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Suġġett: Petizzjoni 1798/2009, imressqa minn J.L.B.N., ta’ nazzjonalità Spanjola, 
dwar il-falliment ta’ żviluppatur tal-proprjetà f’Murcia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi t-tħassib tagħha fir-rigward tan-nuqqas ta’ garanziji meħtieġa tal-
iżviluppaturi tal-proprjetà biex jiġu salvagwardjati l-fondi ta’ dawk li jixtru dar. Il-falliment 
ta’ kumpanija ta’ żvilupp, li bħalissa ttellgħet quddiem il-qrati biex jintlaħaq ftehim mal-
kredituri, ħalla lil dawk ikkonċernati mingħajr dar u dawn ma jistgħux jirkupraw id-depożiti 
mħallsa għal dan il-bini. Il-petizzjonanta qed titlob għal aktar garanziji tal-gvern fir-rigward 
tad-depożiti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għajr għall-każijiet fejn hemm 
rabta mal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervieni 
f’każijiet individwali relatati ma’ problemi li jirrigwardaw l-amministrazzjoni ġenerali tal-
ġustizzja, ma’ nuqqas ta’ effikaċja tas-sistema ġudizzjarja jew ma’ kwistjonijiet partikolari 
bħal dik deskritta fil-petizzjoni.

Skont il-liġi tal-UE kif inhi bħalissa, ma jeżistux regoli tal-UE li jirregolaw ir-rekwiżiti legali 
relatati mal-għoti ta’ liċenzji għall-bini jew mar-rimedji rispettivi fil-konfront tal-iżviluppaturi 
tal-proprjetà fil-każijiet ta’ nuqqas min-naħa tagħhom. Lanqas ma teżisti liġi tal-UE dwar ix-
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xiri ta’ proprjetà privata (bl-eċċezzjoni tat-timeshare, li huwa rregolat mid-Direttiva 
94/47/KE), l-irkupru ta’ depożiti bankarji, ir-rimedji kontra l-ksur ta’ kuntratti mill-kuntratturi 
tal-bini, jew it-tul tal-proċedimenti quddiem il-qrati nazzjonali. Dawn il-kwistjonijiet huma 
rregolati mil-liġi nazzjonali.

Jeżisti Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment, li 
jipprovdu skemi komuni għall-interazzjoni bejn id-diversi reġimi li jirregolaw l-insolvenza. 
Skont l-Artikolu 39 ta’ dan ir-Regolament, kull kreditur li jkollu r-residenza abitwali tiegħu 
fl-UE, għandu jkollu d-dritt li jippreżenta t-talbiet tiegħu f’kull waħda mill-proċedimenti ta’ 
falliment pendenti fl-UE u li jkollhom x’jaqsmu mal-assi tad-debitur. Għall-proċedimenti 
għandha tapplika l-liġi nazzjonali, jiġifieri l-liġi tal-insolvenza tal-Istat tal-ftuħ tal-
proċedimenti jew il-liġi tal-Istat fejn tkun irreġistrata l-proprjetà immobbli. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, ma jistax jiġi stabbilit ksur possibbli 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000. Fin-nuqqas ta’ ksur tal-liġi tal-UE, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa biex tieħu azzjoni f’dan il-każ. Billi l-petizzjonanta 
qiegħda titlob li jkun hemm aktar garanziji tal-gvern, din tiġi kwistjoni domestika li taqa’ fil-
kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali.


