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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0693/2011, imressqa minn Alberto Scoccianti, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar ħlasijiet tard lill-kumpaniji li joperaw fis-settur tas-saħħa fl-
Italja,

Petizzjoni 0703/2011, imressqa minn Alberto Crisafi, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem il-kumpanija “BSN Medical”, dwar dewmien fil-ħlas lill-
intrapriżi li joperaw fis-settur tal-kura tas-saħħa fl-Italja,

Petizzjoni 0704/2011 imressqa minn Alessandro Pater, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem il-kumpanija “Medical System”, dwar dewmien fil-ħlas lill-
intapriżi li joperaw fis-settur tal-kura tas-saħħa fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni 0693/2011

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-ħlasijiet tard ħafna, min-naħa tal-awtoritajiet Taljani, tal-
kreditu lill-kumpaniji li jipprovdu oġġetti u servizzi fis-settur tas-saħħa, ħaġa li tmur kontra l-
liġi Komunitarja.

Sommarju tal-petizzjoni 0703/2011

Il-petizzjonant jindika ksur tal-liġi Komunitarja mill-Istat Taljan fir-rigward ta’ dewmien 
serju fil-ħlas ta’ ammonti ta’ flus dovuti lill-intrapriżi li jipprovdu prodotti u servizzi fis-settur 
tal-kura tas-saħħa.

Sommarju tal-petizzjoni 0704/2011

Il-petizzjonant jindika ksur tal-liġi Komunitarja mill-Istat Taljan fir-rigward ta’ dewmien 
serju fil-ħlas ta’ ammonti ta’ flus dovuti lill-intrapriżi li jipprovdu prodotti u servizzi fis-settur 
tal-kura tas-saħħa.
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2. Ammissibiltà

Il-Petizzjoni 0693/2011 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2011, u l-Petizzjonijiet 
0703/2011 u 0704/2011 ġew iddikjarati ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2011. Il-
Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura)..

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Kummenti tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali 
ġiet trasposta b'mod korrett fil-liġi Taljana permezz tad-Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali GURI - Serie generale - n° 249 du 23/10/2002 p. 16. 

Għandu jiġi msemmi mill-bidu li d-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi 
transazzjonijiet kummerċjali ma tipprekludix ħlas tard fih innifsu, iżda tirregola l-
konsegwenzi tiegħu, inkluż li tipprovdi għal kumpens xieraq għall-kredituri. Skont il-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja1, "Id-direttiva tirregola biss ċerti regoli speċifiċi intiżi 
sabiex jikkumbattu tali dewmien, jiġifieri, regoli dwar imgħax għal ħlas tard (Artikolu 3), iż-
żamma ta' titolu (Artikolu 4) u l-proċeduri għall-irkupru ta' talbiet mhux ikkontestati (Artikolu 
5)"2.

Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat li din id-Direttiva ma tarmonizzax il-kondizzjonijiet ta' 
ħlas iżda tipprovdi dritt statutorju għal imgħax f'każ ta' ħlas tard. Il-kredituri jistgħu jitolbu 
wkoll kumpens sħiħ għall-ispejjeż ta' rkupru imġarrba meta dawn jippruvaw jiksbu ħlas 
mingħand il-klijenti tagħhom. Dawn l-ispejjeż ta' rkupru huma, pereżempju, spejjeż 
amministrattivi, spejjeż proċedurali u spejjeż ta' partijiet terzi.

L-Artikolu 3 – Imgħax f’każ ta’ ħlas tard

Skont l-Artikolu 3(1)(a) u (b), l-imgħax għal ħlas tard huwa dovut mill-jum ta' wara d-data, 
jew ta' wara t-tmiem tal-perjodu, għall-ħlas kif stabbilit fil-kuntratt. Fin-nuqqas ta' 
dispożizzjoni fil-kuntratt, l-imgħax isir dovut b’mod awtomatiku 30 jum wara d-data tal-wasla 
tal-fattura għand id-debitur.

Il-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat li "kif jirriżulta b'mod ċar mill-Artikolu 3 (1) (a) tad-
Direttiva 2000/35, il-partijiet huma ġeneralment liberi li jistabbilixxu fil-kuntratt tagħhom id-
data jew il-perjodu għall-ħlas. Għalhekk, il-perijodu statutorju ta' 30 jum stabbilit fl-Artikolu 
3 (1) (b) tad-Direttiva għandu japplika biss fin-nuqqas ta' klawżola kuntrattwali rilevanti".3

                                               
1 Kawża 265/07, referenza għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, mit-Tribunale civile di Roma (l-
Italja), permezz ta' deċiżjoni tal-21 ta' Mejju 2007, li waslet fil-Qorti fl-4 ta 'Ġunju 2007, fil-kawża Caffaro Srl 
vs Azienda Unita sanitaria Locale RM/C, sentenza tal-11 Settembru 2008.
2 Kawża C-302/05, Il-Kummissjoni vs L-Italja, Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' Ottubru 2006, 
paragrafu 23, u Kawża C-306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche vs Telekom AG, Sentenza tal-Qorti (Tal-
Ewwel Awla) tat-3 ta' April 2008, paragrafu 21.
3 Każ C-380/06 tal-Kummissjoni v. Spanja, Sentenza tal-11 ta’ Diċembru 2008, punti 17 u 18.
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L-Artikolu 3(2) jistabbilixxi li l-kreditur huwa intitolat għal imgħax għal ħlas tard. 
Madankollu, din id-dispożizzjoni tikkonferixxi dritt u ma tobbligax lill-kreditur biex jitlob 
kumpens għal ħlas tard. Għalhekk, hija r-responsabbiltà tal-kreditur li jiddeċiedi jekk jitlobx l-
imgħax għal ħlas tard. 

Artilkolu 4 – Ritenzjoni ta’ titolu

Għaldaqstant, il-Qorti speċifikat li r-regoli li jikkonċernaw l-infurzar taż-żamma ta' klawżoli 
kontra partijiet terzi, li d-drittijiet tagħhom mhumiex affettwati mid-Direttiva 2000/35/KE, 
jibqgħu jiġu rregolati b’mod esklussiv minn ordnijiet ġuridiċi nazzjonali tal-Istati Membri.1

L-Artikolu 5 - Proċeduri ta’ rkupru għal talbiet mhux ikkontestati

Huwa ġeneralment aċċettat li d-debituri kollha għandu jkollhom il-possibbiltà li jikkontestaw 
it-talbiet. Dan il-prinċipju huwa rikonoxxut ukoll, pereżempju, mir-Regolament (KE) Nru 
805/2004 li joħloq Ordni Ewropew ta' Infurzar għal talbiet mhux kontestati u mir-Regolament 
(KE) Nru 1896/2006 li joħloq ordni Ewropew għal proċedura ta' ħlas2. 

Fir-rigward tal-proċeduri ta' rkupru għal talbiet mhux ikkontestati, id-Direttiva tipprevedi li 
normalment jista’ jinkiseb titolu infurzabbli f'90 jum kalendarju. Għandu jiġi nnutat li t-talbiet 
disputati għall-ħlas u l-proċeduri varji għall-eżekuzzjoni furzata ta’ titolu ta’ infurzar ma 
jaqgħux fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2000/35/KE.3 Proċeduri ta' eżekuzzjoni furzata jibqgħu 
suġġetti għal-liġi nazzjonali tal-Istati Membri.

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. 

Konklużjoni

Il-Petizzjoni tikkonferma l-analiżi tal-Kummissjoni li, minkejja t-traspożizzjoni korretta tad-
Direttiva 2000/35/KE, ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali għadu problema ġenerali fl-
UE (inkluż fl-Italja) u li l-kriżi ekonomika qed tagħmel is-sitwazzjoni agħar.

Bħala kwistjoni ta' prinċipju, ladarba jiġu addottati miżuri ta' traspożizzjoni nazzjonali, ksur 
tal-leġiżlazzjoni nazzjonali ikollu normalment jiġi solvut quddiem il-qrati nazzjonali. 
Għalhekk, għandu jinstab rimedju xieraq għall-problema li għaliha jirreferu l-petizzjonanti, 
billi tiġi żgurata applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni nazzjonali.

Għandu jiġi enfasizzat li Direttiva 2011/7/UE ġdida dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi 
tranżazzjonijiet kummerċjali, li tinkludi dispożizzjonijiet iktar stretti, ġiet adottata fis-16 ta’ 
Frar 2011 u għandha tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali tal-UE-27 sa mhux iktar tard mis-16 ta’ 

                                               
1 Każ C-302/05, Il-Kummissjoni vs L-Italja, Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' Ottubru 2006, punti 29 u 
30.
2 ĠU L 399 tat-30/12/2006, p1.
3 Kawża C-265/07, Caffaro Srl vs Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, Sentenza tal-Qorti (L-Ewwel Awla) 
tal-11 ta' Settembru 2008.
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Marzu 2013. Wieħed mill-elementi ewlenin, ta' rilevanza diretta għall-petizzjonant, huwa li d-
Direttiva tarmonizza l-perjodu ta' ħlas għal tranżazzjonijiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi u n-
negozji. Għalhekk, bħala regola ġenerali l-awtoritajiet pubbliċi għandhom iħallsu għall-
prodotti u s-servizzi li jiksbu fi żmien 30 ġurnata. Fuq bażi fakultattiva, l-Istati Membri 
jistgħu jestendu l-perjodu ta’ ħlas minn 30 jum sa massimu ta’ 60 jum għall-intrapriżi pubbliċi 
u l-entitajiet pubbliċi li jipprovdu servizzi ta’ kura tas-saħħa. 

Filwaqt li qieset il-volum ta' ħlasijiet tard fl-Unjoni u l-effetti detrimentali fuq l-ambjent tan-
negozju u speċjalment fuq l-Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju, il-Kummissjoni stiednet lill-
Istati Membri biex jikkunsidraw fuq bażi volontarja traspożizzjoni bikrija tad-Direttiva fil-liġi 
nazzjonali, bħala mezz importanti sabiex tittrawwem kultura ta' ħlas fil-pront fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea.


