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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0001/2013, imressqa minn Lorenz H. Becker, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-regolamenti legali differenti fil-każ tal-falliment fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li r-regolamenti legali differenti dwar il-falliment ta’ persuni fiżiċi fl-
UE jvarjaw ħafna u li ċ-ċittadini Ġermaniżi falluti huma żvantaġġati minħabba dan. Fil-fehma 
tiegħu, falliment jitneħħa biss wara madwar 7 snin fil-Ġermanja, filwaqt li dan jiġri ħafna 
aktar qabel fi Stati Membri oħra tal-UE. Jekk debitur jirnexxielu jistabbilixxi ruħu fir-Renju 
Unit jew fi Franza, pereżempju, il-falliment tiegħu jistgħu jitneħħa ħafna aktar malajr milli fil-
Ġermanja. Għaldaqstant, id-deċiżjoni tal-qorti Brittanika jew Franċiża li persuna falluta tkun 
ħielsa mid-dejn tapplika fl-UE kollha. Madankollu, din l-għażla hija impossibbli għall-
maġġoranza kbira ta’ debituri minħabba l-ispejjeż għoljin. Il-petizzjonant jemmen li dan 
jikkostitwixxi trattament mhux ugwali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-Kummissjoni tat attenzjoni konsiderevoli lill-petizzjoni. Il-Kummissjoni hija konxja tas-
sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant kif kien analizzat fid-dettall f’dokument preparatorju 
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tal-Kummissjoni għar-riforma tal-liġi Ewropea tal-insolvenza.1 Dan id-dokument jirraporta 
każijiet ta’ debituri Ġermaniżi li jmorru lejn ir-Renju Unit u lejn Franza sabiex jiksbu 
kwittanza aktar mgħaġġla tad-djun tagħhom. Id-dokument janalizza aktar fid-dettall il-
problema ta’ “għażla opportunistika tal-ġurisdizzjoni) fil-proċedimenti ta’ falliment. Fin-
nuqqas ta’ armonizzazzjoni fuq livell tal-UE, il-liġijiet tal-Istati Membri tal-insolvenza
jvarjaw konsiderevolment u joffru firxa ta’ vantaġġi u żvantaġġi lill-kumpaniji u lill-
individwi. F’xi Stati Membri ma hemm l-ebda kwittanza, li jfisser li d-debituri jibqgħu 
responsabbli tul ħajjithom, filwaqt li f’oħrajn huwa possibbli li tinkiseb kwittanza fi żmien 
sena. 

Il-Kummissjoni indirizzat din il-kwistjoni sal-punt li jikkonċerna l-intraprendituri fil-
Komunikazzjoni tagħha ta’ Diċembru 2012 “Approċċ Ewropew ġdid għall-falliment u l-
insolvenza”2. Fil-Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tqis li l-kwittanza hija essenzjali 
biex wieħed ikollu ċans ieħor: perjodu ta’ tliet snin għar-riabilitazzjoni u s-saldu tad-dejn 
għandu jkun limitu massimu raġonevoli għal intraprenditur onest u għandu jkun kemm jista’ 
jkun awtomatiku fl-Istati Membri kollha. 

Bħala segwitu, il-Kummissjoni organizzat konsultazzjoni pubblika fl-2013 dwar l-approċċ il-
ġdid sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa għal standards minimi f’ċerti aspetti tal-liġi tal-insolvenza 
fl-UE. 

Il-Kummissjoni ġiet infurmata li wara riforma tal-liġi Ġermaniża tal-insolvenza fl-2012, il-
perjodu ta’ żmien biex tinkseb kwittanza f’dan il-pajjiż jista’ jitnaqqas għal 3 snin taħt ċerti 
kundizzjonijiet.

Konklużjoni

Għaldaqstant, il-Kummissjoni hija kuntenta li l-problemi speċifiċi mressqa mill-petizzjonant 
ġew indirizzati tal-anqas parzjalment fuq livell tal-UE u dak nazzjonali. 

                                               
1 Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni Valutazzjoni tal-Impatt li jakkumpanja r-Reviżjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1346/2000  dwar  proċedimenti ta’ falliment [SWD(2012) 417 finali, pp. 21-23
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, COM(2012) 742 finali, p. 6
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf


