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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0286/2010, imressqa minn M.D., ta’ nazzjonalità Brittanika, dwar 
il-falliment ta’ żviluppatur tal-proprjetà li mingħandu xtara dar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, wara li xtara dar fuq il-pjanta fl-2006 fir-Reġjun ta’ Murcia, u ħallas 
depożitu bil-quddiem meta ffirma l-kuntratt, l-iżviluppatur tal-proprjetà inkwistjoni falla. Il-
petizzjonant u oħrajn bdew il-proċedimenti legali biex jieħdu lura l-flus tagħhom permezz ta’ 
arranġamenti ma’ kredituri jew permezz tal-irkupru tal-garanzija tal-bank. Huwa qiegħed 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu f’idejh tali kwistjonijiet u jevalwa sakemm tali 
imġiba hija kompatibbli mal-liġi tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ garanzija ta’ depożitu mistennija mingħand 
żviluppatur tal-proprjetà fi Spanja, li falla, u li mingħandu huwa xtara dar u jistaqsi jekk tali 
mġiba hijiex kompatibbli mal-liġi tal-UE. 

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa 
ġenerali biex tintervieni f’każijiet individwali relatati ma’ problemi ta’ amministrazzjoni 
ġenerali ta’ ġustizzja, ineffiċjenza tas-sistema ġuridika u kwistjonijiet partikolari bħal dawk 
deskritti fil-petizzjoni, sakemm m’hemmx rabta mal-liġi tal-UE.

Skont il-liġi tal-UE attwali, m’hemm l-ebda regola tal-UE li tirregola r-rekwiżiti legali dwar l-
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għoti ta’ liċenzji għall-bini jew ir-rimedji rispettivi kontra l-iżviluppaturi tal-proprjetà f’każ 
ta’ falliment. Lanqas m’hemm liġi tal-UE li tirrigwarda x-xiri ta’ proprjetà privata, differenti 
mit-timeshare (Direttiva 94/47/KE), l-irkupru ta’ depożiti bankarji, ir-rimedji kontra l-
kuntratturi tal-bini li jkunu qed jiksru kuntratt, jew it-tul ta’ żmien tal-proċedimenti fil-qrati 
nazzjonali. Tali kwistjonijiet huma regolati mil-liġi nazzjonali.

Jeżisti Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment li 
jistabbilixxi skemi komuni għall-interazzjoni ta’ sistemi ta’ falliment differenti. Skont l-
Artikolu 39 tiegħu, kull kreditur, li jkollu r-residenza abitwali tiegħu fl-UE, għandu jkollu d-
dritt li jippreżenta talbiet bil-miktub f’kull proċediment ta’ falliment pendenti fl-UE li 
jirrigwarda l-assi tad-debitur. Il-liġi nazzjonali għandha tapplika għall-proċedimenti, li hija 
jew il-liġi dwar il-falliment tal-Istat fejn il-proċedimenti jiġu mnedija jew il-liġi tal-Istat fejn 
il-proprjetà immobbli tkun irreġistrata.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, mhuwiex possibbli li tiġi stabbilita l-
possibilità ta’ ksur tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000. Fin-nuqqas ta’ ksur tad-
dritt tal-UE, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa li tieħu azzjoni f’dan il-każ. Ladarba l-
petizzjonant qed jitlob li tittieħed deċiżjoni mill-Qorti Spanjola kontra l-bennej li qed jikser il-
liġi nazzjonali, din hija kwistjoni domestika li taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali.


