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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1672/2008 imressqa minn B. K., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
differenzi fil-liġijiet dwar il-falliment finanzjarju fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-perjodu ta’ falliment iddikjarat għal persuni naturali fil-Ġermanja 
huwa ta’ mill-inqas sitt snin. F’pajjiżi oħra l-perjodi ta’ żmien huma differenti. Il-petizzjonant 
jemmen li s-sitwazzjoni attwali fl-Ewropa tippermetti li l-falluti jibdlu l-post ta’ stabbiliment 
tagħhom biex jibbenefikaw minn regoli ta’ falliment iktar favorevoli. Dan il-kors ta’ azzjoni 
mhux meqjus bħala illegali mill-Qorti Suprema Ġermaniża. Il-petizzjonant iħoss li l-liġijiet 
tal-lum dwar il-fallimenti fl-Ewropa jaħdmu b’mod sinifikanti kontra ċ-ċittadini Ġermaniżi. 
Huwa jemmen li n-nies fl-Unjoni Ewropea m’għandhomx jirċievu trattament inugwali. 

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dwar l-ewwel kwistjoni mqajma mill-petizzjonant, i.e. it-tul ta' żmien biex jingħalaq negozju 
fil-Ġermanja u f'pajjiżi oħra, il-Kummissjoni fittxet il-qagħda u l-progress dwar din il-
kwistjoni permezz tad-dejta tal-Bank Dinji (www.doingbusiness.org) biex tkejjel iż-żmien li 
negozju jingħalaq wara li jiġi ddikjarat fallut. Skont dan is-sors ta' informazzjoni, iż-żmien 
biex negozju jagħlaq fl-UE jvarja minn 0.4 snin fl-Irlanda għal 6.5 snin fir-Repubblika Ċeka. 
Iż-żmien imkejjel fil-Ġermanja huwa ta' 1.2 snin, filwaqt li l-medja tal-UE hija ta' 2.09 snin u 
l-medja tal-OECD hija ta' 1.7 snin.
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Dan, fil-prinċipju, ma jikkontradiċix l-istqarrija tal-petizzjonant ladarba l-Bank Dinji juża l-
Ltd (GmbH) biex iqabbel magħha u mhux in-negozjat individwali (persuna naturali) biex 
iqabbel iż-żminijiet madwar il-pajjiżi differenti. Madankollu, f'termini komparattivi, dan 
iqiegħed lill-Ġermanja f'qagħda relattivament tajba.

Tagħrif sħiħ dwar il-qagħda f'kull pajjiż u l-metodoloġija jistgħu jinsabu bl-użu tal-link 
imsemmi hawn fuq.

Dwar it-tieni kwistjoni tat-tqassir u s-simplifikar tal-proċeduri ta' falliment, il-Kummissjoni 
regolarment indirizzat il-problemi assoċjati ma' falliment u fittxet li tagħti ċans ieħor lil 
intraprendituri li ġenwinament fallew minkejja l-kompetenzi limitati tagħha fil-qasam1.

Sa mill-2001 il-Kummissjoni ilha torganizza seminars u konferenzi ma' dawk li jfasslu l-
politika fl-Istati Membri, studji dwar il-konsegwenzi legali u soċjali tan-negozju, rapporti u 
anki forum onlajn2 dwar "ċans ieħor" li fih awtoevalwazzjoni għall-intraprendituri biex 
jevalwaw is-saħħa finanzjarja tan-negozju tagħhom; indirizzi ta' punti ta' kuntatt nazzjonali 
fejn in-negozji f'riskju ta' falliment jistgħu jingħataw parir; taqsiriet tal-liġi tal-insolvenza 
(b'enfasi dwar il-possibilitajiet ta' bidu ġdid); prassi tajba eżistenti fuq il-livell nazzjonali, 
reġjonali u anki lokali; eċċ.

Bħala l-qofol ta' dan ix-xogħol, il-Kummissjoni adottat fl-2007 l-Komunikazzjoni dwar kif  
tingħeleb l-istigma tal-falliment ta' negozju u ppreżentat l-oqsma li jġorru magħhom il-
problemi ewlenin, is-soluzzjonijiet proposti u anki forniet xi eżempji ta' politiki nazzjonali 
effettivi fl-Ewropa.  Uħud mill-kwistjonijiet enfasizzati fil-Komunikazzjoni ġew integrati fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Att tan-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa (SBA) 
adottat f'Ġunju 2008. Speċifikament, il-prinċipju II tal-SBA huwa li "Ikun żgurat li l-
intraprendituri onesti li jiffaċċjaw falliment jingħataw malajr "ċans ieħor" u jitlob li dawn l-
azzjonijiet jittieħdu mill-Istati Membri: 

 Jippromwovu attitudni pożittiva fis-soċjetà sabiex l-intraprendituri jingħataw bidu ġdid.

 Ikollhom l-għan li, fil-każ ta’ falliment mhux frawdolenti, jikkompletaw il-proċeduri legali 
kollha ta' stralċ fi żmien sena.

 Jiżguraw li dawk li jiftħu negozju mill-ġdid jiġu ttrattati bl-istess mod bħal dawk li qed 
jiftħu negozju ġdid, inkluż fl-iskemi ta’ sostenn. 

L-SBA kiseb it-tħaddin tal-Kunsill tal-Kompetittività tal-1 u 2 ta' Diċembru 2008.  Il-Punt 9 
jgħid hekk: "GĦALHEKK jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex: jippromwovu 
lill-SBA fl-ogħla livell politiku, jiżguraw l-implimentazzjoni effiċjenti tiegħu fil-livelli rilevanti 
kollha u jirrapportaw dwar il-progress li jsir fil-qafas taċ-ċiklu l-ġdid 2008-2010 tal-
Istrateġija rrilanċata ta' Liżbona għat-tkabbir u l-impjiegi, fid-definizzjoni u t-twettiq ta' 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
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programmi ta' riforma nazzjonali safejn huma kkonċernati l-Istati Membri, u fid-definizzjoni 
u t-twettiq tal-Programm Komunitarju ta’ Liżbona safejn huma kkonċernati l-Kummissjoni, 
il-Kunsill u l-Parlament"

Apparti dan, il-pjan ta' azzjoni tal-Kunsill dwar l-Att għan-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa, 
anness fl-istess dokument jistieden lill-Istati Membri biex "Issir promozzjoni ta' ċans ieħor 
għall-intraprendituri pereżempju billi jkun żgurat li kull proċedura legali ta' stralċ ta' negozju 
mhux frawdolenti kemm jista' jkun ma ddumx aktar minn sena."

Konklużjoni

Id-differenzi kemm fir-rigward tal-leġiżlazzjoni kif ukoll tal-proċeduri bejn l-Istati Membri 
huma minħabba l-fatt li l-leġiżlazzjoni dwar il-falliment u riorganizzazzjoni tal-kumpanija kif 
ukoll l-għeluq tagħha għadhom f'idejn il-kompetenzi nazzjonali. Madankollu, mill-2009, il-
Kummissjoni se tevalwa l-progress li sar mill-Istati Membri fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-SBA u tirriporta dwaru. B'mod partikulari, il-Kummissjoni se ssegwi speċifikament il-
konformità tal-Istati Membri fil-kwistjonijiet li ġejjin:

 Li l-proċeduri legali ta' starlċ tan-negozju fil-każ ta’ falliment mhux frawdolenti, ikunu 
jistgħu jinkisbu fi żmien sena.

 Li dawk li jiftħu negozju mill-ġdid jiġu ttrattati bl-istess mod bħal dawk li qed jiftħu 
negozju ġdid, inkluż fl-iskemi ta’ sostenn. 

Huwa mistenni li dawn l-isforzi se jwasslu għal aktar simplifikazzjoni fil-proċeduri ta' 
falliment u trattament aħjar ta' intraprendituri li fallew ġenwinament.


