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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1515/2010, imressqa minn Erich Ollnow, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-tul ta’ żmien eżaġerat tal-proċedura ta’ falliment fil-
Ġermanja, meta mqabbel ma’dak ta’ Stati Membri oħra

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-proċeduri ta’ falliment fil-liġi Ġermaniża jiġġebbdu għal 
perjodu twil ħafna u eżaġerat – seba’ snin – filwaqt li Stati Membri oħra jillimitawhom għal 
tnax sa sittax-il xahar. Iż-żmien f’uħud mill-Istati Membri l-ġodda huwa ta’ tliet snin. Huwa 
jargumenta li b’tali proċeduri pendenti għal perjodi twal hekk, huwa impossibbli li jerġa’ 
jibda negozju ġdid. Dan jirriżulta wkoll f’diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

L-interpretazzjoni tat-termini “falliment” u “insolvenza” tvarja b’mod sostanzjali minn pajjiż 
għall-ieħor. Skont l-interpretazzjoni, il-falliment/insolvenza jistgħu jinkludu għadd sostanzjali 
ta’ proċeduri jew passi sekondarji li jistgħu jmorru lil hinn minn interpretazzjoni purament 
stretta tat-terminu. L-interpretazzjoni stretta tal-proċeduri ta’ insolvenza/falliment tirreferi 
għall-mument meta jinfetaħ każ ta’ falliment mill-qorti sa xħin tinqata’ l-aħħar sentenza. 
Abbażi ta’ dan, iż-żmien biex negozju jagħlaq fl-UE jvarja minn 0.4 snin fl-Irlanda għal 3.3 
snin fil-Bulgarija u r-Rumanija. Iż-żmien imkejjel fil-Ġermanja huwa ta’ 1.2 snin, filwaqt li l-
medja tal-UE hija ta’ 1.93 snin u l-medja tal-OECD hija ta’ 1.7 snin. F’termini komparattivi, 
dan iqiegħed lill-Ġermanja f’qagħda relattivament tajba. 
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Dan, fil-prinċipju, ma jikkontradiċix l-istqarrija tal-petizzjonant billi l-punt ta’ referenza 
meħud biex iqabbel iż-żminijiet madwar pajjiżi differenti huwa kumpanija limitata privata 
(GmbH) u mhux in-negozjant individwali (persuna naturali). Il-Kummissjoni qed issegwi s-
sitwazzjoni u l-progress tat-tul tal-proċeduri ta’ insolvenza billi tuża d-dejta tal-Bank Dinji1.

Madankollu, b’kunsiderazzjoni tat-tul ta’ żmien indikat mill-petizzjonant (seba’ snin) x’aktarx 
hu jirreferi għaż-żmien meħtieġ biex tinkiseb kwittanza wara falliment; jiġifieri: il-mument 
meta d-debitur/fallut jitqies li huwa liberu mid-dejn wara li jingħlaq il-każ ta’ falliment. Dan 
huwa 6 snin fil-Ġermanja iżda 12-il sena fl-Irlanda. M’hemmx kwittanza f’ċerti pajjiżi bħal 
pereżempju Ċipru, l-Italja, il-Lussemburgu jew Spanja. 

Il-Kummissjoni taf sew li din hija possibbilment waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li 
jillimitaw ħafna l-possibilità li imprenditur fallut onest jingħata opportunità oħra, u ġiet 
speċifikament imsemmija bħala qasam fejn għandha tittieħed azzjoni, għall-Istati Membri fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2007 dwar negħlbu l-istigma tal-falliment 
kummerċjali2. 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 u l-Istati Membri ntalbu jieħdu diversi miżuri bħal pereżempju:

 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.

Bħala segwitu għal dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni nediet programm ta’ sentejn 
b’esperti mill-Gvernijiet Nazzjonali minn 33 pajjiż Ewropew, li jinkludu s-27 Stat Membru 
kollha tal-UE, sabiex jiġu identifikati l-azzjonijiet li jimminimizzaw l-impatt tal-falliment fuq 
l-attività intraprenditorjali fl-Ewropa. Ir-riżultati ġew ippubblikati f’rapport finali3 li jinsab 
fis-“Second chance portal” (Portal tat-tieni ċans) tal-Kummissjoni 
(http://ec.europa.eu/sme2chance)

Speċifikament, ir-rapport jitlob li, sabiex tiġi garantita opportunità oħra għandhom jingħtaw 
kwittanza sħiħa u ħlas tad-djun lill-imprendituri onesti kollha. Din il-kwittanza sħiħa għandha 
tkun kemm jista’ jkun awtomatika u għandha tingħata f’perjodu ta’ mhux iktar minn tliet snin. 

Il-Kummissjoni inkludiet din ir-rakkomandazzjoni finali fir-Reviżjoni tal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni “Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” (SBA) għall-Ewropa4.

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 r-riorganizzazzjoni tal-kumpanija 
kif ukoll l-għeluq tagħha għadhom f’idejn il-kompetenzi nazzjonali. Minkejja dan, il-

                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM/2007/584 finali.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
4 Reviżjoni tal-“Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” għall-Ewropa COM(2011) 78 finali, 23.2.2011, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.



CM\866834MT.doc 3/3 PE464.890v01-00

MT

Kummissjoni, billi hija konxja tal-importanza ta’ kwittanza bikrija għall-faċilitazzjoni ta’ 
opportunità oħra għall-imprendituri, talbet lill-Istati Membri fir-Reviżjoni tagħha tal-SBA 
biex:

“jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni stabbilita fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-SBA biex jippromwovu 
l-idea tat-tieni ċans għall-intraprendituri billi jillimitaw iż-żmien tat-twettiq u tal-ħlas tad-
djun għal intraprenditur onest wara li jfalli għal massimu ta’ tliet snin, sal-2013”. 

Il-Kummissjoni temmen bis-sħiħ b’din il-miżura u se tissorvelja l-progress tal-Istati Membri 
f’dan il-qasam fuq bażi annwali.


