-abbuż tal-
ordni. B'mod partikolari, sakemm il-
kreditur ma jkollux diġà sentenza 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-
eżekuzzjoni, il-qorti għandha tkun tista'
tobbliga lill-kreditur sabiex jipprovdi 
garanzija sabiex jiżgura kumpens għal kull 
dannu li jsofri d-debitur b'riżultat ta' ordni 
mhux ġustifikata. Il-kundizzjonijiet li 
taħthom il-kreditur ikun responsabbli li 
jikkumpensa lid-debitur għal din il-ħsara 
għandhom ikunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali. Fejn il-liġi ta' Stat Membru 
ma tipprovdix għal responsabbiltà 
statutorja tar-rikorrent, dan ir-
Regolament ma għandux jipprekludi r-
rikors għal miżuri b'effett ekwivalenti, 
bħall-obbligu tar-rikorrent li jagħti 
garanzija għad-danni.

(15) Ir-Regolament għandu jipprovdi 
salvagwardji biżżejjed kontra l-abbuż tal-
ordni. B'mod partikolari, sakemm il-
kreditur ma jkollux diġà sentenza 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-
eżekuzzjoni, il-qorti għandha tkun tista'
timponi lill-kreditur jipprovdi garanzija 
sabiex jiżgura kumpens għal kull dannu li 
jsofri d-debitur b'riżultat ta' ordni mhux 
ġustifikata. 

Or. it
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jeħtieġ li dan ir-Regolament 
jipprovdi responsabbiltà min-naħa tar-
rikorrent fil-konfront tal-konvenut għad-
danni kkawżati lil dan tal-aħħar bħala 
riżultat ta' proċedimenti li 
sussegwentement jirriżultaw mhux 
fondati. Il-kundizzjonijiet li taħthom il-
kreditur huwa responsabbli li 
jikkumpensa lid-debitur tad-danni 
kkawżati għandhom ikunu regolati mid-
dritt nazzjonali. Il-kumpens għal tali 
danni għandu jinkludi, mill-inqas, in-
nuqqas ta' gwadann u l-ispejjeż imġarrba 
matul il-proċedimenti.

Or. it

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta jiġi kkunsidrat li l-kredituri 
bħalissa qed jiffaċċjaw diffikultajiet 
prattiċi biex ikollhom aċċess għall-
informazzjoni dwar id-debituri minn sorsi 
pubbliċi jew privati f'kuntest 
transkonfinali, ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti lill-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-
eżekuzzjoni sabiex tikseb informazzjoni 
dwar il-kontijiet bankarji tad-debitur, jew 
billi ġġiegħel lill-banek biex jiżvelaw fejn 
ikunu l-kontijiet li d-debitur ikollu f'dak l-
Istat Membru jew billi tagħti aċċess għall-
informazzjoni miżmuma fir-reġistri jew 
f'mezzi oħra mill-awtoritajiet jew 

(16) Meta jiġi kkunsidrat li l-kredituri 
bħalissa qed jiffaċċjaw diffikultajiet 
prattiċi biex ikollhom aċċess għall-
informazzjoni dwar id-debituri minn sorsi 
pubbliċi jew privati f'kuntest 
transkonfinali, ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti lill-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-
eżekuzzjoni sabiex tikseb informazzjoni 
meħtieġa biex tidentifika l-kontijiet 
bankarji tad-debitur. Dan il-mekkaniżmu 
huwa disponibbli mill-Istati Membri 
f'konformità mad-dritt nazzjonali u jista'
jkun meħtieġ mill-banek biex jiżvelaw 
fejn ikunu l-kontijiet li d-debitur ikollu 
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amministrazzjonijiet pubbliċi. f'dak l-Istat Membru jew billi tagħti aċċess 
għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri 
jew f'mezzi oħra mill-awtoritajiet jew 
amministrazzjonijiet pubbliċi jew minn 
obbligu tad-debitur biex ikun żvelat fejn 
ikollu l-kont, flimkien mal-projbizzjoni 
fuq il-pussess, l-irtirar jew it-trasferiment 
tal-flus li jinżammu fih sa valur ugwali 
għall-valur tal-ammont dovut skont l-
ordni tas-sekwestru.

Or. it

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-EAPO għandha tkun disponibbli 
għall-kreditur bħala alternattiva għall-
miżuri protettivi eżistenti fl-Istati Membri.

2. L-EAPO għandha tkun disponibbli 
għall-kreditur bħala alternattiva għall-
miżuri protettivi eżistenti skont id-dritt
nazzjonali fl-Istati Membri.

Or. it

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għal materji ta' proprjetà matrimonjali, il-
konsegwenzi tal-proprjetà ta' partnerships 
irreġistrati jew suċċessjonijiet fejn il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-
ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-
deċiżjonijiet f'dawn il-materji hija 
applikata.

imħassar
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Or. it

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
kwistjoni jkollha implikazzjonijiet 
transkonfinali ħlief jekk il-qorti li 
quddiemha jitressaq rikors għal EAPO, il-
kontijiet bankarji li jridu jiġu ppreżervati 
skont l-ordni kif ukoll il-partijiet ikunu 
stabbiliti jew domiċiljati fl-istess Stat 
Membru.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
kwistjoni jkollha implikazzjonijiet 
transkonfinali f'każijiet fejn id-debitur 
ikun domiċiljat u/jew ikollu l-kont jew 
kontijiet bankarji li fuqhom qed isir is-
sekwestru fi Stat Membru differenti minn 
dak tal-qorti sabiex jinħareġ l-EAPO. 

Or. it

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "bank" tfisser: impriża li n-negozju 
tagħha huwa li tirċievi depositi jew fondi 
ripagabbli oħra mill-pubbliku u li 
tikkonċedi krediti għaliha nnifisha

2. "bank" tfisser: (a) istituzzjoni ta' kreditu 
fis-sens tal-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2006 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet 
ta' kreditu (riformulazzjoni)¹;
(b) istituzzjoni ta' flus elettroniċi fis-sens
tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 
2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, tas-16 ta' Settembru 2009,
dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni 
prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet 
tal-flus 
elettroniċi²;
________
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1ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1;
2ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7. 

Or. it

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "strumenti finanzjarji" tfisser: 
strument finanzjarju fit-tifsira tal-punt 17 
tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

imħassar

Or. it

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "ammonti": kontanti jew strumenti 
finanzjarji;

5. "ammonti": kontanti;

Or. it

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal kont bankarju li fih il-flus, l-Istat 
Membru indikat fl-IBAN tal-kont;

(a) l-Istat Membru indikat fl-IBAN tal-
kont;

Or. it
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal kont bankarju li fih strumenti 
finanzjarji, l-Istat Membru fejn il-bank li 
jkollu l-kont ikollu r-residenza solita 
tiegħu kif determinata mill-Artikolu 19 
tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

imħassar

Or. it

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. "pretensjoni": "pretensjoni" tfisser 
pretensjoni eżistenti għall-ħlas ta' somma 
ta' flus speċifika jew determinabbli;

7. "pretensjoni": "pretensjoni" tfisser 
pretensjoni eżistenti likwida u 
rekuperabbli għall-ħlas ta' somma ta' flus 
speċifika jew determinabbli;

Or. it

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EAPO għandu jinħareġ minn qorti imħassar

Or. it
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ġuriżdizzjoni sabiex tinħareġ EAPO 
għandha tkun f'idejn il-qrati tal-Istat 
Membru fejn il-proċedimenti rigward il-
merti tal-każ iridu jiġu eżegwiti skont ir-
regoli applikabbli dwar il-ġuriżdizzjoni. 
Fejn aktar minn qorti waħda jkollha l-
ġuriżdizzjoni għas-sustanza tal-kwistjoni, 
il-qorti tal-Istat Membru fejn ir-rikorrent 
ressaq proċedimenti dwar is-sustanza jew 
għandu l-intenzjoni li jressaq 
proċedimenti dwar is-sustanza għandu 
jkollha l-ġuriżdizzjoni.

2. Il-ġuriżdizzjoni sabiex tinħareġ EAPO 
għandha tkun f'idejn il-qrati tal-Istat 
Membru fejn il-proċedimenti rigward il-
merti tal-każ iridu jiġu eżegwiti skont ir-
regoli applikabbli dwar il-ġurisdizzjoni.

Or. it

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Minkejja l-paragrafi 2 u 3, għall-ħruġ 
ta' EAPO fil-każ ta' pretensjonijiet li 
ġejjin minn obbligu kuntrattwali mid-
debitur, bħala konsumatur, għal skop 
mhux kummerċjali jew li m'għandux 
x'jaqsam man-negozju tiegħu, il-qorti tal-
Istat Membri tar-residenza tad-debitur
għandha tkun kompetenti.

Or. it
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. EAPO għandha tinħareġ għall-ammont li 
għalih hija mitluba jew parti minnu fejn ir-
rikorrent iressaq fatti relevanti, 
raġonevolment issostanzjati mill-provi,
sabiex il-qorti tkun sodisfatta minn dawn 
it-tnejn: 

1. EAPO għandha tinħareġ għall-ammont li 
għalih hija mitluba jew parti minnu fejn ir-
rikorrent iressaq provi suffiċjenti sabiex il-
qorti tkun sodisfatta minn dawn it-tnejn: 

Or. it

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li mingħajr il-ħruġ tal-ordni l-
eżekuzzjoni konsegwenti ta' titolu eżistenti 
jew fil-futur kontra l-konvenut x'aktarx 
tiġi imblukkata jew inkella tkun 
sostanzjalment aktar diffiċli, inkluż 
minħabba l-fatt li jkun hemm riskju reali 
li l-konvenut jista' jneħħi, jiddisponi minn 
jew inkella jaħbi l-assi miżmuma fil-kont 
jew kontijiet bankarji li jridu jiġu 
preżervati.

(b) li jissussisti riskju attwali u konkret li, 
mingħajr il-ħruġ tal-ordni l-eżekuzzjoni, il-
pretensjoni tar-rikorrent tista' tiġi 
preġudikata, kollha kemm hi jew parti
minnha.

Or. it

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-isem u l-indirizz tal-konvenut u, fejn (b) l-isem, l-indirizz, id-data tat-twelid u d-
dettalji tal-identità jew in-numru tal-
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applikabbli, tar-rappreżentanti tiegħu; passaport tal-konvenut u, fejn applikabbli, 
tar-rappreżentanti tiegħu;

Or. it

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) dikjarazzjoni li turi li l-informazzjoni 
fornuta mir-rikorrent fir-rikors għal 
EAPO tkun vera u kompleta u turi 
għarfien tal-konsegwenzi ġuridiċi
stabbiliti mil-liġi tal-Istat Membru fejn 
isir ir-rikors, fil-każ ta' dikjarazzjonijiet 
deliberatament foloz u mhux kompluti.

Or. it

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rikors jista' jitressaq b'kull mezz ta'
komunikazzjoni inklużi dawk elettroniċi.

4. Ir-rikors u, fejn neċessarju, id-
dokumentazzjoni relattiva jistgħu jitressqu
b'kull mezz ta' komunikazzjoni inklużi 
dawk elettroniċi.

Or. it



PE483.539v01-00 16/33 PR\892675MT.doc

MT

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet eċċezzjonali, il-qorti fejn isir ir-
rikors għal EAPO tista' titlob smigħ tal-
konvenut jekk tqis li jkun xieraq li tiġi 
adottata deċiżjoni finali.

Or. it

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-qorti kompetenti tqis li ma tistax 
toħroġ EAPO mingħajr aktar evidenza, 
hija tista' taċċetta tali evidenza fil-forma 
ta' dikjarazzjonijiet bil-miktub ta' xiehda 
jew esperti.

1. Il-qorti għandha tuża l-metodu l-aktar 
xieraq għall-ġbir ta' provi skont id-dritt
nazzjonali. 

Or. it

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-qorti għandha taċċetta xhieda orali 
biss fejn il-qorti tqis dan bħala neċessarju. 
Fejn ir-rikorrent, xhud jew espert ma 
jkunx domiċiljat fl-istess post bħall-qorti 
kompetenti, il-qorti għandha taċċetta l-
produzzjoni tal-prova permezz ta'
konferenza bil-vidjow jew permezz ta'
teknoloġija oħra ta' komunikazzjoni fejn 

2. Il-qorti għandha taċċetta xhieda orali 
biss fejn il-qorti tqis dan bħala neċessarju, 
anke permezz ta' konferenza bil-vidjow 
jew permezz ta' teknoloġija oħra ta'
komunikazzjoni fejn din tkun disponibbli.
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din tkun disponibbli.

Or. it

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma toħroġ EAPO, il-qorti tista' titlob
li jiġi ppreżentat depożitu ta' garanzija jew 
garanzija ekwivalenti mir-rikorrent sabiex 
jiġi żgurat kumpens għal kull dannu li 
jsofri l-konvenut sal-punt li r-rikorrent 
huwa responsabbli li jikkumpensa tali 
dannu skont il-liġi nazzjonali.

Qabel ma toħroġ EAPO, il-qorti għandha
timponi li jiġi ppreżentat depożitu ta'
garanzija jew garanzija biżżejjed mir-
rikorrent sabiex jiġi żgurat kumpens għal 
kull dannu li jsofri l-konvenut sal-punt li r-
rikorrent huwa responsabbli li jikkumpensa 
tali dannu skont l-Artikolu 12a.

Or. it

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qorti kompetenti tista' teżenta lir-
rikorrent mid-depożitu ta' garanzija skont 
l-ewwel subparagrafu f'każijiet fejn 
tikkunsidra l-miżura neċessarja, filwaqt li 
tieħu kont b'mod partikolari tas-
sitwazzjoni ekonomika tal-kreditur.

Or. it
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a

Responsabbiltà tar-rikorrent
1. Ir-rikorrent huwa responsabbli fil-
konfront tal-konvenut għal kull dannu
kkawżat mill-EAPO jekk l-ordni tiġi 
revokata jew modifikata, jekk l-
eżekuzzjoni tal-EAPO hija interrotta jew 
jekk, matul il-proċeduri tal-mertu, l-
ilment jitqies bla bażi.
2. Il-qorti tal-Istat Membru li fih l-EAPO 
jkun ġie revokat jew modifikata hija 
responsabbli għad-determinazzjoni tal-
dannu msemmi fil-paragrafu 1.

Or. it

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(2), 
fejn ir-rikorrent ikun kiseb sentenza jew 
tranżazzjoni ġudizzjarja, dan jista' jitlob li 
l-qorti li tkun tat is-sentenza jew approvat 
it-tranżazzjoni ġudizzjarja toħroġ EAPO 
ukoll.

1. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(2), 
il-qorti li tkun tat is-sentenza jew approvat 
it-tranżazzjoni ġudizzjarja hija kompetenti 
biex toħroġ EAPO ukoll.

Or. it
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta r-rikorrent ikun kiseb strument 
awtentiku, dan jista' jitlob lill-awtorità
kompetenti tal-Istat Membru fejn l-
istrument awtentiku jkun tfassal u li tkun 
maħtura għal dan il-għan minn kull Stat 
Membru sabiex toħroġ EAPO ukoll.

2. Fil-każijiet fejn ir-rikorrent ikun kiseb 
strument awtentiku, l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru fejn l-istrument awtentiku 
jkun kompetenti għall-ħruġ ta' EAPO 
għad-dejn speċifikat fl-istrument 
awtentiku.

Or. it

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-isem u l-indirizz tal-konvenut u, fejn 
applikabbli, tar-rappreżentanti tiegħu;

(b) l-isem, l-indirizz, id-data tat-twelid u d-
dettlalji tal-identità jew in-numru tal-
passaport tal-konvenut u, fejn applikabbli, 
tar-rappreżentanti tiegħu;

Or. it

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-informazzjoni dwar il-kont(ijiet) skont 
l-Artikolu 16, ħlief jekk issir rikjesta biex 
tinkiseb informazzjoni dwar il-kont skont l-
Artikolu 17;

(d) l-informazzjoni dwar il-kont(ijiet) skont 
l-Artikolu 16, inkluż l-isem u l-indirizz tal-
bank fejn id-debitur ikollu kont bankarju 
wieħed jew iktar, ħlief jekk issir rikjesta 
biex tinkiseb informazzjoni dwar il-kont 
skont l-Artikolu 17;
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Or. it

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dikjarazzjoni li turi li l-informazzjoni 
fornuta mir-rikorrent fir-rikors EAPO 
tkun vera u kompleta u turi għarfien tal-
konsegwenzi ġuridiċi stabbiliti mil-liġi tal-
Istat Membru fejn isir ir-rikors, fil-każ ta'
dikjarazzjonijiet deliberatament foloz u 
mhux kompluti.

Or. it

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rikors jista' jitressaq b'kull mezz ta'
komunikazzjoni inklużi dawk elettroniċi.

3. Ir-rikors u, fejn neċessarju, id-
dokumentazzjoni rilevanti jistgħu 
jitressqu b'kull mezz ta' komunikazzjoni 
inklużi dawk elettroniċi.

Or. it

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-isem sħiħ tal-konvenut, (a) meta l-konvenut ikun persuna fiżika, l-
isem sħiħ tiegħu, id-data tat-twelid, in-
numru tal-karta tal-identità nazzjonali 
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jew tal-passaport,

Or. it

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jekk il-konvenut huwa persuna 
ġuridika, in-numru ta' dik il-persuna 
ġuridika fir-reġistru tal-impriżi,

Or. it

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) meta l-konvenut ikun persuna fiżika, 
id-data tat-twelid jew in-numru tal-karta 
tal-identità nazzjonali jew tal-passaport 
tagħha, jew

imħassar

Or. it

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) jekk il-konvenut huwa persuna 
ġuridika, in-numru ta' dik il-persuna 
ġuridika fir-reġistru tan-negozji.

imħassar
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Or. it

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ir-rikorrent ma għandux l-
informazzjoni kollha dwar il-kont meħtieġa 
skont l-Artikolu 16, dak ir-rikorrent jista'
jitlob li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tal-eżekuzzjoni tikseb l-
informazzjoni neċessarja. Din it-talba 
għandha ssir fir-rikors għal EAPO.

1. Fejn ir-rikorrent ma għandux l-
informazzjoni kollha dwar il-kont meħtieġa 
skont l-Artikolu 16, dak ir-rikorrent jista'
jitlob li l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tal-eżekuzzjoni tikseb l-
informazzjoni neċessarja biex jiġi 
identifikat il-kont jew kontijiet bankarji 
tad-debitur. Din it-talba għandha ssir fir-
rikors għal EAPO.

Or. it

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rikors għandu jinkludi l-informazzjoni 
kollha disponibbli għar-rikorrent dwar il-
konvenut u l-kontijiet bankarji tal-
konvenut.

2. Ir-rikors għandu jinkludi l-informazzjoni 
kollha disponibbli għar-rikorrent dwar il-
konvenut u l-kontijiet bankarji tal-
konvenut. Ir-rikorrent għandu jindika l-
Istat Membru fejn id-debitur ikollu l-kont 
bankarju jew il-kontijiet bankarji li 
għalihom qiegħda tintalab priżervazzjoni, 
filwaqt li jipprovdi motivazzjoni biżżejjed 
li tiġġustifika r-rikors.

Or. it
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-metodi sabiex tinkiseb informazzjoni 
skont il-liġi nazzjonali sabiex tiġi 
pprovduta lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 48 għandha tkun waħda minn 
dawn li ġejjin:

5.  Sabiex tinkiseb informazzjoni 
neċessarja għall-identifikazzjoni tal-kont 
jew kontijiet bankarji tal-kreditur, l-Istati 
Membri jagħmlu disponibbli, skont il-liġi 
nazzjonali, waħda mill-modalitajiet li 
ġejjin:

Or. it

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-possibbiltà li tobbliga lill-banek
kollha fit-territorju tagħhom biex jiżvelaw 
jekk il-konvenut għandux xi kontijiet 
magħhom.

(a) l-obbligu tal-banek kollha fit-territorju 
tagħhom biex jiżvelaw jekk il-konvenut 
għandux xi kontijiet magħhom;

Or. it

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-possibbiltà li l-konvenut jiżvela fejn 
ikun miżmum il-kont, flimkien mal-
projbizzjoni fuq il-pussess, l-irtirar jew it-
trasferiment tal-flus għal ammont ugwali 
għall-valur dovut, suġġett għal EAPO.

Or. it
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplika għal EAPO, ir-rikorrent 
għandu jiżvela jekk huwa jkunx ippreżenta 
applikazzjoni lil qorti oħra għal EAPO jew 
miżura protettiva ekwivalenti skont il-liġi 
nazzjonali kontra l-istess defendant u 
mmirata għall-kisba tal-istess pretensjoni. 

1. Meta japplika għal EAPO, ir-rikorrent 
għandu jiżvela jekk huwa jkunx ippreżenta 
applikazzjoni lil qorti oħra għal EAPO jew 
miżura protettiva ekwivalenti skont il-liġi
nazzjonali kontra l-istess defendant u 
mmirata għall-kisba tal-istess pretensjoni. 
Ir-rikorrent għandu jindika, fejn ikun 
xieraq, ir-rikorsi tal-EAPO li jkunu ġew 
rifjutati.

Or. it

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rikorrent għandu jinforma lill-qorti li 
jsirilha r-rikors għal EAPO dwar kull 
EAPO jew miżura protettiva oħra skont il-
liġi nazzjonali maħruġa skont ir-rikors 
imsemmi fil-paragrafu 1. F'dan il-każ, il-
qorti jew l-awtorità emittenti tista'
tiddeċiedi li ma toħroġx ordni addizzjonali 
jekk din tikkunsidra li l-miżuri mogħtija 
diġà jkunu qed jipproteġu biżżejjed l-
interessi tar-rikorrent. 

2. Ir-rikorrent għandu jinforma lill-qorti li 
jsirilha r-rikors għal EAPO dwar kull 
EAPO jew miżura protettiva oħra skont il-
liġi nazzjonali maħruġa skont ir-rikors 
imsemmi fil-paragrafu 1. F'dan il-każ, il-
qorti jew l-awtorità emittenti tista'
tiddeċiedi li ma toħroġx ordni addizzjonali 
jekk din tikkunsidra li l-miżuri mogħtija 
diġà jkunu qed jipproteġu biżżejjed l-
interessi tar-rikorrent. Ir-rikorrent għandu 
jinforma, fejn xieraq, l-qorti ta' rikorsi
tal-EAPO preċedenti li ġew rifjutati.

Or. it
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komunikazzjoni u Koperazzjoni bejn il-
qrati

imħassar

1. Fejn il-qrati ta' Stat Membru jirċievu 
rikors għal EAPO u l-qrati ta' Stat 
Membru ieħor ikunu inkarigati mill-
proċedimenti fir-rigward tas-sustanza, 
dawk il-qrati kkonċernati jistgħu 
jikkoperaw sabiex jiżguraw 
koordinazzjoni tajba bejn il-proċedimenti 
dwar is-sustanza u l-proċedimenti dwar l-
EAPO.
2. B'mod partikolari, il-qorti li quddiemha 
jitressaq ir-rikors għal EAPO tista' titlob 
għal informazzjoni mingħand il-qorti l-
oħra msemmija fil-paragrafu 1 dwar iċ-
ċirkostanzi rilevanti kollha tal-każ jew 
inkella titlob lir-rikorrent biex jikseb tali 
informazzjoni, bħalma huma r-riskju tad-
dissipazzjoni tal-assi mill-konvenut jew 
kwalunkwe rifjut ta' miżura simili mill-
qorti li qed teżamina l-merti tal-kwistjoni. 
Din l-informazzjoni tista' tintalab 
direttament jew permezz ta' punti ta'
kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew 
f'materji ċivili u kummerċjali stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni 2001/470/KE.

Or. it

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-fondi fil-kont kopert mill-EAPO 
skont il-paragrafu 1 ikunu strumenti 

imħassar
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finanzjarji, il-valur tagħhom għandu jiġi 
determinat skont ir-rata tas-suq rilevanti 
li tkun tapplika fil-jum tal-
implimentazzjoni.

Or. it

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-munita tal-fondi miżmuma fil-
kont ma tkunx l-istess bħal dik li fiha tkun 
inħarġet l-EAPO, il-bank għandu 
jikkonverti l-ammont skont ir-rata tal-
kambju uffiċjali fil-jum tal-
implimentazzjoni. 

4. Meta l-munita tal-fondi miżmuma fil-
kont ma tkunx l-istess bħal dik li fiha tkun 
inħarġet l-EAPO, il-bank għandu 
jikkonverti l-ammont skont ir-rata tal-
kambju uffiċjali applikabbli fil-jum tal-
implimentazzjoni fl-Istat membru fejn 
jinsab il-kont.

Or. it

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-bank jista' jittrażmetti d-dikjarazzjoni 
tiegħu permezz ta' mezz sikur ta'
komunikazzjoni elettronika. 

3. Il-bank jista' jittrażmetti d-dikjarazzjoni 
tiegħu permezz ta' mezzi ta'
komunikazzjoni elettroniċi sakemm ikunu 
sikuri skont l-Artikoli 16 u 17 tad-
Direttiva 95/46/KE. 

Or. it
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-EAPO tkun tkopri diversi 
kontijiet tal-konvenut li jkunu miżmuma 
fl-istess bank, il-bank għandu jimplimenta 
l-ordni biss sal-ammont speċifikat fiha. 

1. Il-bank għandu jimplimenta l-ordni biss 
sal-ammont speċifikat fiha. Jekk ikun 
hemm aktar minn kont wieħed miżmum 
mill-konvenut fl-istess bank, dan tal-
aħħar għandu jipproċedi għall-
priżervazzjoni tal-ammont skont il-kriterji 
tal-korrettezza u l-bona fide sabiex 
jikkawżaw l-inqas dannu possibbli lill-
konvenut. 

Or. it

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bank għandu jkun intitolat li jitlob il-
ħlas jew ir-rimbors tal-ispejjeż ikkawżati 
mill-implimentazzjoni tal-EAPO jew ta'
ordni skont l-Artikolu 17(4)(a) fejn huwa 
intitolat għal dan il-ħlas jew rimbors fir-
rigward ta' ordnijiet b'effett ekwivalenti li 
huma maħruġa skont il-liġi nazzjonali. 

1. Bank għandu jkun intitolat li jitlob il-
ħlas jew ir-rimbors tal-ispejjeż ikkawżati 
mill-implimentazzjoni tal-EAPO jew ta'
ordni skont l-Artikolu 17(4)(a).

Or. it

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni skont l-

imħassar
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Artikolu 48 jekk il-banek humiex intitolati 
li jirkupraw l-ispejjeż tagħhom u, jekk 
inhu hekk, l-ammont tal-ħlas skont il-
paragrafu 2.

Or. it

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti terza għandha d-dritt li tqajjem 
oġġezzjonijiet kontra l-EAPO quddiem il-
qrati tal-Istat Membru tal-oriġini jew tal-
eżekuzzjoni sakemm l-ordni jew l-
eżekuzzjoni tagħha jkunu qed 
jippreġudikaw id-drittijiet tagħhom.

Parti terza għandha d-dritt li tqajjem 
oġġezzjonijiet kontra l-EAPO quddiem il-
qrati skont id-dritt nazzjonali applikabbli 
tal-Istat Membru tal-oriġini.

Or. it

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Parti terza għandha d-dritt li tqajjem 
oġġezzjonijiet kontra l-eżekuzzjoni tal-
EAPO quddiem il-qorti nazzjonali skont 
id-dritt nazzjonali applikabbli tal-Istat 
Membru tal-eżekuzzjoni.

Or. it
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni.

Fil-preżent, hemm diversi strumenti fil-livell tal-UE li jiffaċilitaw l-irkupru ta' dejn mhux 
imħallas. Fost dawn: il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, l-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas 
Ewropea u l-Ordni tal-Eżegwibilità Ewropea għall-krediti mhux kontestati. Minkejja li dawn 
l-istrumenti jħaffu r-rikonoxximent tas-sentenzi dwar l-irkupru tad-dejn transkonfinali, fadal 
ħafna xi jsir f'dak li għandu x'jaqsam mal-miżuri tranżitorji.

Hu stmat, fil-fatt, li kull sena madwar 2.6 % tal-fatturat annwali tal-kumpaniji Ewropej jintilef 
f'dejn mhux imħallas. Il-frammentazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali f'materja ta' rkupru 
tad-dejn tippermetti, fil-fatt, lid-debitur jittrasferixxi jew ineħħi faċilment flusu minn kont 
bankarju ta' Stat Membru f'ieħor.

Kif ġie evidenzjat mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea1, is-sitwazzjoni attwali hi 
kkaratterizzata minn erba' problemi:

 il-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' ordni tal-priżervazzjoni tal-assi f'kontijiet bankarji 
jvarjaw bil-bosta bejn l-Istati Membri2;

 il-possibilità tal-ksib ta' tagħrif dwar fejn ikun jinstab il-kont bankarju tad-debitur mhix 
prevista min-naħa ta' bosta Stati Membri;

 l-ispejjeż għall-ksib u għall-eżekuzzjoni ta' priżervazzjoni tal-kontijiet bankarji fil-
każijiet transkonfinali s-soltu huma ogħla milli fil-każijiet nazzjonali;

 id-diverġenzi bejn il-proċedimenti nazzjonali ta' eżekuzzjoni u t-tul rispettiv tagħhom 
jirrappreżentaw xkiel kbir għad-debituri.

Biex jinsab tarf il-problemi msemmija hawn fuq, il-proposta għal Regolament imsemmija 
tintroduċi strument ġudizzjarju ġdid ta' natura prekawzjonarja imsejħa Ordni Ewropea tal-
Priżervazzjoni tal-Kontijiet (EAPO), li l-kreditur jista' juża b'mod alternattiv għall-proċeduri 
nazzjonali. Skont stimi tal-Kummissjoni l-użu tal-miżura proposta tista' tippermetti lill-
kumpaniji jiġbru sa 600 miljun euro fi djun mhux imħallsa3.

2. Il-Pożizzjoni tar-Rapporteur

2.1. Kamp ta' applikazzjoni.

Ir-Rapporteur jikkondividi l-uniformità ġuridika applikata mill-Kummissjoni tal-esklużjoni 
                                               
1 Ara: Rapport dwar il-Proposta għal Regolament (COM(2011)445, p3).
2 L-ordni tal-priżervazzjoni tal-kontijiet ma tirrappeżentax kunċett universali fis-sistema ġuridika tal-Unjoni. 
Anzi, jeżistu diversi miżuri tranżitorji fil-varji ordinamenti, li jmorru minn strumenti ġenerali, bħalma huma l-
inġunzjonijiet (l-Irlanda) jew ordnijiet (id-Danimarka), għal strumenti partikolari bħalma hu l-Mandat ta'
Sekwestru (Malta). F'dan is-sens, wieħed għandu jara l-analiżi komparattiva tal-proċeduri nazzjonali għall-ksib 
ta' priżervazzjoni tal-kontijiet, magħmula mis-CSES fi studju kkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea u 
ppubblikat fl-2011: "Study for an Impact Assessment  on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank 
Accounts" (p. 70-85).
3 Ara: Valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni fuq il-proposta ta' Regolament (p. 35), aċċessibbli minn dan il-
kollegament: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0937:FIN:MT:PDF
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mill-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta. Dawn jikkorrispondu, fil-fatt, bejn wieħed u ieħor, 
ma' dak provdut mir-Regolament Brussell I, bħad-dritt tal-familja, id-dritt tas-soċjali u l-
arbitraġġ.

Ir-Rapporteur jipproponi, minflok, li jiġu esklużi mill-qasam tal-applikazzjoni tal-proposta ir-
reġimi patrimonjali u s-suċċessjonijiet (ara l-emenda 8). Skont ir-Rapporteur, estensjoni tant 
wiesgħa tal-qasam tal-applikazzjoni teħtieġ valutazzjoni speċifika tal-impatt. Barra minn 
hekk, dawn l-oqsma ma jidhrux li jkunu waħda mill-għanijiet prinċipali tal-proposta, li, kif 
indikat mill-Kummissjoni, hija maħsuba biex tiffaċilita "l-irkupru tad-dejn transkonfinali u 
effiċjenza akbar tad-deċizjonijiet fil-materji ċivili u kummerċjali u fil-każijiet transkonfinali4".  

2.2. Definizzjonijiet.

Bil-għan li jiddefinixxi l-ambitu tal-applikazzjoni tar-Regolament, ir-Rapporteur iqis li huwa 
neċessarju li jiġi ċċarat u ssemplifikat it-test propost fir-rigward tad-definizzjoni tal-"materji 
b'implikazzjonijiet transkonfinali". Huwa, fil-fatt, indispensabbli li tiddefinixxi b'mod 
adegwat il-kunċett ta' "tilwim transkonfinali". Għal dan il-għan, ir-Rapporteur jipproponi li 
jkunu iktar stretti l-kriterji li jiddefinixxu l-karattru transkonfinali tal-kwistjoni billi tinbidel 
il-preżunzjoni. Konsegwentement, il-kwistjoni se tippreżenta l-implikazzjonijiet 
transkonfinali biss jekk id-debituri huma domiċiljati u/jew il-kontijiet bankarji li fuqhom qed 
issir ordni ta' priżervazzjoni jinsabu fi Stat Membru differenti minn dak tal-qorti mitluba 
sabiex tinħareġ l-EAPO (ara l-Emenda 9).

Ir-Rapporteur iqis mhux xieraq li jinkludi fid-definizzjoni ta' "kont bankarju" anke l-
"istrumenti finanzjarji" kif definiti fl-Artikolu 4(1), punt 17 tad-Direttiva 2004/39/KE (ara 
emendi 11, 12 u 145). Dawn l-istrumenti jinkludu, fost l-oħrajn, titoli trasferibbli, strumenti 
tas-suq monetarju, azzjonijiet ta' organiżmu ta' investiment kollettiv, kuntratti tal-għażla u 
strumenti finanzjarji derivati għat-trasferiment tar-riskju tal-kreditu. Skont l-opinjoni tar-
Rapporteur, l-iffriżar preventiv ta' strumenti finanzjarji joħloq riskju differenti mill-iffriżar ta'
kontijiet bankarji "klassiċi" ta' depożitu. Fil-fatt, il-valur tal-istrumenti finanzjarji huwa 
soġġett għal varjazzjonijiet minħabba l-fluttwazzjoni tar-rati tas-suq. Għalhekk, l-inklużjoni 
ta' strumenti finanzjarji fl-ambitu tal-ordni jista' jkollu konsegwenzi negattivi kemm għad-
debitur u kif ukoll għall-kreditur.

Ir-Rapporteur hu tal-opinjoni li d-definizzjoni ta' "pretensjoni" li tinsab fl-Artikolu 7(4) tal-
proposta għandha titwessa' għall-fini li tkun speċifikata n-natura tagħha. Għal dan ir-rigward, 
ir-riferiment introdott għar-rekwiżiti tal-"likwidità" u tar-"rekuperabbiltà" jista' jippermetti li 
tkun iddeterminata jekk il-pretensjoni hijiex fondata u tevita d-differenzi rigward l-
interpretazzjoni tan-natura tal-kreditu li fuq il-bażi tiegħu l-imħallef jintalab joħroġ l-EAPO 
(ara l-Emenda 15).
Fl-aħħar nett, bil-għan li tiżdied iċ-ċertezza tad-dritt tat-test, ir-Rapporteur iqis li huwa xieraq 
li tiġi ċċarata d-definizzjoni ta' bank, billi ssir distinzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-
istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi (ara l-emenda 10).
                                               
4 Rapport introduttorju tal-Kummissjoni tal-proposta, COM(2011)445, p. 4.
5 F'konformità mal-emenda proposta, huwa propost li jiġi eliminat il-paragrafu 3 tal-
Artikolu 26, li jirregola l-implimentazzjoni tal-EAPO dwar l-istrumenti finanzjarji (ara l-
emenda 48). 
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2.3. Proċedura għall-kisba tal-EAPO.

 Proċedura "ex parte".
Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja massima tal-miżura, il-proposta tipprevedi "effett sorpriża" fil-
fażi tal-implimentazzjoni tal-EAPO. L-iskop huwa li ma jitħalliex id-debitur jirtira jew 
jittrasferixxi l-flus miżmuma f'kontijiet bankarji oħra li jinsabu fi Stat differenti minn dak tal-
proċedura. Għal dan il-fini, il-proċedura Ewropea hija aċċessibbli wkoll qabel ma tinkiseb 
ordni ta' eżegwibbiltà fl-Istat Membru fejn ikun jinsab id-debitur6 u l-ordi tista' tkun trażmessa 
fi proċedura ex parte, jiġifieri mingħajr ma jkun issemma' d-debitur7.

Għalkemm huwa essenzjali li jinżamm l-element ta' sorpriża permezz tal-użu tal-proċedura ex 
parte għall-ħruġ tal-EAPO, ir-Rapporteur iqis li l-formulazzjoni tad-dispożizzjoni għandha 
tiġi riveduta sabiex ikun hemm bilanċ korrett bejn id-drittijiet tal-kreditur u dawk tad-debitur. 
Il-proposta donnha, fil-fatt, eċċessivament żbilanċjata favur ir-rikorrent u ma toffri l-ebda 
garanzija neċessarja għall-mitigazzjoni tan-natura potenzjalment drakonjana tal-ordni.

Meta jqis l-analiżi hawn magħmula, ir-Rapporteur iqis li hija awspikabbli l-introduzzjoni ta'
dispożizzjoni li tkun tipprevedi, f'każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, il-fakultà 
għall-qorti li tkun tista' tħarrek il-konvenut bl-iskop li tikseb aktar tagħrif8, sabiex tippermetti 
valutazzjoni aktar bir-reqqa tal-fondatezza tal-każ (ara l-emendi 3 u 24).

 Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' ordni

Bil-għan li jibbilanċja d-drittijiet tad-debitur u dawk tal-kreditur, ir-Rapporteur iqis li huwa 
neċessarju li jirregola b'mod aktar preċiż u strett il-kundizzjonijiet għall-ħruġ tal-EAPO9. 
Konsegwentement, il-bidla introdotta għall-punt (b) tal-ewwel paragrafu tiddefinixxi 
kundizzjoni usa' għall-applikazzjoni tal-EAPO. Skont l-emenda introdotta, jista' jitlob l-ordni
min iqis li ġie preġudikat, kompletament jew parzjalment, id-dritt tiegħu għall-pretensjoni
(ara l-emendi 1 u 20). Fl-istess waqt, il-formulazzjoni hija magħmula aktar stretta bil-kriterju 
ta' "suffiċjenza" fir-rigward tal-provi neċessarji biex juru l-pretensjoni (ara l-emenda 19) u ta'
"konkretezza" u "attwalità" fil-każ ta' preġudizzju (ara l-emendi 1 u 20).

 Rikors għal EAPO

Ir-Rapporteur jipproponi li jespandi u jagħmel aktar preċiża l-informazzjoni li d-debitur irid 
iforni meta jagħmel ir-rikors għall-EAPO (ara l-emendi 21, 23, 32, 33 u 35). Bl-istess loġika, 
emenda sussegwenti li tintroduċi l-obbligu min-naħa tal-kreditur biex jakkumpanja r-rikros
għall-EAPO b'dikjarazzjoni li tiċċertifika li l-informazzjoni pprovduta fir-rikors hija vera u 
kompluta u li kwalunkwe dikjarazzjoni deliberatament falza u inkompluta jista' jkollha 
konsegwenzi ġuridiċi skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih isir ir-rikors (ara l-emendi 
22 u 34).

 Mezzi ta' prova
                                               
6 Artikolu 5 (Aċċessibilità)
7 Artikolu 10 (Proċedura ex parte).
8  Il-prinċipju tal-kontradittorju huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-ordinamenti ġuridiċi tal-Istati 
Membri.
9 Ara l-Artikolu 7 tal-proposta.



PE483.539v01-00 32/33 PR\892675MT.doc

MT

Ir-Rapporteur iqis li huwa xieraq li jsiru kriterji aktar preċiżi u stretti li jirregolaw il-mezzi ta'
prova fil-proċeduri. F'dan ir-rigward, ir-Rapporteur ma jqisx l-użu xieraq tad-dikjarazzjonijiet 
bil-miktub ta' xhieda jew esperti. Id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jirregolaw id-definizzjoni 
ta' "espert" huma differenti mis-sistemi ġuridiċi nazzjonali individwali, li joħolqu r-riskju 
serju ta' provi frawdolenti. Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur jipproponi li jirregola l-metodi 
għall-ġbir tal-provi skont id-dritt nazzjonali (ara emenda 25) u li jneħħi mit-test il-possibbiltà 
li jużaw ix-xhieda tal-esperti (ara l-emendi 25 u 26).

 Responsabbiltà tal-kreditur.

Bil-għan li tinkoraġġixxi l-użu "responsabbli" tal-proċedura, ir-Rapporteur iqis neċessarju li l-
kreditur jitqies responsabbli għall-konvenut għal kull dannu kkawżat minn EAPO jekk l-
EAPO tiġi revokata jew modifikata, jekk l-eżekuzzjoni attwali tkun interrotta jew fil-każ li, 
matul il-proċediment tal-mertu, l-ilment jitqies infondat (ara l-emendi 5 u 29). Bl-istess mod, 
ir-Rapporteur jipproponi li d-depożitu ta' garanzija jew garanzija suffiċjenti jsir obbligatorju 
min-naħa tal-kreditur biex iħallas il-kumpens għal kwalunkwe dannu mġarrab mid-debitur 
b'riżultat tal-eżekuzzjoni tal-EAPO sussegwentement revokata (ara l-emendi 4, 27 u 28).

2.4. Informazzjoni dwar il-kont bankarju u l-ispejjeż li jirriżultaw mill-proċedura.

Ir-Rapporteur iqis li d-dati msemmija fil-punti (iii) u (iv) tal-Artikolu 16 tal-proposta, jew id-
data tat-twelid, in-numru tal-identità nazzjonali jew tal-passaport jew in-numru tar-
reġistrazzjoni tal-persuni ġuridiċi, jridu dejjem ikunu kkomunikati sabiex jogħla l-livell ta'
informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-kont tad-debitur, u b'hekk jiżdied il-livell ta'
protezzjoni tad-drittijiet tal-istess debitur (ara l-emendi 36, 37, 38 u 39). Dispożizzjoni bħal 
din tista', barra minn dan kollu, tippermetti identifikazzjoni aktar malajr u ċerta tal-kont tad-
debitur.

Rigward id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 17 tal-proposta, f'konformità mal-
opinjoni espressa mill-"Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data10" u sabiex jiġi evitat 
l-iżvelar ta' informazzjoni mhux rilevanti jew kif ukoll it-tneħħija tas-sigrieti bankarji, ir-
Rapporteur jipproponi li tkun limitata t-talba u l-ksib tal-informazzjoni fil-kont bankarju tal-
konvenut għal dawk effettivament meħtieġa biex tidentifika il-konvenut u l-kontijiet tiegħu 
(ara l-emendi 40 u 50) u biex jagħmlu aktar preċiża l-informazzjoni meħtieġa (ara l-
emenda 41). Fl-istess ħin, ir-Rapporteur iqis li huwa xieraq li jiġu stipulati fil-metodi 
disponibbli għall-awtoritajiet responsabbli għall-kisba tal-informazzjoni, il-possibbiltà li 
jobbligaw lill-konvenut fejn ikun miżmum il-kont, flimkien mal-projbizzjoni fuq il-pussess, l-
irtirar jew it-trasferiment tal-flus għal ammont ugwali tal-valur tal-ammont dovut, soġġett 
għal EAPO (ara l-emendi 6 u 44).

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprovdi li l-ħlas jew rimbors tal-ispejjeż tal-implimentazzjoni 
tal-EAPO, sostnuti mill-banek, huwa regolat mid-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali 
(Artikolu 30(1)). Fid-dawl tad-diversità tal-ordinamenti nazzjonali individwali, tbassir ta' dan 
it-tip jista' jirriżulta f'diskriminazzjoni kontra ċerti banek, li ma jkunx ipprovdut dan il-

                                               
10 Ara: Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data; Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 
373/4 (21/12/2011).
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kumpens għalihom. Huwa veru, fil-fatt, li l-proċedura proposta tinvolvi l-użu ta' riżorsi umani 
u ekonomiċi, li l-piż tagħha ma jista jiġi eskluż minħabba l-fatt li ma jolqotx l-interess 
pubbliku, iżda dak privat. Għalhekk, ir-Rapporteur iqis xieraq li l-Artikolu 30 jindika 
dispożizzjonijiet espliċiti u armonizzati għall-ħlas tal-ispejjeż imġarrba mill-banek fil-fażi tal-
implimentazzjoni tal-EAPO (ara l-emenda 52).


