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Nota ta’ Spjegazzjoni

Fil-ħarifa tal-2017, ġie ppubblikat “Kompendju tal-Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea
f’materji Ċivili u Kummerċjali”. Peress li r-Regolament (UE) 2015/2421 li jemenda
r-Regolament 861/2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar daħal
fis-seħħ waqt iċ-ċiklu ta’ produzzjoni tal-Kompendju, it-test emendat tar-Regolament
dwar it-Talbiet iż-Żgħar ma ġiex ippubblikat. Biex ikun żgurat li l-qrati, il-ġuristi,
l-akkademiċi u l-pubbliku ġenerali jkollhom aċċess ħafif għat-test fis-seħħ, ġie
ppubblikat dan is-suppliment speċjali tal-kompendju. Dan jinkludi t-test konsolidat
tar-Regolament 861/2007, kif ukoll il-premessi ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament
(UE) 2015/2421. Ta’ min jinnota li t-testi ppubblikati f’dan is-suppliment tista’ ssibhom
ukoll fil-verżjoni elettronika tal-”Kompendju”.
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tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
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Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar test konsolidat tal-14 ta’ Ġunju 2017

02007R0861 — MT — 14.07.2017 — 003.004 — 1
Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet talUnjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli
tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali
huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT (KE) NRU 861/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-11 ta’ Lulju 2007
li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar
(ĠU L 199, 31.7.2007, p. 1)

Emendat minn:
Ġurnal Uffiċjali

►M1
►M2
►M3

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta’ Mejju 2013
Regolament (UE) 2015/2421 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta' Diċembru 2015
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1259 tad-19 ta' Ġunju
2017

Nru

Paġna

Data

L 158
L 341

1
1

10.6.2013
24.12.2015

L 182

1

13.7.2017

Ikkoreġut minn:
►C1
►C2

Emendi, Ġ.U. L 141, 5.6.2015, p. 118 (861/2007)
Emendi, Ġ.U. L 69, 13.3.2018, p. 63 (2017/1259)

9

02007R0861 — MT — 14.07.2017 — 003.004 — 2
▼B
REGOLAMENT

(KE) NRU 861/2007 TAL-PARLAMENT
EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-11 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar
KAPITOLU I
SUĠĠETT U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1
Suġġett
Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura Ewropea għal talbiet żgħar
(minn hawn ‘il quddiem imsejħa “Proċedura Ewropea għal Talbiet
Żgħar”), bil-ħsieb li tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet
żgħar f’każijiet transkonfinali, u li tnaqqas l-ispejjeż. Il-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar għandu jkun disponibbli għal-litiganti
bħala alternattiva għall-proċeduri eżistenti taħt il-liġijiet ta’ l-Istati
Membri.
Dan ir-Regolament jelimina wkoll il-proċedimenti intermedji meħtieġa
għar-rikonoxximent u għall-eżekuzzjoni, fi Stati Membri oħra, ta’
sentenzi mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet
Żgħar.
▼M2
Artikolu 2
Kamp ta' applikazzjoni
1.
Dan ir-Regolament għandu japplika, f'każijiet transkonfinali kif
definiti fl-Artikolu 3, f'materji ċivili u kummerċjali, irrispettivament
min-natura tal-qorti jew tat-tribunal, fejn il-valur ta' talba ma jaqbiżx
l-EUR 5 000 fil-mument meta l-qorti jew it-tribunal li għandhom ilġurisdizzjoni jirċievu l-formola tat-talba, esklużi l-interessi, l-ispejjeż u
l-infiq kollha. M'għandux jestendi, b'mod partikolari, għal kwistjonijiet
ta' introjtu, dwana jew għal materji amministrattivi jew għar-responsab
biltà tal-Istat għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju tal-awtorità tal-Istat
(acta jure imperii).
2.
Dan ir-Regolament m'għandux japplika għal materji li jirri
gwardaw:
(a) l-istatus jew il-kapaċità ġuridika ta' persuni fiżiċi;
(b) drittijiet fuq proprjetà li jirriżultaw minn relazzjoni matrimonjali jew
minn relazzjoni li titqies mil-liġi applikabbli għal tali relazzjoni li
għandha effetti komparabbli għal żwieġ;
(c) obbligi ta' manteniment li jirriżultaw minn relazzjonijiet tal-familja,
ta' filjazzjoni, ta' żwieġ jew ta' affinità;
(d) testmenti u suċċessjoni, inklużi obbligi tal-manteniment li jirriżultaw
minħabba mewt;
(e) falliment, proċedimenti relatati mal-istralċ ta' kumpanniji insolventi
jew ta' persuni ġuridiċi oħra, arranġamenti ġudizzjarji, ftehimiet u
proċedimenti analogi;
(f) sigurtà soċjali;
(g) l-arbitraġġ;
(h) il-liġi dwar l-impjiegi;
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▼M2
(i) il-kiri ta' proprjetà immobbli, ħlief azzjonijiet dwar talbiet monetarji;
jew
(j) il-ksur tad-dritt għall-ħajja privata u ta' drittijiet relatati mal-perso
nalità, inkluża d-diffamazzjoni.
▼B
Artikolu 3
Każijiet transkonfinali
1.
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, każ transkonfinali huwa
wieħed fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwal
ment residenti fi Stat Membru divers mill-Istat Membru tal-qorti jew tattribunal fejn tkun saret it-talba.
▼M2

2.
Id-domiċilju għandu jiġi stabbilit skont l-Artikoli 62 u 63 tarRegolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (1).
3.
Il-mument rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk il-każ huwiex
transkonfinali hija d-data li fiha tiġi riċevuta l-formola tat-talba millqorti jew mit-tribunal kompetenti.

▼B
KAPITOLU II
IL-PROĊEDURA EWROPEA GĦAL TALBIET ŻGĦAR

Artikolu 4
Bidu tal-Proċedura
1.
L-attur għandu jagħti bidu għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet
Żgħar billi jimla l-formola tat-talba standard A, kif tinsab fl-Anness I, u
jippreżentaha fil-qorti jew fit-tribunal kompetenti direttament, bil-posta
jew bi kwalunkwe mezz ieħor ta’ komunikazzjoni, bħall-fax jew bħallposta elettronika, aċċettabbli għall-Istat Membru fejn tinbeda l-proċe
dura. Il-formola tat-talba għandha tinkludi deskrizzjoni tal-provi li
jappoġġaw it-talba u tkun akkumpanjata, skond il-każ, minn kwalunkwe
dokumenti rilevanti ta’ sostenn.
2.
L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar
liema mezzi ta’ komunikazzjoni ikunu aċċettabbli għalihom. IlKummissjoni għandha tagħmel tali informazzjoni disponibbli għallpubbliku.
3.
Fejn talba ma taqax fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, il-qorti jew
it-tribunal għandhom jgħarrfu lill-attur b’dan. Sakemm l-attur ma jirtirax
it-talba, il-qorti jew it-tribunal għandhom jipproċedu bit-talba skond illiġi proċedurali rilevanti applikabbli fl-Istat Membru fejn titmexxa lproċedura.
4.
Fejn il-qorti jew it-tribunal jikkunsidraw li l-informazzjoni pprov
duta mill-attur ma tkunx suffiċjentement ċara jew adegwata jew jekk ilformola tat-talba ma tkunx ġiet mimlija sew, u sakemm it-talba ma
tkunx tidher manifestament mingħajr bażi jew l-applikazzjoni ma
tkunx tidher inammissibbli, huma għandhom jagħtu lill-attur l-opportu
nità li jimla jew jirrettifika l-formola tat-talba jew li jipprovdi informaz
zjoni jew dokumenti supplimentari jew li jirtira t-talba, f’tali perijodu li
huma jispeċifikaw. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw il-formola
standard B, kif tinsab fl-Anness II, għal dan il-għan.
(1) Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni
ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).
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▼B
Fejn it-talba tkun tidher manifestament mingħajr bażi jew l-applikazz
joni tkun tidher inammissibbli jew l-attur jonqos milli jimla jew jirretti
fika l-formola tat-talba fiż-żmien speċifikat, l-applikazzjoni għandha tiġi
miċħuda. ►M2 Il-qorti jew tribunal għandu jinforma lir-rikorrent b'tali
ċaħda tat-talba u jekk appell huwiex disponibbli kontra din iċ-ċaħda. ◄
▼M2

5.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Formola A standard tattalba tkun disponibbli fil-qrati u t-tribunali kollha li quddiemhom ilProċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tista' tinbeda u li tkun aċċessibbli
permezz ta' siti web nazzjonali rilevanti.

▼B
Artikolu 5
Tmexxija tal-Proċedura
▼M2

1.
Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun proċedura
bil-miktub.
1a.
Il-qorti jew it-tribunal għandu jagħmel seduta orali biss jekk filfehma tiegħu ma tkunx tista' tingħata sentenza fuq il-bażi ta' prova bilmiktub jew jekk parti titlob din is-seduta. Il-qorti jew it-tribunal jista'
jiċħad tali talba jekk iqis li, fir-rigward taċ-ċirkostanzi tal-każ, seduta
orali mhix meħtieġa għat-tmexxija ġusta tal-kawża. Ir-raġunijiet għaċċaħda għandhom jingħataw bil-miktub. Iċ-ċaħda ma tistax tiġi kkontes
tata separatament minn kontestazzjoni tas-sentenza nnifisha.

▼B

2.
Wara li jirċievu l-formola tat-talba korrettament mimlija, il-qorti
jew it-tribunal għandhom jimlew il-Parti I tal-formola ta’ risposta stan
dard C, kif tinsab fl-Anness III.
Għandhom jiġu nnotifikati lill-konvenut, skond l-Artikolu 13, kopja talformola tat-talba, u fejn applikabbli, tad-dokumenti ta’ sostenn, flimkien
mal-formola ta’ risposta hekk mimlija. Dawn id-dokumenti għandhom
jintbagħtu fi żmien 14-il jum mir-riċezzjoni tal-formola tat-talba debita
ment mimlija.
3.
Il-konvenut għandu jippreżenta r-risposta tiegħu fi żmien 30 jum
min-notifika tal-formola tat-talba u tal-formola ta’ risposta, billi jimla lParti II tal-formola standard ta’ risposta C, akkumpanjata, fejn ikun ilkaż, minn kwalunkwe dokument ta’ sostenn rilevanti u jibgħatha lura
lill-qorti jew lit-tribunal, jew bi kwalunkwe mod adegwat ieħor li ma
jinvolvix l-użu tal-formola ta’ risposta.
4.
Fi żmien 14-il jum mir-riċezzjoni tar-risposta mill-konvenut, ilqorti jew it-tribunal għandha tintbagħat lill-attur kopja tagħha, flimkien
ma’ kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn.
5.
Jekk, fir-risposta tiegħu, il-konvenut jiddikjara li l-valur ta’ talba
mhux monetarja jeċċedi l-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(1), il-qorti jew ittribunal għandhom jiddeċiedu fi żmien 30 jum minn meta jibagħtu rrisposta lill-attur jekk it-talba taqax fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. Din
id-deċiżjoni ma tistax tiġi kkontestata separatament.
6.
Kwalunkwe kontrotalba, li għandha tiġi ppreżentata bl-użu talformola standard A, u kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn
għandhom jiġu nnotifikati lill-attur skond l-Artikolu 13. Dawk id-doku
menti għandhom jintbagħtu fi żmien erbatax-il jum mir-riċezzjoni.
L-attur għandu jkollu 30 jum mid-data tan-notifika sabiex jirrispondi
għal kwalunkwe kontrotalba.
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▼B
7.
Jekk il-kontrotalba teċċedi l-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(1), ittalba u l-kontrotalba m’għandhomx jipproċedu fil-Proċedura Ewropea
għal Talbiet Żgħar iżda għandhom jiġu ttrattati skond il-liġi proċedurali
rilevanti li tkun applikabbli fl-Istat Membru fejn titmexxa l-proċedura.
L-Artikoli 2 u 4 kif ukoll il-paragrafi 3, 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu
għandhom japplikaw, mutatis mutandis, għall-kontrotalbiet.

Artikolu 6
Lingwi
1.
Il-formola tat-talba, ir-risposta, kwalunkwe
kontrotalba,
kwalunkwe risposta għal kontrotalba u kwalunkwe deskrizzjoni ta’
dokumenti rilevanti ta’ sostenn għandhom jiġu preżentati bil-lingwa
jew waħda mil-lingwi tal-proċedimenti tal-qorti jew tat-tribunal.
2.
Jekk xi dokument ieħor li l-qorti jew it-tribunal ikunu rċevew ma
jkunx b’lingwa li biha jitmexxew il-proċedimenti, il-qorti jew it-tribunal
jistgħu jesiġu traduzzjoni ta’ dak id-dokument fil-każ biss fejn ikun
jidher li t-traduzzjoni tkun meħtieġa sabiex tingħata s-sentenza.
3.
Fejn parti tirrifjuta li taċċetta dokument minħabba li dan ma jkun
fl-ebda waħda mil-lingwi li ġejjin:
(a) il-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru destinatarju jew, jekk ikun
hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċ
jali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandha tingħata nnotifika jew fejn id-dokument għandu jintbagħat; jew
(b) lingwa li d-destinatarju jifhem,
il-qorti jew it-tribunal għandhom jinformaw lill-parti l-oħra b’dan, bilħsieb li dik il-parti tipprovdi traduzzjoni tad-dokument.

Artikolu 7
Konklużjoni tal-Proċedura
1.
Fi żmien 30 jum wara r-riċezzjoni tar-risposta mill-konvenut jew
mill-attur fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikolu 5(3) jew (6), il-qorti
jew it-tribunal għandhom jagħtu sentenza, jew:
(a) jesiġu dettalji ulterjuri dwar it-talba mill-partijiet f’perijodu speċi
fikat ta’ żmien, li ma jeċċedix 30 jum;
(b) jieħdu l-provi skond l-Artikolu 9; jew
(ċ) jordnaw l-attendenza tal-partijiet għal seduta orali li għandha
tinżamm fi żmien 30 jum miċ-ċitazzjoni.
2.
Il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħtu s-sentenza fi żmien 30
jum minn kwalunkwe seduta orali jew wara li jkunu rċevew l-informaz
zjoni kollha meħtieġa sabiex tingħata s-sentenza. Is-sentenza għandha
tiġi nnotifikata lill-partijiet skond l-Artikolu 13.
3.
Jekk il-qorti jew it-tribunal ma jkunux irċevew risposta mill-parti
rilevanti fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikolu 5 (3) jew (6),
għandhom jagħtu s-sentenza fir-rigward tat-talba jew tal-kontrotalba.
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▼M2
Artikolu 8
Seduta orali
1.
Meta seduta orali titqies meħtieġa f'konformità mal-Artikolu 5(1a),
din għandha ssir permezz tal-użu ta' kwalunkwe teknoloġija tal-komuni
kazzjoni mill-bogħod adatta, bħal vidjokonferenza jew telekonferenza,
tkun disponibbli għall-qorti jew it-tribunal, sakemm l-użu ta' tali tekno
loġija, minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, ma jkunx adatt għattmexxija ġusta tal-proċedimenti.

Meta l-persuna li għandha tinstema' tkun domiċiljata jew abitwalment
residenti fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tal-qorti jew ittribunal aditi, l-attendenza ta' dik il-persuna f'seduta orali għandha ssir
permezz ta' vidjokonferenza, telekonferenza jew teknoloġija ta' komuni
kazzjoni mill-bogħod adatta oħra bl-użu tal-proċeduri previsti fir-Rego
lament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 (1).

2.
Parti msejħa biex tkun fiżikament preżenti f'seduta orali tista' titlob
li tuża teknoloġija tal-komunikazzjoni mill-bogħod, dment li teknoloġija
bħal din tkun disponibbli fil-qorti jew tribunal, minħabba li l-arranġa
menti biex tkun fiżikament preżenti, b'mod partikolari fir-rigward talispejjeż possibbli li ġġarrab minn dik il-parti, ikunu sproporzjonati għattalba.

3.
Parti msejħa biex tattendi seduta orali permezz ta' teknoloġija ta'
komunikazzjoni mill-bogħod tista' titlob li tkun fiżikament preżenti waqt
dik is-seduta. Il-Formola standard tat-talba A u l-Formola standard ta'
risposta C stabbiliti f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Arti
kolu 27(2), għandhom jipprovdu informazzjoni lill-partijiet li l-irkupru
ta' kull spiża mġarrba mill-parti minħabba li tkun fiżikament preżenti
fis-seduta orali, fuq talba ta' dik il-parti, huwa soġġett għall-kondizzjo
nijiet stabbiliti fl-Artikolu 16.

4.
Id-deċiżjoni tal-qorti jew it-tribunal dwar talba prevista fil-para
grafi 2 u 3 ma tistax tkun ikkontestata separatament minn kontestazzjoni
tas-sentenza nnifisha.

Artikolu 9
Ġbir ta' provi
1.
Il-qorti jew it-tribunal għandu jiddetermina l-mezzi għall-ġbir talprovi, u l-firxa tal-provi meħtieġa għas-sentenza tiegħu, skont ir-regoli
applikabbli għall-ammissibbiltà tal-provi. Huwa għandu jagħżel ilmetodu tal-ġbir tal-provi li jkun l-aktar sempliċi u l-inqas oneruż.

2.
Il-qorti jew it-tribunal jista' jaċċetta l-ġbir tal-provi permezz ta'
stqarrijiet ta' xhieda, ta' esperti jew tal-partijiet bil-miktub.

3.
Fejn il-ġbir tal-provi jfisser illi l-persuna tinstemgħa, dak is-smigħ
għandu jsir skont il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8.
(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar
kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'ma
terji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1).
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4.
Il-qorti jew it-tribunal jista' jisma' x-xiehda ta' esperti jew xiehda
orali biss jekk ma jkunx possibbli li tingħata sentenza fuq il-bażi ta'
provi oħra.
▼B
Artikolu 10
Rappreżentanza tal-partijiet
Ir-rappreżentanza minn avukat jew minn professjonist legali ieħor ma’
għandhiex tkun obbligatorja.
▼M2
Artikolu 11
Assistenza lill-partijiet
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun possibbli għall-parti
jiet li jirċievu kemm assistenza prattika biex jimlew il-formoli kif ukoll
informazzjoni ġenerali dwar il-kamp ta'applikazzjoni tal-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar, kif ukoll informazzjoni ġenerali dwar
liema qrati jew tribunali fl-Istat Membru kkonċernat huma kompetenti
biex jagħtu sentenza fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Dik lassistenza għandha tingħata mingħajr ħlas. Xejn f'dan il-paragrafu ma
jirrikjedi li l-Istati Membri jipprovdu għajnuna legali jew assistenza
legali fil-forma ta' valutazzjoni legali ta' każ speċifiku.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar lawtoritajiet jew l-organizzazzjonijiet kompetenti biex joffru l-assistenza
skont il-paragrafu 1 hija disponibbli fil-qrati u t-tribunali kollha li
quddiemhom il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tista' tinbeda, u
hija aċċessibbli permezz ta' siti web nazzjonali rilevanti.
▼B
Artikolu 12
L-ambitu ta’ l-awtorità tal-qorti jew tat-tribunal
1.
Il-qorti jew it-tribunal m’għandhomx jesiġu li l-partijiet jagħmlu xi
valutazzjoni ġuridika tat-talba.
2.
Jekk ikun meħtieġ, il-qorti jew it-tribunal għandhom jinformaw
lill-partijiet dwar kwistjonijiet proċedurali.
3.
Kull meta jkun xieraq, il-qorti jew it-tribunal għandhom ifittxu
soluzzjoni bonarja bejn il-partijiet.
▼M2
Artikolu 13
Notifika ta' dokumenti u komunikazzjonijiet bil-miktub oħra
1.
Id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 5(2) u (6) u sentenzi mogħtija
skont l-Artikolu 7 għandhom jiġu notifikati:
(a) permezz tas-servizz tal-posta, jew
(b) b'mezzi elettroniċi:
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(i) fejn dawn il-mezzi huma teknikament disponibbli u ammissibbli
skont ir-regoli proċedurali tal-Istat Membru li fih tkun qed
titwettaq il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u, jekk ilparti li għandha tiġi notifikata hija domiċiljata jew abitwalment
residenti fi Stat Membru ieħor, skont ir-regoli proċedurali f'dak
l-Istat Membru; u
(ii) meta l-parti li għandha tiġi notifikata tkun aċċettat b'mod espli
ċitu minn qabel li d-dokumenti jistgħu jiġu notifikati lilha
permezz ta' mezzi elettroniċi jew, skont ir-regoli proċedurali
tal-Istat Membru li l-parti tkun domiċiljata jew abitwalment
residenti fih, hija taħt obbligu legali li taċċetta dak il-metodu
speċifiku ta' notifika.
In-notifika għandha tkun iċċertifikata b'konferma tar-riċevuta inkluża ddata tar-riċevuta.
2.
Il-komunikazzjonijiet kollha bil-miktub mhux imsemmija fil-para
grafu 1 bejn il-qorti jew it-tribunal u l-partijiet jew persuni oħra involuti
fil-proċedimenti għandhom isiru b'mezzi elettroniċi ċċertifikati permezz
ta' konferma tar-riċevuta, fejn dawn il-mezzi jkunu teknikament dispo
nibbli u ammissibbli skont ir-regoli proċedurali tal-Istat Membru li fih
titwettaq il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar dment li l-parti jew
il-persuna tkun aċċettat minn qabel dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni
jew, f'konformità mar-regoli proċedurali tal-Istat Membru li fih dik ilparti jew persuna tkun domiċiljata jew abitwalment residenti, tkun taħt
obbligu legali li taċċetta tali mezzi ta' komunikazzjoni.
3.
Minbarra kwalunkwe mezz ieħor disponibbli skont ir-regoli proċe
durali tal-Istati Membri biex tiġi espressal-aċċettazzjoni minn qabel, kif
meħtieġ skont il-paragrafi 1 u 2, għall-użu ta' mezzi elettroniċi, għandu
jkun possibbli li tali aċċettazzjoni tiġi espressa permezz tal-Formola
standard tat-talba A u l-Formola standard ta' risposta C.
4.
Jekk ma tkunx possibbli n-notifika skont il-paragrafu 1, in-notifika
tista' ssir bi kwalunkwe metodu previst fl-Artikolu 13 jew 14 tar-Rego
lament (KE) Nru 1896/2006.
Jekk il-komunikazzjoni skont il-paragrafu 2 mhix possibbli, jew,
minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, ma tkunx xierqa, jista' jintuża
kwalunkwe metodu ieħor ta' komunikazzjoni ammissibbli skont il-liġi
tal-Istat Membru li fih qed titwettaq il-Proċedura Ewropea għal Talbiet
Żgħar.
▼B
Artikolu 14
Limiti ta’ żmien
1.
Fejn l-qorti jew it-tribunal jiffissaw skadenza, il-parti konċernata
għandha tiġi informata bil-konsegwenzi jekk ma tiġix rispettata dik liskadenza.
2.
Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jestendu l-limiti ta’ żmien previsti flArtikolu 4(4), fl-Artikolu 5(3) u (6) u fl-Artikolu 7(1), f’ċirkostanzi
eċċezzjonali, jekk dan ikun meħtieġ sabiex jiġu salvagwardati d-drittijiet
tal-partijiet.
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3.
Jekk, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, ma jkunx possibbli għall-qorti jew
għat-tribunal li jirrispettaw il-limiti ta’ żmien previsti fl-Artikolu 5(2) sa
(6), kif ukoll fl-Artikolu 7, huma għandhom jieħdu l-passi meħtieġa
minn dawk id-dispożizzjonijiet mill-aktar fis possibbli.

Artikolu 15
L-eżekutorjetà tas-sentenza
1.
Is-sentenza għandha tkun eżegwibbli minkejja kwalunkwe appell
possibbli. Ma’ għandux ikun meħtieġ l-għoti ta’ garanzija.
2.
L-Artikolu 23 għandu japplika wkoll fil-każ li s-sentenza jkollha
tiġi eżegwita fl-Istat Membru fejn ingħatat is-sentenza.
▼M2
Artikolu 15a
Tariffi tal-qorti u metodi ta' ħlas
1.
It-tariffi tal-qorti imposti fi Stat Membru għal Proċedura Ewropea
għal Talbiet Żgħar m'għandhomx ikunu sproporzjonati u m'għandhomx
ikunu ogħla mit-tariffi tal-qorti mitluba għal proċeduri simplifikati talqorti nazzjonali f'dak l-Istat Membru.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet jistgħu jħallsu ttariffi tal-qorti permezz ta' metodi ta' ħlas mill-bogħod li jippermettu lillpartijiet li jagħmlu l-ħlas ukoll minn Stat Membru li mhuwiex l-Istati
Membru fejn tinsab il-qorti jew it-tribunal, billi mill-inqas joffru wieħed
minn dawn il-metodi ta' ħlas:
(a) trasferiment bankarju;
(b) karta ta' kreditu jew ta' debitu; jew
(c) debitu dirett mill-kont bankarju tar-rikorrent.
▼B
Artikolu 16
Spejjeż
Il-parti telliefa għandha tħallas l-ispejjeż tal-kawża. Madankollu, il-qorti
jew it-tribunal m’għandhomx jaġġudikaw l-ispejjeż lill-parti li favur
tagħha tinqata’ l-kawża safejn dawn ma jkunux saru mingħajr ħtieġa
jew ma jkunux proporzjonati għat-talba.

Artikolu 17
Appell
1.
L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni jekk
appell ikunx disponibbli skond il-liġi proċedurali tagħhom kontra
sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u f’liema
limitu ta’ żmien għandu jsir tali appell. Il-Kummissjoni għandha
tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli pubblikament.
▼M2

2.

L-Artikoli 15a u 16 għandhom japplikaw għal kwalunkwe appell.
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Artikolu 18
Reviżjoni tas-sentenza f'każijiet eċċezzjonali
1.
Il-konvenut li naqas li jidher quddiem il-qorti jew it-tribunal huwa
intitolat li jitlob reviżjoni tas-sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea
għal Talbiet Żgħar quddiem il-qorti jew tribunal kompetenti tal-Istat
Membru li fih ingħatat is-sentenza, fejn:
(a) il-konvenut ma kienx innotifikat bil-formola tat-talba jew, fil-każ ta'
seduta orali, ma kienx imsejjaħ għal dik is-seduta, fi żmien suffiċ
jenti u b'tali mod li seta' jħejji d-difiża tiegħu; jew
(b) il-konvenut ma setax jikkontesta t-talba minħabba force majeure
jew minħabba ċirkostanzi straordinarji mingħajr l-ebda ħtija minnaħa tiegħu;
sakemm il-konvenut ma kienx naqas milli jappella s-sentenza meta seta'
jagħmel dan.
2.
It-terminu għall-applikazzjoni għal reviżjoni huwa ta' 30 ġurnata.
It-terminu għall-applikazzjoni għal reviżjoni jibda jgħodd mill-jum meta
l-konvenut sar jaf effettivament bil-kontenut tas-sentenza u seta' jirrea
ġixxi, u mhux aktar tard mid-data tal-ewwel miżura ta' eżekuzzjoni li
jkollha l-effett li l-proprjetà tiegħu issir parzjalment jew kollha kemm hi
indisponibbli. L-ebda estensjoni taż-żmien ma tista' tingħata.
3.
Jekk il-qorti tiċħad l-applikazzjoni għal reviżjoni imsemmija filparagrafu 1 minħabba li l-ebda waħda mir-raġunijiet għal reviżjoni
mniżżla f'dak il-paragrafu ma tkunx tapplika, is-sentenza tibqa' fis-seħħ.
Jekk il-qorti tiddeċiedi li reviżjoni hija ġġustifikata abbażi ta'
kwalunkwe waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-sentenza
mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun nulla
u bla effett. Madankollu, ir-rikorrent m'għandu jitlef l-ebda benefiċċju li
jirriżulta minn kwalunkwe interruzzjoni tal-perijodi ta' preskrizzjoni jew
ta' dekadenza meta tali interruzzjoni tkun tapplika skont il-liġi nazzjo
nali.
▼B
Artikolu 19
Liġi proċedurali applikabbli
Suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, il-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun regolata mil-liġi proċedurali
ta’ l-Istat Membru li fih titmexxa l-proċedura.

KAPITOLU III
RIKONOXXIMENT U EŻEKUZZJONI FI STAT MEMBRU IEĦOR

Artikolu 20
Rikonoxximent u eżekuzzjoni
1.
Sentenza mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal
Talbiet Żgħar għandha tiġi rikonoxxuta u eżegwita fi Stat Membru
ieħor mingħajr il-ħtieġa ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u mingħajr lebda possibbiltà li jiġi oppost ir-rikonoxximent tagħha.
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2.
Fuq talba ta' waħda mill-partijiet, il-qorti jew it-tribunal għandhom
joħorġu ċertifikat dwar sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal
Talbiet Żgħar bl-użu tal-Formola standard D, kif tinsab fl-Anness IV,
mingħajr ma jintalab ħlas addizzjonali. Fuq talba, il-qorti jew it-tribunal
għandu jipprovdi lil dik il-parti biċ-ċertifikat bi kwalunkwe lingwa uffiċ
jali oħra tal-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni billi jsir użu mill-formola
standard dinamika multilingwi disponibbli fuq il-Portal Ewropew talĠustizzja Elettronika. Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jobbliga
lill-qorti jew lit-tribunal biex jipprovdi traduzzjoni u/jew translitteraz
zjoni tat-test imdaħħal fil-kaxxi għal test liberu ta' dak iċ-ċertifikat.
▼B
Artikolu 21
Proċedura ta’ eżekuzzjoni
1.
Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, ilproċeduri ta’ eżekuzzjoni għandhom ikunu regolati mil-liġi ta’ l-Istat
Membru ta’ l-eżekuzzjoni.
Sentenza li tingħata fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha
tiġi eżegwita taħt l-istess kondizzjonijiet bħal sentenza mogħtija fl-Istat
Membru ta’ l-eżekuzzjoni.
2.

Il-parti li titlob l-eżekuzzjoni għandha tipproduċi:

(a) kopja tas-sentenza li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa sabiex tiġi
stabbilita l-awtentiċità tagħha; u
▼M2

▼B

(b) iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 20(2) u, fejn meħtieġ, it-traduz
zjoni tiegħu bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni
jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f'dak l-Istat Membru,
bil-lingwa uffiċjali jew b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-proċedimenti
tal-qorti jew tat-tribunal tal-post fejn tintalab l-eżekuzzjoni skont illiġi ta' dak l-Istat Membru, jew b'lingwa oħra li dak l-Istat Membru
tal-eżekuzzjoni jkun indika li jista' jaċċetta.
3.
Il-parti li titlob l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fil-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor m’għandhiex tkun
meħtieġa li jkollha:
(a) rappreżentant awtorizzat; jew
(b) indirizz postali
fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni, minbarra aġenti bil-kompetenza filproċedura ta’ l-eżekuzzjoni.
4.
L-ebda garanzija, pleġġ jew depożitu, irrispettivament mid-deskriz
zjoni tagħhom, m’għandhom ikunu meħtieġa minn xi parti li, fi Stat
Membru wieħed, tapplika għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fi
Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor minħabba
li tkun ċittadin barrani jew li ma jkollhiex id-domiċilju tagħha jew irresidenza fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

▼M2
Artikolu 21a
Lingwa taċ-ċertifikat
1.
Kull Stat Membru jista' jindika l-lingwa jew il-lingwi uffiċjali talistituzzjonijiet tal-Unjoni, diversi minn tiegħu stess, li hu jkun jista'
jaċċetta għaċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 20(2).
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2.
Kwalunkwe traduzzjoni tal-informazzjoni dwar is-sustanza tassentenza provduta f'ċertifikat kif imsemmi fl-Artikolu 20(2) għandha
ssir minn persuna kwalifikata li twettaq traduzzjonijiet f'wieħed millIstati Membri.
▼B
Artikolu 22
Ċaħda ta’ l-eżekuzzjoni
1.
L-eżekuzzjoni, ma’ l-applikazzjoni mill-persuna li kontriha tintalab
l-eżekuzzjoni, għandha tiġi miċħuda mill-qorti jew mit-tribunal kompe
tenti fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jekk is-sentenza mogħtija fi
Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tkun irrikonċiljabbli ma’
sentenza preċedenti mogħtija fi kwalunkwe Stat Membru ieħor jew
f’pajjiz terz, sakemm:
(a) is-sentenza preċedenti tkun involviet l-istess kawża ta’ azzjoni u
kienet bejn l-istess partijiet;
(b) is-sentenza preċedenti ngħatat fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jew
tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għar-rikonoxximent tagħha flIstat Membru ta’ l-eżekuzzjoni; u
(ċ) l-irrikonċiljabbiltà ma tqajmitx u ma setgħetx titqajjem bħala oġġez
zjoni fil-proċedimenti tal-qorti jew tribunal fl-Istat Membru fejn
ingħatat is-sentenza fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.
2.
Sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar ma’
għandha taħt l-ebda ċirkostanza tiġi riveduta fir-rigward tas-sustanza
tagħha fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.
Artikolu 23
Sospensjoni jew limitazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni
Fejn parti kkontestat sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal
Talbiet Żgħar jew tali kontestazzjoni għadha possibbli, jew fejn parti
għamlet applikazzjoni għal reviżjoni fis-sens ta’ l-Artikolu 18, il-qorti,
it-tribunal jew l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni
jistgħu, fuq applikazzjoni mill-parti li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni:
(a) jillimitaw l-proċedimenti ta’ l-eżekuzzjoni għal miżuri protettivi;
(b) jagħmlu l-eżekuzzjoni kondizzjonali fuq l-għoti ta’ tali garanzija kif
huma jiddeterminaw; jew
(ċ) taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, jissospendu l-proċedimenti ta’ leżekuzzjoni.
▼M2
Artikolu 23a
Soluzzjonijiet bil-qorti
Soluzzjoni bil-qorti approvata minn jew konkluża quddiem qorti jew
tribunal matul Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u li hija infur
zabbli fl-Istat Membru li fih il-proċedura tkun twettqet għandha tiġi
rikonoxxuta u eżegwita fi Stat Membru ieħor taħt l-istess kondizzjonijiet
bħal sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.
Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III għandhom japplikaw, mutatis
mutandis, għal soluzzjonijiet bil-qorti.
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▼B
KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 24
Informazzjoni
L-Istati Membri għandhom jikkoperaw sabiex jipprovdu lill-pubbliku
ġenerali u lill-ambjenti professjonali b’informazzjoni dwar il-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar, inklużi l-ispejjeż, b’mod partikolari
permezz tan-Network Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili u
Kummerċjali stabbilit skond id-Deċiżjoni 2001/470/KE.
▼M2
Artikolu 25
Informazzjoni li għandha tingħata mill-Istati Membri
1.
Sat-13 ta' Jannar 2017 l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw
lill-Kummissjoni:
(a) il-qrati jew it-tribunali kompetenti sabiex jagħtu sentenza fil-Proċe
dura Ewropea għal Talbiet Żgħar;
(b) il-mezzi ta' komunikazzjoni aċċettati għall-finijiet tal-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar u disponibbli għall-qrati jew tribunali
skont l-Artikolu 4(1);
(c) l-awtoritajiet jew l-organizzazzjonijiet kompetenti biex jipprovdu
għajnuna prattika skont l-Artikolu 11;
(d) il-mezzi ta' notifika u komunikazzjoni elettroniċi li huma teknika
ment disponibbli u ammissibbli taħt ir-regoli proċedurali tagħhom
f'konformità mal-Artikolu 13(1), (2) u (3), u l-mezzi, jekk hemm,
sabiex jesprimu aċċettazzjoni minn qabel tal-użu ta' mezzi elettro
niċi kif meħtieġ mill-Artikolu 13(1) u (2) disponibbli skont il-liġi
nazzjonali tagħhom;
(e) il-persuni jew tipi ta' professjonijiet, jekk hemm, taħt obbligu legali
li jaċċettaw notifika ta' dokumenti jew komunikazzjonijiet bilmiktub oħrajn b'mezzi elettroniċi f'konformità mal-Artikolu 13(1)
u (2);
(f) it-tariffi tal-qorti tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jew kif
jiġu kkalkulati, kif ukoll il-metodi ta' ħlas aċċettati għall-ħlas tattariffi tal-qorti skont l-Artikolu 15a;
(g) kwalunkwe appell disponibbli skont il-liġi proċedurali tagħhom
f'konformità mal-Artikolu 17, il-perijodu ta' żmien li fih għandu
jitressaq tali appell, u l-qorti jew tribunal li quddiemu jista' jitressaq
tali appell;
(h) il-proċeduri għall-applikazzjoni għal reviżjoni kif previst fl-Arti
kolu 18 u l-qrati jew tribunal kompetenti għal tali reviżjoni;
(i) il-lingwi li huma jaċċettaw skont l-Artikolu 21a(1); u
(j) l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-eżekuzzjoni u l-awtoritajiet
kompetenti għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 23.
L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe
bidla sussegwenti għal dik l-informazzjoni.
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2.
Il-Kummissjoni għandha tara li l-informazzjoni kkomunikata
f'konformità mal-paragrafu 1 tkun għad-dispożizzjoni tal-pubbliku
permezz ta' mezzi xierqa, pereżempju bħall-Portal Ewropew talĠustizzja Elettronika.

Artikolu 26
Emendar tal-Annessi
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont lArtikolu 27 fir-rigward tal-emendar tal-Annessi I sa IV.

Artikolu 27
Eżerċizzju tad-delega
1.
Is-setgħa li tadotta atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni
soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.
Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 26 għandha
tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' żmien indeterminat mit-13 ta'
Jannar 2016.
3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 26 tista' tiġi revokata fi
kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiż
joni għal revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik iddeċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni taddeċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard
speċifikata fiha. Hija m'għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat
diġà fis-seħħ.
4.
Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah
simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.
Att delegat adottat skont l-Artikolu 26 għandu jidħol fis-seħħ biss
jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew millKunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu,
kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lillKummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi
estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 28
Rieżami
1.
Sal-15 ta' Lulju 2022 il-Kummissjoni għandha tippreżenta lillParlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluża
evalwazzjoni dwar jekk:
(a) żieda ulterjuri tal-limitu imsemmi fl-Artikolu 2(1) hijiex xierqa
sabiex jintlaħaq l-għan ta' dan ir-Regolament li jiġi ffaċilitat l-aċċess
għall-ġustizzja għaċ-ċittadini u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju
f'każijiet transkonfinali; u
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(b) estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal
Talbiet Żgħar, b'mod partikolari, għal talbiet għal remunerazzjoni,
hijiex xierqa biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-ġustizzja għall-impje
gati f'tilwim dwar impjieg transkonfinali mal-impjegatur tagħhom,
wara li jiġi kkunsidrat l-impatt sħiħ ta' tali estensjoni.
Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun meħtieġ, minn
proposti leġiżlattivi.
Għal dak l-għan u sal-15 ta' Lulju 2021 l-Istati Membri għandhom
jipprovdu lill-Kummissjoni b'informazzjoni rigward l-għadd ta' applikaz
zjonijiet taħt il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar kif ukoll innumru ta' talbiet għall-eżekuzzjoni ta' sentenzi mogħtija fil-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar.
2.
Sal-15 ta' Lulju 2019 il-Kummissjoni għandha tippreżenta lillParlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew rapport dwar it-tixrid tal-informazzjoni dwar il-Proċedura
Ewropea għal Talbiet Żgħar fl-Istati Membri, u tista' tipproduċi rakko
mandazzjonijiet dwar kif din il-proċedura tista' ssir aktar magħrufa.
▼B
Artikolu 29
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubbli
kazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.
Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009, bl-eċċezzjoni ta’ l-Arti
kolu 25, li għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament
applikabbli fl-Istati Membri kollha skond it-Trattat li jistabbilixxi lKomunità Ewropea.
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I
(Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT (KE) NRU 861/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-11 ta’ Lulju 2007
li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar
jew kummerċjali (3), ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji
ċivili u kummerċjali (4), id-Deċiżjoni tal-Kunsill
2001/470/KE tat-28 ta’ Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (5), 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 (6) u
r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi
proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (7).

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 61(ċ) u 67 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251
tat-Trattat (2),

(4)

Il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f’Tampere fil-15 u
s-16 ta’ Ottubru 1999 stiednet lill-Kunsill u lillKummissjoni sabiex jistabbilixxu regoli proċedurali
komuni għal-litigazzjoni transkonfinali simplifikata u
aċċelerata dwar talbiet żgħar imressqa mill-konsumaturi
jew dawk kummerċjali.

(5)

Fit-30 ta’ Novembru 2000, il-Kunsill adotta programm
konġunt tal-Kummissjoni u tal-Kunsill ta’ miżuri għallimplimentazzjoni
tal-prinċipju
tar-rikonoxximent
reċiproku ta’ deċiżjonijiet f’materji ċivili u kummerċjali (8).
Il-programm jirriferi għas-simplifikazzjoni u aċċelerament
tar-risoluzzjoni tal-litigazzjoni transkonfinali dwar talbiet
żgħar. Dan tmexxa ‘l quddiem mill-Programm ta’ l-Aja (9),
adottat mill-Kunsill Ewropew fil-5 ta’ Novembru 2004, li
sejjaħ sabiex ix-xogħol marbut mat-talbiet żgħar jitmexxa
‘l quddiem b’mod attiv.

Billi:
(1)

Il-Komunità stabbilixxiet għaliha nnifisha l-għan li żżomm
u tiżviluppa spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja li fih ikun
żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Għall-istabbiliment
gradwali ta’ tali spazju, huwa meħtieġ li l-Komunità
tadotta, inter alia, miżuri fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transkonfinali u li jkunu meħtieġa għall-funzjonament korrett tassuq intern.

(2)

Skond l-Artikolu 65(ċ) tat-Trattat, dawk il-miżuri għandhom jinkludu miżuri li jeliminaw l-ostakoli għallfunzjonament korrett ta’ proċedimenti ċivili, jekk meħtieġ
permezz tal-promozzjoni tal-kompatibbiltà ta’ regoli dwar
proċedura ċivili applikabbli fl-Istati Membri.

(3)

F’dan ir-rigward, il-Komunità diġà adottat, fost miżuri
oħra, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 tad29 ta’ Mejju 2000 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili

(1) ĠU C 88, 11.4.2006, p. 61.
(2) Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-14 ta’ Diċembru 2006 (għadha
mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat13 ta’ Ġunju 2007.

(3) ĠU L 160, 30.6.2000, p. 37.
(4) ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat mirRegolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).
(5) ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25.
6
( ) ĠU L 143, 30.4.2004, p. 15. Ir-Regolament kif emendat mirRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1869/2005 (ĠU L 300,
17.11.2005, p. 6).
7
( ) ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1.
(8) ĠU C 12, 15.1.2001, p. 1.
(9) ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.
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Fl-20 ta’ Diċembru 2002, il-Kummissjoni adottat Green
Paper dwar proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropew u dwar
miżuri maħsuba sabiex jissimplifikaw u jaċċeleraw
il-litigazzjoni dwar talbiet żgħar. Il-Green Paper varat konsultazzjoni dwar miżuri li jikkonċernaw is-simplifikazzjoni
u l-aċċelerament ta’ litigazzjoni dwar talbiet żgħar.

(6)

Bosta Stati Membri introduċew proċeduri ċivili simplifikati għal talbiet żgħar billi l-ispejjeż, id-dewmien u
l-komplessitajiet konnessi mal-litigazzjoni mhux neċessarjament jonqsu b’mod proporzjonali mal-valur tat-talba.
L-ostakli għall-kisba ta’ deċiżjoni rapida u mhux għalja
huma aggravati f’każijiet transkonfinali. B’hekk jeħtieġ li
tiġi stabbilita Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Huwa
meħtieġ li l-għan ta’ tali proċedura jkun il-faċilitazzjoni ta’
l-aċċess għall-ġustizzja. Id-distorsjoni tal-kompetizzjoni
fis-suq intern ikkawżata mill-iżbilanċi fir-rigward talfunzjonament tal-mezzi proċedurali mogħtija lill-kredituri
fi Stati Membri differenti toħloq il-ħtieġa ta’ leġislazzjoni
Komunitarja li tiggarantixxi l-parità fil-kondizzjonijiet
għall-kredituri u d-debituri fl-Unjoni Ewropea kollha. Meta
jiġu ffissati l-ispejjeż imposti għat-trattament ta’ talba taħt
il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, għandu jkun
meħtieġ li jiġu kkunsidrati l-prinċipji tas-sempliċità, tarrapidità u tal-proporzjonalità. Huwa kunsiljabbli li jkollhom isiru pubbliċi d-dettalji ta’ l-ispejjeż li jiġu imposti, u
li jkunu trasparenti l-mezzi li bihom tiġi stabbilita
kwalunkwe spiża bħal dawn.

(7)

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet
transkonfinali, filwaqt li tnaqqas l-ispejjeż, billi toffri strument fakultattiv addizzjonali għall-possibbiltajiet li jeżistu
taħt il-liġijiet ta’ l-Istati Membri, li mhumiex sejrin jintlaqtu. Dan ir-Regolament għandu wkoll jagħmilha aktar
sempliċi li jinkiseb ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’
sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet
Żgħar fi Stat Membru ieħor.

(8)

Dan ir-Regolament huwa maħsub sabiex jippromwovi
d-drittijiet fundamentali u jieħu kont, partikolarment, talprinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. Huwa meħtieġ li l-qorti jew
it-tribunal jirrispettaw id-dritt għal smigħ ġust u l-prinċipju
ta’ proċess kontenzjuż, b’mod partikolari meta jiddeċiedu
dwar il-ħtieġa ta’ seduta u dwar il-mezzi tal-prova u l-limiti
xierqa għat-teħid tal-prova.

(9)

(10)
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Sabiex jiġi ffaċilitat il-kalkolu tal-valur ta’ talba,
m’għandhomx jitqiesu l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha.
Dan ma għandu jinċidi la fuq is-setgħa tal-qorti jew tattribunal li jimponuhom fis-sentenzi tagħhom u lanqas fuq
ir-regoli nazzjonali dwar il-kalkolu ta’ l-interessi.

31.7.2007

(11)

Huwa meħtieġ, sabiex tiġi ffaċilitata l-introduzzjoni talProċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, li l-attur jibda
l-applikazzjoni billi jimla formola tat-talba standard u jippreżentaha fil-qorti jew fit-tribunal. Il-formola tat-talba
għandha tiġi ppreżentata biss lil qorti jew tribunal li jkollhom ġurisdizzjoni.

(12)

Huwa meħtieġ li l-formola tat-talba tkun akkumpanjata,
fejn ikun il-każ, minn kwalunkwe dokument rilevanti ta’
sostenn. Madankollu, huwa meħtieġ li dan ma jwaqqafx
lill-attur milli jippreżenta, fejn ikun il-każ, provi ulterjuri
matul il-proċedura. L-istess prinċipju għandu japplika
għar-risposta mill-konvenut.

(13)

Huwa meħtieġ li l-kunċetti ta’ “manifestament mingħajr
bażi” u “inammissibbli” fil-kuntest taċ-ċaħda ta’ talba jew
ta’ applikazzjoni jiġu determinati b’mod konformi malliġi nazzjonali.

(14)

Huwa kunsiljabbli li l-Proċedura Ewropea għal Talbiet
Żgħar tkun bil-miktub, sakemm seduta orali ma tkunx
kunsidrata meħtieġa mill-qorti jew tribunal jew sakemm
ma tiġix mitluba minn xi parti. Huwa meħtieġ li l-qorti
jew it-tribunal ikunu jistgħu jiċħdu tali rikjesta. M’għandux
ikun possibbli li tali ċaħda tiġi kkontestata separatament.

(15)

Il-partijiet ma għandhomx ikunu obbligati li jkunu rappreżentati minn avukat jew minn xi professjonist legali ieħor.

(16)

Huwa meħtieġ li l-kunċett ta’ “kontrotalba” jiġi interpretat
fis-sens ta’ l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE)
Nru 44/2001 fis-sens li din tibbaża ruħha fuq l-istess kuntratt jew fatti li fuqhom kienet ibbażata t-talba oriġinali.
L-Artikoli 2 u 4 kif ukoll l-Artikolu 5(3), (4) u (5) għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kontrotalbiet.

(17)

F’każijiet fejn il-konvenut jallega dritt ta’ tpaċija, tali talba
m’għandhiex tikkostitwixxi kontrotalba għall-finijiet ta’
dan ir-Regolament. Għalhekk, il-konvenut m’għandux
ikun obbligat juża l-formola standard A, kif tinsab
fl-Anness I, sabiex jinvoka tali drittijiet.

(18)

L-Istat Membru destinatarju għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni
ta’ l-Artikolu 6 ikun l-Istat Membru fejn għandha ssir
in-notifika jew fejn għandu jintbagħat id-dokument. Sabiex
jitnaqqsu l-ispejjeż u d-dewmien, huwa meħtieġ li
n-notifika tad-dokumenti ssir lill-partijiet primarjament
permezz tas-servizz postali attestata permezz ta’ riċevuta,
inkluża d-data tar-riċevuta.

(19)

Huwa kunsiljabbli li parti tkun tista’ tirrifjuta li taċċetta
dokument fil-ħin tan-notifika jew billi tirritorna
d-dokument fi żmien ġimgħa jekk ma jkunx miktub billingwa uffiċjali, jew akkumpanjat minn traduzzjoni billingwa uffiċjali, ta’ l-Istat Membru destinatarju (jew, jekk
ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru,
bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post
fejn in-notifika jkollha isseħħ jew fejn id-dokument ikollu
jintbagħat) jew b’lingwa li d-destinatarju jifhem.
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(20)

Huwa meħtieġ li fil-kuntest tas-seduta orali u tat-teħid talprova, l-Istati Membri jinkoraġġixxu l-użu tat-teknoloġija
moderna tal-komunikazzjoni suġġett għal-liġi nazzjonali
ta’ l-Istat Membru fejn il-qorti jew it-tribunal ikollhom
is-sede. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw mezzi ta’
teħid ta’ provi li jkunu l-aktar sempliċi u li jiswew l-inqas.

(21)

Huwa meħtieġ li l-assistenza prattika, li għandha tkun disponibbli lill-partijiet sabiex jimlew il-formoli ta’ applikazzjoni,
tinkludi
informazzjoni
teknika
dwar
id-disponibbiltà u l-mili tagħhom.

(22)

Huwa meħtieġ li l-persunal tal-qorti jew tat-tribunal ikun
jista’ jagħti informazzjoni dwar kwistjonijiet proċedurali
b’mod konformi mal-liġi nazzjonali.

(23)

Fid-dawl ta’ l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament li jissimplifika u li jaċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet
transkonfinali, huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal
jaġixxu malajr kemm jista’ jkun anki f’każijiet fejn dan
ir-Regolament ma jippreskrivi l-ebda limitu ta’ żmien għal
xi fażi speċifika tal-proċedura.

(24)

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-limiti ta’ żmien previsti f’dan
ir-Regolament, għandu jiġi applikat ir-Regolament (KEE,
Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li
jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perijodi, dati u limiti
ta’ żmien (1).

(25)

Huwa meħtieġ, sabiex jiġi aċċelerat l-irkupru fir-rigward
ta’ talbiet żgħar, li s-sentenza tkun eżegwibbli minkejja
kull possibbiltà ta’ appell u mingħajr il-kondizzjoni ta’
l-għotja ta’ garanzija ħlief skond kif inhu previst f’dan
ir-Regolament.

(26)

Huwa meħtieġ li kwalunkwe referenza f’dan ir-Regolament
għal appell tinkludi kull mezz possibbli ta’ appell disponibbli taħt il-liġi nazzjonali.

(27)

Huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal jinkludu persuna
kwalifikata sabiex isservi bħala imħallef skond il-liġi
nazzjonali.

(28)

Huwa meħtieġ li kull meta l-qorti jew it-tribunal ikunu
meħtieġa jistabbilixxu skadenza, il-parti konċernata tiġi
mgħarrfa bil-konsegwenzi jekk ma tiġix rispettata dik
l-iskadenza.

(29)

Huwa xieraq li l-parti telliefa tħallas l-ispejjeż tal-kawża.
L-ispejjeż tal-kawża għandhom jiġu stabbiliti b’mod konformi mal-liġi nazzjonali. B’kont meħud ta’ l-objettivi tassempliċità u ta’ l-effikaċja meta mqabbla ma’ l-ispejjeż,
huwa kunsiljabbli li l-qorti jew it-tribunal jordnaw li parti
telliefa tkun obbligata tħallas biss għall-ispejjeż tal-kawża,
inkluża per eżempju kwalunkwe spiża li tirriżulta millfatt li l-parti l-oħra kienet rappreżentata minn avukat jew
professjonist legali ieħor, jew kwalunkwe spiża li tirriżulta
min-notifika jew mit-traduzzjoni ta’ dokumenti, li jkunu
proporzjonati għall-valur tat-talba jew li jkunu neċessarjament tħallsu.

(1) ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.
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(30)

Sabiex jiġu ffaċilitati r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni,
huwa meħtieġ li sentenza mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tiġi rikonoxxuta u
eżegwita fi Stat Membru ieħor mingħajr il-bżonn ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u mingħajr l-ebda possibbiltà li
jiġi oppost ir-rikonoxximent tagħha.

(31)

Hemm il-ħtieġa ta’ standard minimi għar-reviżjoni ta’ sentenza f’sitwazzjonijiet fejn il-konvenut ma setax jikkontesta t-talba.

(32)

B’kont meħud ta’ l-objettivi ta’ sempliċità u ta’ effikaċja
meta mqabbla ma’ l-ispejjeż, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni
m’għandhiex tkun meħtieġa li jkollha rappreżentant awtorizzat jew indirizz postali fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni,
ħlief fir-rigward ta’ aġenti bil-kompetenza għall-proċedura
ta’ l-eżekuzzjoni skond il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat
Membru.

(33)

Huwa meħtieġ li l-Kapitolu III ta’ dan ir-Regolament japplika wkoll għad-determinazzjoni ta’ l-ispejjeż u l-infiq li
jkunu saru minn uffiċjali tal-qorti jew tat-tribunal minħabba sentenzi mogħtija skond il-proċedura speċifikata
f’dan ir-Regolament.

(34)

Huwa meħtieġ li l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni
ta’ dan ir-Regolament jiġu adottati skond id-Deċiżjoni talKunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi
l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni
konferiti lill-Kummissjoni (2).

(35)

B’mod partikolari huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata
s-setgħa li tadotta l-miżuri meħtieġa sabiex taġġorna jew
tagħmel emendi tekniċi fil-formoli li jinsabu fl-Annessi.
Billi dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma
mfasslin sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan
ir-Regolament u/jew sabiex jissupplimentaw dan
ir-Regolament biż-żieda ta’ elementi mhux essenzjali
ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura
regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tadDeċiżjoni 1999/468/KE.

(36)

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri
l-istabbiliment ta’ proċedura li tissimplifika u taċċelera
l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, u
li tnaqqas l-ispejjeż, ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba
l-iskala u l-effetti ta’ dan ir-Regolament, jintlaħqu aħjar fillivell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri skond
il-prinċipju ta’ sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tatTrattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit
f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn
minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(2) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata midDeċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
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(37)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda, konformement ma’ l-Artikolu 3
tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’
l-Irlanda anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u matTrattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, taw avviż dwar
ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(38)

Konformement ma’ l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar
il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar
l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta’
dan ir-Regolament, u lanqas ma hija marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,
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Il-Premessi tar-Regolament (UE) 2015/2421
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta’ Diċembru 2015 li jemenda
r-Regolament (KE) Nru 861/2007 li jistabbilixxi
Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar
u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 li joħloq
proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea
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I
(Atti leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT (UE) 2015/2421 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-16 ta' Diċembru 2015
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 861/2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u
r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 81 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura ordinarja leġiżlattiva (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabbilixxa l-Proċedura Ewropea għal
Talbiet Żgħar. Dak ir-Regolament japplika kemm għal talbiet ċivili u kummerċjali transkonfinali kkontestati kif
ukoll mhux ikkontestati ta' valur li ma jaqbiżx l-EUR 2 000. Dan jiżgura wkoll li s-sentenzi mogħtija skont din ilproċedura huma infurzabbli mingħajr ebda proċedura intermedjarja, b'mod partikolari mingħajr il-ħtieġa ta'
dikjarazzjoni ta' infurzabbiltà fl-Istat Membru ta' infurzar (l-abolizzjoni ta' exequatur). L-għan ġenerali tarRegolament (KE) Nru 861/2007 kien li jitjieb l-aċċess għall-ġustizzja kemm għall-konsumaturi kif ukoll għannegozji billi jitnaqqsu l-ispejjeż u jitħaffu l-proċeduri ċivili fir-rigward ta' talbiet li jaqgħu taħt il-kamp ta' appli
kazzjoni tiegħu.

(2)

Ir-rapport tal-Kummissjoni tad-19 ta' Novembru 2013 dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 861/2007
jiddikjara li, b'mod ġenerali, il-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija meqjusa li ffaċilitat it-tilwim transkon
finali dwar talbiet żgħar fl-Unjoni. Madankollu, dak ir-rapport jidentifika wkoll l-ostakoli għall-kisba tal-potenzjal
sħiħ tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għall-benefiċċju tal-konsumaturi u tan-negozji, b'mod partikolari lintrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs). Dak ir-rapport isib, fost affarijiet oħra, li l-livell massimu baxx stipulat

(1) ĠU C 226, 16.7.2014, p. 43.
(2) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ottubru 2015 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat3 ta' Diċembru 2015.
(3) Ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal
Talbiet Żgħar (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 1).
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fir-Regolament (KE) Nru 861/2007 fir-rigward tal-valur tat-talba jċaħħad ħafna rikorrenti potenzjali fit-tilwim
transkonfinali mill-użu ta' proċedura ssimplifikata. Barra minn hekk, jiddikjara li bosta elementi tal-proċedura
jistgħu jkunu ssimplifikati aktar sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u t-tul tal-kawża. Ir-rapport tal-Kummissjoni
jikkonkludi li dawk l-ostakli jistgħu jitneħħew bl-aktar mod effettiv billi jiġi emendat ir-Regolament (KE)
Nru 861/2007.
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(3)

Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jużaw l-opportunitajiet ipprovduti mis-suq intern bis-sħiħ, u l-fiduċja
tagħhom m'għandhiex tkun limitata minħabba n-nuqqas ta' rimedji ġuridiċi effettivi għal tilwim fejn hemm
element transkonfinali. It-titjib għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar propost f'dan ir-Regolament għandu lgħan li jipprovdi lill-konsumaturi b'mezzi ta' rimedju effettiv, u b'hekk jikkontribwixxi fl-infurzar prattiku taddrittijiet tagħhom.

(4)

Żieda fil-livell massimu fir-rigward tal-valur ta' talba għal EUR 5 000 għandha ttejjeb l-aċċess għal rimedju
ġudizzjarju effettiv u kosteffiċjenti għal tilwim transkonfinali, b'mod partikolari għall-SMEs. Aċċess akbar għallġustizzja għandu jsaħħaħ il-fiduċja fi transazzjonijiet transkonfinali u għandu jikkontribwixxi għall-użu sħiħ talopportunitajiet mogħtija mis-suq intern.

(5)

Dan ir-Regolament għandu japplika għal każijiet transkonfinali biss. Każ transkonfinali għandu jitqies li jeżisti
meta għall-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru marbut b'dan irRegolament li mhuwiex l-Istat Membru tal-qorti jew tat-tribunal aditi.

(6)

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tittejjeb aktar billi jittieħed vantaġġ tal-iżviluppi teknoloġiċi filqasam tal-Ġustizzja u ta' għodod ġodda disponibbli għall-qrati u tribunali li jistgħu jgħinu biex tingħeleb iddistanza ġeografika u l-konsegwenzi tagħha f'termini ta' spejjeż għoljin u t-tul tal-proċedimenti.

(7)

Sabiex jitnaqqsu ulterjorment l-ispejjeż tal-kawża u t-tul tal-proċeduri, għandu jiġi inkoraġġut ulterjorment l-użu
tat-teknoloġija moderna ta' komunikazzjoni mill-partijiet u l-qrati u t-tribunali.

(8)

Għal dokumenti li jridu jiġu nnotifikati lill-partijiet fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, in-notifika
elettronika għandha tkun fuq l-istess livell tan-notifika bil-posta. Għal dak l-għan, dan ir-Regolament għandu
jistabbilixxi qafas ġenerali li jippermetti l-użu ta' servizz elettroniku kull meta l-mezzi tekniċi neċessarji jkunu
disponibbli u fejn l-użu ta' servizz elettroniku jkun kompatibbli mar-regoli proċedurali nazzjonali tal-Istati
Membri involuti. Fir-rigward tal-komunikazzjonijiet l-oħra kollha bil-miktub bejn il-partijiet jew persuni oħra
involuti fil-proċedimenti u l-qrati jew it-tribunali, il-mezzi elettroniċi għandhom jintużaw bħala l-mezz preferut sa
fejn possibbli, fejn tali mezzi jkunu disponibbli u ammissibbli.

(9)

Dment li l-partijiet jew destinatarji oħra ma jkunux obbligati skont il-liġi nazzjonali li jaċċettaw mezzi elettroniċi,
huma għandhom ikollhom l-għażla jekk għandhomx jintużaw mezzi elettroniċi, meta tali mezzi jkunu
disponibbli u ammissibbli, jew mezzi aktar tradizzjonali għan-notifika ta' dokumenti jew għal komunikazzjoni
oħra bil-miktub mal-qorti jew it-tribunal. L-aċċettazzjoni minn parti ta' notifika permezz ta' mezzi elettroniċi
huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tagħha li tirrifjuta li taċċetta dokument li mhuwiex miktub fil-lingwa
uffiċjali tal-Istat Membru, jew akkumpanjat bi traduzzjoni fiha, li fih hija domiċiljata jew abitwalment residenti
jew, jekk hemm diversi lingwi uffiċjali f'dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali talpost fejn dik il-parti hija domiċiljata jew abitwalment residenti, jew f'lingwa, li hija tifhem.

(10)

Fejn jintużaw il-mezzi elettroniċi għan-notifika ta' dokumenti jew għal komunikazzjonijiet oħra bil-miktub, laħjar prattiki eżistenti għandhom jiġu applikati mill-Istati Membri biex jiżguraw li l-kontenut tad-dokumenti u
tal-komunikazzjonijiet l-oħra bil-miktub riċevuti huwa veru u leali lejn il-kontenut tad-dokumenti u ta' komuni
kazzjonijiet oħra bil-miktub mibgħuta u li l-metodu użat għall-konferma tar-riċevuta jipprovdi l-konferma tarriċevuta mid-destinatarju u tad-data tar-riċevuta.

(11)

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija essenzjalment proċedura bil-miktub. Is-seduti orali għandhom
jinżammu biss bħala eċċezzjoni fejn is-sentenza ma tkunx tista' tingħata biss fuq il-bażi ta' prova bil-miktub jew
meta qorti jew tribunal jaqbel li jagħmel seduta orali fuq talba ta' parti.
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(12)

Sabiex persuni jkunu jistgħu jinstemgħu mingħajr ma jinħtiġilhom jivvjaġġaw lejn il-qorti jew it-tribunal,
għandhom jitwettqu seduti orali kif ukoll il-ġbir ta' provi mis-smigħ tax-xhieda, esperti jew partijiet bl-użu ta'
kwalunkwe mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod adatti disponibbli għall-qorti jew it-tribunal, sakemm
minħabba ċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, l-użu ta' tali teknoloġija ma jkunx adatt għat-twettiq ġust talproċedimenti. Fir-rigward ta' persuni domiċiljati jew abitwalment residenti fi Stat Membru li għajr l-Istat Membru
tal-qorti jew it-tribunal aditi, għandhom jiġu organizzati seduti orali permezz tal-użu tal-proċeduri previsti firRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 (1).

(13)

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-użu ta' teknoloġija tal-komunikazzjoni mill-bogħod. Għall-fini tattwettiq ta' seduti orali, għandhom isiru arranġamenti sabiex il-qrati jew it-tribunali li jkunu kompetenti firrigward tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar ikollhom aċċess għal teknoloġija tal-komunikazzjoni millbogħod adatta bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-proċedimenti jkunu ġusti fir-rigward taċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ.
Fir-rigward tal-vidjokonferenzjar, għandu jittieħed kont tar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-vidjokonfe
renzjar transkonfinali adottata mill-Kunsill fil-15 u s-16 ta' Ġunju 2015 u tal-ħidma mwettqa fil-qafas talĠustizzja Elettronika Ewropea.

(14)

L-ispejjeż potenzjali tal-kawża jista' jkollhom sehem fid-deċiżjoni tar-rikorrent dwar jekk jibdiex proċedimenti bilqorti. Fost spejjeż oħra, it-tariffi tal-qorti jistgħu jiskoraġġixxu lir-rikorrenti milli jibda proċedimenti bil-qorti.
Sabiex jiġi żgurat aċċess għall-ġustizzja għal talbiet żgħar transkonfinali, it-tariffi tal-qorti imposti fi Stat Membru
għal Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar m'għandhomx ikunu sproporzjonati għat-talba u m'għandhomx
ikunu ogħla mit-tariffi tal-qorti imposti għal proċeduri nazzjonali simplifikati tal-qorti f'dak l-Istat Membru.
Madankollu, dan ma għandux jipprevjeni l-impostar ta' tariffi minimi raġonevoli tal-qorti u għandu jkun
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li tiġi imposta, taħt l-istess kondizzjonijiet, tariffa separata għal kwalunkwe
proċedura ta' appell kontra sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

(15)

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, it-tariffi tal-qorti għandhom jinkludu tariffi u spejjeż li għandhom jitħallsu lillqorti jew tribunal, li l-ammont tagħhom huwa stabbilit skont il-liġi nazzjonali. Dawn m'għandhomx jinkludu,
pereżempju, ammonti li huma trasferiti lil partijiet terzi matul il-proċedimenti, bħal onorarji ta' avukat, spejjeż ta'
traduzzjoni, spejjeż ta' notifika ta' dokumenti minn entitajiet li mhumiex qorti jew tribunal, jew l-ispejjeż imħallsa
lil esperti jew xhieda.

(16)

Aċċess effettiv għall-ġustizzja madwar l-Unjoni huwa objettiv ewlieni. Sabiex jiġi żgurat tali aċċess effettiv filkuntest tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, għandha tingħata għajnuna legali f'konformità mad-Direttiva
tal-Kunsill 2003/8/KE (2).

(17)

Il-ħlas ta' tariffi tal-qorti m'għandux jeħtieġ lil min jagħmel it-talba biex jivvjaġġa lejn l-Istat Membru tal-qorti jew
tribunal aditi jew biex iqabbad avukat għal dik il-għan. Sabiex jiġi żgurat li jingħata wkoll aċċess effettiv għallproċedimenti lir-rikorrenti li jinsabu fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn tinsab il-qorti jew it-tribunal aditi,
l-Istati Membri għandhom, bħala minimu, joffru tal-anqas wieħed mill-metodi ta' ħlas mill-bogħod previsti f'dan
ir-Regolament.

(18)

Għandu jiġi ċċarat li soluzzjoni bil-qorti approvata minn qorti jew konkluża quddiem qorti jew tribunal matul ilProċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tiġi infurzata bl-istess mod bħal sentenza mogħtija f'dik il-proċedura.

(19)

Sabiex tiġi mminimizzata l-ħtieġa għat-traduzzjoni u l-ispejjeż assoċjati, il-qorti jew it-tribunal għandu, meta
joħroġ ċertifikat għall-infurzar ta' sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, jew ta' soluzzjoni
bil-qorti approvata minn jew konkluża quddiem qorti jew tribunal, matul dik il-proċedura, f'lingwa differenti
minn tagħha, juża l-verżjoni tal-lingwa rilevanti tal-forma standard għaċ-ċertifikat disponibbli f'format dinamiku
online fuq il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika. F'dan ir-rigward huwa għandu jkun intitolat li jserraħ fuq l-eżattezza
tat-traduzzjoni disponibbli fuq dak il-Portal. Kull spiża għal traduzzjoni meħtieġa tat-test imdaħħal fil-kaxxi għal
test liberu taċ-ċertifikati għandha tiġi allokata kif previst fil-liġi tal-Istat Membru tal-qorti jew it-tribunal.

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni
ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1); (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 121).
(2) Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta' Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f'tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi
regoli komuni minimi konnessi ma' għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn (ĠU L 26, 31.1.2003, p. 41); (Edizzjoni Speċjali bil-Malti,
Kapitolu 19, Vol. 6, p. 90).
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(20)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu assistenza prattika lill-partijiet fil-mili tal-formoli standard previsti filProċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Barra minn hekk, għandhom jipprovdu informazzjoni ġenerali dwar ilkamp ta' applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u dwar liema qrati jew tribunali huma
kompetenti fir-rigward tagħha. Madankollu, dak l-obbligu m'għandux, jinvolvi l-għoti ta' għajnuna legali jew ta'
assistenza legali fil-forma ta' valutazzjoni legali ta' każ speċifiku. L-Istati Membri għandhom ikunu liberi li
jiddeċiedu dwar l-aħjar modi u mezzi biex tiġi pprovduta t-tali assistenza prattika u l-informazzjoni ġenerali, u
għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu fuq liema korpi huma imposti dawk l-obbligi. Tali
informazzjoni ġenerali dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u dwar il-qrati
jew tribunali kompetenti tista' tiġi pprovduta wkoll permezz ta' referenza għall-informazzjoni mogħtija f'fuljetti
jew manwali, fuq siti web nazzjonali jew fuq il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, jew permezz ta'
organizzazzjonijiet ta' appoġġ adatt, bħan-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumatur.

(21)

L-informazzjoni dwar it-tariffi tal-qorti u l-metodi ta' ħlas, kif ukoll dwar l-awtoritajiet jew l-organizzazzjonijiet
kompetenti biex jagħtu għajnuna prattika fl-Istati Membri għandha tkun aktar trasparenti u faċilment disponibbli
fuq l-Internet. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu dik l-informazzjoni lill-Kummissjoni, li minnaħa tagħha għandha tiżgura li din tkun disponibbli għall-pubbliku u mqassma fuq firxa wiesgħa permezz ta'
kwalunkwe mezz adatt, b'mod partikolari permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika.

(22)

Għandu jiġi ċċarat fir-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) li, fejn tilwima
taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, dik il-proċedura għandha tkun ukoll
disponibbli għal rikorrent fi proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea fil-każ li l-konvenut ikun ressaq dikjarazzjoni
ta' oppożizzjoni kontra l-ordni ta' ħlas Ewropea.

(23)

Sabiex jiġi ffaċilitat aktar l-aċċess għal Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, il-formola standard tat-talba
għandha mhux biss tkun disponibbli fil-qrati u tribunali li huma kompetenti fir-rigward tal-Proċedura Ewropea
għal Talbiet Żgħar, iżda għandha wkoll tkun aċċessibbli permezz ta' siti web nazzjonali xierqa. Dak l-obbligu jista'
jiġi ssodisfat billi jkun ipprovdut link għall-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika fuq siti web nazzjonali
rilevanti.

Sabiex titjieb il-protezzjoni tal-konvenut, il-formoli standard previsti fir-Regolament (KE) Nru 861/2007 għandu
jkun fihom informazzjoni dwar il-konsegwenzi għall-konvenut jekk hu ma jikkontestax it-talba jew ma jattendix
seduta orali meta jiġi mħarrek, b'mod partikolari rigward il-possibbiltà li tista' tingħata jew tiġi nfurzata sentenza
kontrih u li tista' tinħoloq responsabbiltà għall-ispejjeż tal-proċedimenti. Il-formoli standard għandu jkun fihom
ukoll l-informazzjoni dwar il-fatt li l-parti li jkollha suċċess ma tkunx tista' tirkupra l-ispejjeż tal-proċedimenti sattali punt li jkunu saru mingħajr ħtieġa jew ma jkunux proporzjonati mal-valur tat-talba.

(24)

Sabiex il-formoli standard tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u tal-proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea
jinżammu aġġornati, is-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament talUnjoni Ewropea (TFUE) għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' tibdil għall-Annessi I sa IV għarRegolament (KE) Nru 861/2007 u fir-rigward ta' tibdil għall-Annessi I sa VII għar-Regolament (KE)
Nru 1896/2006. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul ilħidma ta' preparazzjoni tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, fit-tħejjija u t-tfassil tal-atti delegati,
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill.

(25)

F'konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tażżona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u mat-TFUE, ir-Renju Unit u
l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(26)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal- Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u matTFUE, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew
suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(27)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 861/2007 u (KE) Nru 1896/2006 għalhekk għandhom jiġu emendati skont dan,

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas
Ewropea (ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1).
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KIF GĦANDEK TAGĦMEL BIEX TIKSEB
IL-PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-UE
Pubblikazzjonijiet bla ħlas:
• kopja waħda:
permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• iżjed minn kopja waħda jew posters/mapep:
mir-rappreżentanzi tal-Unjoni Ewropea (http://ec.europa.eu/represent_mt.htm),
mid-delegazzjonijiet f’pajjiżi li mhumiex fl-UE
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_mt.htm),
billi tikkuntattja s-servizz Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_mt.htm)
jew ċempel fuq 00 800 6 7 8 9 10 11 (numru tat-telefown bla ħlas minn kullimkien fl-UE) (*).
(*) L-informazzjoni mogħtija hija b’xejn, kif ukoll it-telefonati ġeneralment huma b’xejn (għalkemm xi operaturi,
kabini tat-telefown jew lukandi jistgħu jitolbu ħlas).

Pubblikazzjonijiet bi ħlas:
• permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

DS-06-18-406-MT-C

