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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-Kreditu fuq Ipoteki fl-UE 
(COM(2005)327) tevalwa l-każ għal leġiżlazzjoni Komunitarja intenzjonata biex ikun 
hemm aktar integrazzjoni tas-swieq Ewropej għall-kreditu fuq l-ipoteki fl-objettiv li 
tittejjeb il-kompetittività Ewropea;

B. billi suq għall-kreditu fuq l-ipoteki li jkun miftuħ, effiċjenti u aktar integrat ikun 
risposta għall-mobilità dejjem tiżdied tax-xogħol u taċ-ċittadini fis-suq intern;

C. billi l-ħarsien tal-konsumatur Ewropew irid ikun waħda mill-aktar karatteristiċi 
importanti ta' kwalunkwe azzjoni leġiżlattiva dwar il-kreditu fuq l-ipoteki, li għal 
ħafna ċittadini ta' l-UE jirrapreżenta l-ikbar impenn finanzjarju tul ħajjithom, 
b'implikazzjonijiet fit-tul fuq il-livell ta' għajxien u l-istabilità finanzjarja tagħhom;

D. billi t-trasparenza mtejjba fir-rigward ta' karatteristiċi ewlenin tal-prodotti ipotekarji 
disponibbli mhux biss ittejjeb l-effiċjenza tas-suq imma żżid ukoll il-kunfidenza ta' 
dawk il-persuni fl-UE li jisselfu u li jkunu qed iqisu tranżazzjonijiet ta' kreditu fuq 
ipoteka fi Stat Membri oħra u tippermettilhom li jieħdu deċiżjoni infurmata;

E. billi għadhom jeżistu differenzi sinifikanti bejn is-sistemi legali u l-kulturi 
kummerċjali ta' l-Istati Membri, b'mod partikulari fid-dispożizzjonijiet li jirregolaw 
oqsma li mhumiex koperti mill-leġiżlazzjoni ta' l-UE (i.e. proċeduri ta' infurzar, 
leġiżlazzjoni dwar il-propjetà, reġistri ta' l-art, termini kuntrattwali eċċ.);

F. billi s'issa l-eżistenza ta' xkiel konsiderevoli fis-suq fixklet iż-żieda ta' offerti ta' 
kreditu fuq ipoteki bejn il-fruntieri, li s'issa jammontaw għal inqas minn 1% tas-suq ta' 
l-ipoteki globali ta' l-UE;

G. billi s-sensara fl-ipoteki jista' jkollhom irwol importanti, billi jużaw il-kompetenzi 
tagħhom fi prodotti ipotekarji fis-suq domestiku tagħhom imma anke bejn is-swieq ta' 
Stati Membri oħra, billi jappoġġaw attività bejn il-fruntieri u billi jservu ta' pont bejn 
il-konsumatur u istituzzjonijiet finanzjarji kemm lokali u kemm barranin;

H. billi, sabiex tinġieb aktar effiċjenza u kompetittività fis-suq ta' l-UE tal-kreditu fuq l-
ipoteki, jista' jkun aktar preferibbli li l-ewwel nett wieħed iħares lejn l-
implimentazzjoni u t-tħaddim tal-Kodiċi ta' Kondotta dwar is-Self fuq id-Djar1 u l-użu 
tad-Dokument Informattiv Standardizzat Ewropew (ESIS), bl-intenzjoni li jkun żgurat 
li l-konsumaturi jiksbu informazzjoni trasparenti u li tista' titqabbel dwar is-self fuq id-
djar; 

  
1 " Kodiċi ta' Kondotta dwar informazzjoni pre-kuntrattwali li trid tingħata lill-konsumatur minn selliefa li joffru 
self fuq id-djar", Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Marzu 2001, ippublikata fil-ĠU L 69 ta' l-
10.3.2001



PA\625744MT.doc PE 376.602v02-004/5PA\625744MT.doc

MT

I. billi jidher li l-Kodiċi ta' Kondotta dwar is-Self fuq id-Djar ġie implimentat b'diversi 
gradi ta' suċċess fl-Istati Membri, imma madankollu mingħajr ma ssolviet il-problema 
globali tan-nuqqas ta' qafas legali komuni;

1. Jirrikonoxxi l-potenzjali għal benefiċċji għall-konsumatur permezz ta' iktar 
integrazzjoni ffokata tajjeb tas-suq ta' l-UE ta' l-ipoteki;

2. Jitlob l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-kwantità u l-kwalità ta' l-
informazzjoni u l-pariri tekniċi li se jiġu forniti, li huma meħtieġa biex min jissellef 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar il-kuntratt ta' l-ipoteka li jkun se jiffirma;

3. Jinsisti li informazzjoni ta' dan it-tip trid tkun kompluta u tiftiehem u trid tiġi provduta 
mill-aktar fis fil-lingwa nattiva ta' min jissellef sabiex ikun jista' jagħmel għażla 
infurmata mill-bidu nett tal-proċess;

4. Jikkunsidra li l-Kodiċi ta' Kondotta dwar is-Self fuq id-Djar u d-Dokument 
Informattiv Standardizzat Ewropew (ESIS) attwali huma strumenti importanti, imma 
mhumiex biżżejjed biex iħarsu kif suppost lill-interessi ekonomiċi taċ-ċittadini li 
jiċċaqalqu bejn il-fruntieri ta' l-UE u jintrabtu biex jixtru propjetà fi Istati Membri 
oħra;

5. Jitlob b'mod partikulari li jintużaw standards komuni ta' l-UE għall-bażi tal-kalkolu 
tar-Rata f'Perċentwali ta' l-Ispiża Annwali (APRC), peress li din hija element ewlieni 
biex il-konsumatur jiġi provdut b'metodu vijabbli biex iqabbel il-"prezz reali" ta' 
kreditu fuq ipoteka; 

6. Jitlob li d-definizzjoni ta' l-ogħla limiti armonizzati ta' l-ARPC tapplika mill-inqas 
għall-Istati Membri fiz-zona Euro;

7. Jenfasizza r-responsabiltà tas-sellief li jipprovdi – flimkien ma' l-informazzjoni dwar l-
APRC – informazzjoni dettaljata dwar kwalunkwe spejjeż u miżati ta' tranżazzjoni u 
obbligi legali relatati li se jiġġarrbu minn min jissellef (nutar, miżati ta' reġistrazzjoni 
u amministrazzjoni, rekwiżiti fiskali eċċ);  

8. Jikkunsidra li l-armonizzazzjoni ta' l-għażliet ta' ħlas lura minn kmieni u tal-limiti fuq 
miżati ta' ħlas lura minn kmieni tista' tkun ta' benefiċċju lis-sellief/konsumatur, 
sakemm ma tirriżultax fi primjums ta' riskju ogħla; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni biex iddaħħal miżuri li jħarsu l-konsumatur li jagħżel li jħallas is-self 
lura minn kmieni;

9. Jitlob lill-Kummissjoni biex teżamina l-possibiltà li jiġi żviluppat l-irwol ta' l-
intermedjarji fil-kummerċjalizzar u l-bejgħ ta' ipoteki bejn il-fruntieri tas-swieq ta' l-
UE;

10. Jitlob li jkun hemm rispett strett tal-leġiżlazzjoni kollha fis-seħħ ta' l-UE fil-qasam tal-
ħarsien tad-dejta għal kwalunkwe operazzjoni marbuta ma' l-evalwazzjoni tar-riskju ta' 
l-affidabilità għal kreditu ta' min jissellef u għall-ħżin ta' dejta ta' dan it-tip fi 
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kwalunkwe tip ta' database;

11. Jitlob lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ lill-Istati Membri biex kemm jista' jkun malajr 
jimplimentaw sistemi kumpatibbli ta' reġistri ta' l-art jew għar-reġistrazzjoni ta' 
propjetà sabiex jiġi faċilitat l-iskambju ta' informazzjoni dwar is-sieda ta' l-art, biex 
b'hekk jiġu żgurati l-akkuratezza u t-trasparenza. L-aċċess għall-databases ta' dan it-tip 
fuq bażi mhux diskriminatorja se jkun pass importanti fit-tħeġġiġ ta' sellief biex 
joperaw bejn il-fruntieri;

12. Jistieden lill-Istati Membri biex jadottaw approċċ differenzjat fl-implimentazzjoni ta' 
proċeduri nazzjonali għall-infurzar relatati ma' kuntratti ta' kreditu fuq ipoteki sabiex 
jitqiesu ċ-ċirkostanzi personali u soċjali tal-konsumatur; Jappoġġa s-suġġeriment tal-
Kummissjoni li tinħoloq tabella ta' informazzjoni aġġornata regolarment 
b'informazzjoni dwar il-prezz u t-tul ta' proċeduri ta' bejgħ sfurzat fl-Istati Membri, 
waqt li jitlob lill-Kummissjoni biex regolarment tirrevedi l-effettività ta' din il-miżura; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina metodi biex jitkomplew l-iżvilupp tal-Kodiċi 
ta' Kondotta Volontarju dwar is-Self fuq id-Djar u l-użu tad-Dokument Informattiv 
Standardizzat Ewropew (ESIS) u jħeġġeġ bis-saħħa aktar implimentazzjoni tagħhom 
tul l-Istati Membri kollha;

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal direttiva bl-intenzjoni li jiġu 
armonizzati l-aspetti ewlenin tas-suq tal-kreditu fuq ipoteki ta' rilevanza partikulari 
għall-konsumatur fl-UE, li jinkludu standards komuni ta' l-UE fil-bażi tal-kalkolu ta' l-
APRC u lista ta' informazzjoni obbligatorja biex tkun inkluża fi kwalunkwe offerta ta' 
kreditu fuq ipoteka preżentata li xi ħadd li potenzjalment se jissellef.  


