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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1820/2009, imressqa minn José María Carrasco Cano, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem ‘Asociación Española de Proveedores de 
Impagados de la Construcción’, dwar is-sitwazzjoni tal-SMEs fis-settur tal-
bini li saritilhom ħsara minħabba nuqqas ta’ ħlas

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li fis-settur tal-bini Spanjol, kemm dak privat kif ukoll pubbliku, id-
Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta’ Ġunju 2000, dwar il-
ġlieda kontra ħlasijiet tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali ma tiġix applikata. Il-petizzjonant 
jemmen li t-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva fis-sistema legali Spanjola (Liġi 3/2004) saret 
tard u dan ikkawża sensiela ħlasijiet li ma sarux, li kellha konsegwenzi diżastrużi għas-settur 
tal-bini.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 22 Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 11 Mejju 2010.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali 
ġiet trasposta fil-liġi Spanjola mil-Liġi Nazzjonali 3/2004 tad-29 ta’ Diċembru 2004.
Madankollu, għandu jiġi ċċarat li din id-Direttiva ma tarmonizzax perjodi ta’ ħlas, iżda 
tipprovdi dritt statutorju għall-imgħax fil-każijiet ta’ ħlas tard.

L-Artikolu 3 – L-imgħax għall-ħlas tard
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Skont l-Artikolu 3(1)(a) u (b), imgħax għal ħlas tard għandu jsir dovut mill-jum li jiġi wara d-
data, jew it-tmiem tal-perjodu għall-ħlas iffissat skont il-kuntratt. Meta fil-kuntratt ma jkunx 
hemm dispożizzjoni, l-imgħax isir dovut awtomatikament 30 jum wara d-data li d-debitur 
jirċievi l-fattura.

Il-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat li “hekk kif jirriżulta mill-Artikolu 3(1)(a) tad-Direttiva 
2000/35, il-partijiet huma, bħala regola, liberi li jistabbilixxu fil-kuntratt tagħhom id-data jew 
it-terminu għall-ħlas. Għalhekk, huwa biss fin-nuqqas ta’ klawżola kuntrattwali f’dan ir-
rigward li għandu japplika t-terminu legali ta’ 30 jum imsemmi fl-Artikolu 3(1)(b) ta’ din id-
direttiva” [Kursiv miżjud] (Sentenza tal-11 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni v. Spanja, 
Kawża C-380/06, punti 17 u 18).

L-Artikolu 3(2) jistabbilixxi li l-kreditur huwa intitolat għall-imgħax għal ħlas tard.
Madankollu, huwa importanti li wieħed iżomm f’moħħu li din id-dispożizzjoni tikkonferixxi 
dritt u ma tobbligax lill-kreditur li jitlob kumpens għal ħlas tard. Għalhekk, hija r-
responsabilità tal-kreditur biex jiddeċiedi jekk jitlobx l-imgħax għal ħlas tard.

L-Artikolu 4 – Ritenzjoni ta’ titolu

L-Artikolu 10 tal-liġi Spanjola 3/2004 tad-29 ta’ Diċembru 2004 jittrasponi l-Artikolu 4 tad-
Direttiva. Il-Qorti tal-Ġustizzja wriet li fir-rigward tal-Artikolu 4, “ma jistax jiġi dedott mill-
imsemmija dispożizzjoni li din hija intiża sabiex taffettwa r-regoli li mhumiex dawk li 
jipprevedu b’mod espress, minn naħa, il-possibbiltà għall-bejjiegħ u għax-xerrej li jiftehmu 
espressament fuq klawżola ta’ ritenzjoni tat-titolu u, min-naħa l-oħra, il-possibbiltà għall-
bejjiegħ li jżomm it-titolu tal-oġġetti inkwistjoni sakemm il-pagament kollu jkun sar”.
Għaldaqstant, il-Qorti speċifikat li r-regoli dwar l-inforzabilità tal-klawżoli li jistabbilixxu 
ritenzjoni ta’ titoli vis-à-vis partijiet terzi, li d-drittijiet tagħhom mhumiex affettwati mid-
Direttiva 2000/35/KE, għadhom immexxija esklużivament mill-ordnijiet legali nazzjonali tal-
Istati Membri (Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Ottubru 2006, il-Kummissjoni v. 
Spanja, Kawża C-302/05, punti 29 u 30).

Għalhekk, is-sitwazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant tista’ tissolva billi tiġi inkluża fil-
kuntratt klawżola dwar ritenzjoni ta’ titolu.

L-Artikolu 5 – Proċeduri ta’ rkupru għal talbiet mhux kontestati

Ġeneralment huwa aċċettat li d-debituri kollha għandu jkollhom il-possibilità li jikkontestaw 
it-talbiet. Pereżempju, dan hu wkoll il-każ skont ir-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar 
għal talbiet mhux kontestati u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea.

Fir-rigward tal-proċeduri ta’ rkupru għal talbiet mhux kontestati, id-Direttiva tikkunsidra li 
titlu li jista’ jkun infurzat jista’ jinkiseb fi żmien 90 jum. Madankollu, xejn ma jipprevjeni lill-
Istati Membri milli jistabbilixxu perjodu iqsar. Kif imsemmi fl-Artikolu 6(2), l-Istati Membri 
jistgħu jżommu jew iġibu fis-seħħ dispożizzjonijiet li jkunu aktar favorevoli għall-kreditur.
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Konklużjoni

Il-Petizzjoni tikkonferma l-analiżi tal-Kummissjoni li hemm ħafna evidenza li, minkejja d-
dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2000/35/KE, ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali għadu 
problema ġenerali fl-UE (inkluż fi Spanja) u li l-kriżi ekonomika qed tagħmel is-sitwazzjoni 
agħar.

Abbażi ta’ din l-analiżi, il-Kummissjoni għalhekk issottomettiet proposta biex tinbidel id-
direttiva attwali [COM (2009)126] li, jekk adottata mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew, 
tipprovdi lill-kredituri strumenti addizzjonali biex ikunu jistgħu jeżerċitaw kompletament u
b’mod effikaċi d-drittijiet tagħhom meta jitħallsu tard. B’mod partikolari, il-kredituri jkunu 
intitolati għal somma ta’ kumpens għall-ispejjeż ta’ rkupru tat-talba tagħhom, u miżuri 
addizzjonali jkunu jiskoraġġixxu lill-amministrazzjonijiet pubbliċi milli jħallsu tard.
Pereżempju, huwa meqjus li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jħallsu kwalunkwe oġġett jew 
servizz li jakkwistaw fi żmien 30 jum u għandhom ikunu soġġetti għal penali aktar ħorox jekk 
ma jħallsux fil-ħin.

Din il-proposta għal direttiva bħalissa qiegħda tiġi evalwata mill-koleġiżlatur (il-Kunsill 
Ewropew u l-Parlament Ewropew – COD/2009/0054).

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Minkejja d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2000/35/KE, dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi 
transazzjonijiet kummerċjali għadha problema ġenerali fi ħdan l-UE (inkluż fi Spanja).

Għaldaqstant il-Kummissjoni ssottomettit proposta sabiex tinbidel id-direttiva attwali [COM 
(2009)126] li, ladarba adottata, tipprovdi lill-kredituri b’għodod addizzjonali sabiex 
jippermettulhom li jeżerċitaw b’mod sħiħ u effiċjenti d-drittijiet tagħhom meta jitħalsu tard.
Din il-proposta għal direttiva attwalment tinsab taħt eżami mill-koleġiżlatur (il-Kunsill 
Ewropew u l-Parlament Ewropew – COD/2009/0054). Intlaħaq ftehim tal-ewwel qari fit-13 
ta' Settembru 2010 u se jiġi vvutat mill-Parlament Ewropew matul il-plenarja ta’ Ottubru.

Pereżempju, l-awtoritajiet pubbliċi għandhom iħallsu għall-prodotti u s-servizzi li jiksbu fi 
żmien 30 ġurnata. F’każ ta’ ħlas tard mill-awtoritajiet pubbliċi, il-kredituri jkunu 
awtomatikament intitolati li jitolbu l-interessi għal ħlasijiet tard li ma jistgħux ikunu anqas 
mir-rata statutorja (iffissata fid-direttiva bħala minimu ta’ 80%) kif ukoll  li jitolbu kumpens 
raġonevoli għall-ispejjeż ta’ rkupru.


