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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0345/2011, imressqa minn Anthony Craven, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, f’isem “Il-Grupp Nazzjonali ta’ Appoġġ għall-vittmi tal-pjanijiet 
ta’ dħul ta’ flus minn djar li m’għamlux suċċess”, dwar in-nuqqas li jinkiseb 
kumpens għall-pjanijiet mimlijin difetti ta’ dħul ta’ flus minn djar 
ikkummerċjalizzati prinċipalment mill-Assoċjazzjonijiet tal-Bini Brittaniċi fi 
tmiem is-snin tmenin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu mis-snin tmenin jipprova jikseb kumpens għall-vittmi ta’ pjanijiet ta’ dħul 
ta’ flus minn djar li ma kinux ippjanati sew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjoni tittratta pjanijiet ta’ dħul ta’ flus minn djar fir-Renju Unit. Skont is-sit tal-internet 
tal-Awtorità Finanzjarja Superviżorja tar-Renju Unit (FSA), pjan bħal dan jikkonsisti minn 
ipoteka tul il-ħajja. Il-flus mislufin imbagħad jintużaw sabiex jinxtara dħul ta’ flus regolari u 
fiss għal dejjem (annwalità). Dan id-dħul ta’ flus jintuża sabiex jitħallas l-imgħax fuq l-ipoteka 
u l-bqija jista’ jintuża minn min jissellef.  Kien hemm bosta inċidenti ta’ bejgħ ħażin ta’ 
pjanijiet ta’ dħul ta’ flus minn djar fis-snin tmenin u minħabba l-klima ekonomika, kien hemm 
ħafna tnaqqis fl-investimenti filwaqt li kien hemm żieda fid-dejn. Konsegwentement, żdied id-
dejn tal-konsumatur. L-ipoteki tul il-ħajja ilhom jiġu rregolati mill-FSA biss mill-31 ta’ Ottubru 
2004.  
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Preċedentement, il-petizzjonant bagħat petizzjoni lill-Parlament Ewropew darbtejn fir-rigward 
pjanijiet ta’ dħul ta’ flus minn djar: il-petizzjoni 733/1999 (li ssemmiet fil-petizzjoni l-ġdida) u 
l-petizzjoni 179/2006 (li ma ssemmietx fil-petizzjoni l-ġdida).
Fir-risposta għall-Petizzjoni 733/1999, il-Kummissjoni sostniet li l-Komunità m’għandha ebda 
kompetenza diretta biex tintervieni billi dawn jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. 
Għalhekk, għandhom jiġu indirizzati lmenti speċifiċi lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri kkonċernati. Fir-risposta għall-Petizzjoni 179/1999, il-Kummissjoni sostniet li 
attwalment l-Istati Membri jibqgħu jkunu responsabbli għall-ħarsien tal-konsumatur fir-
rigward tal-ipoteki .... is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-petizzjoni tas-Sur Craven ma turi 
ebda ksur tal-liġi Komunitarja.

Skont il-petizzjonant, il-gvernijiet suċċessivi tar-Renju Unit sostnew li mhumiex lesti li jmorru 
lil hinn mill-protezzjoni offruta mill-Att tas-Servizzi Finanzjarji tal-1986. Huwa jargumenta li 
s-soċjetajiet tal-bini li biegħu dawn il-prodotti wkoll ma għenux lill-vittmi tal-bejgħ tal-pjanijiet 
ta’ dħul ta’ flus minn djar. Huwa jitlob biex dawn l-inġustizzji jiġu korretti u biex jitħallas il-
kumpens. Huwa jitlob lill-Kummissjoni wkoll biex tipprovdi risposta aġġornata.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Din il-kwistjoni mhijiex koperta mil-liġi tal-UE. M’hemm ebda leġiżlazzjoni sekondarja tal-
UE, li tmur lura għall-1989, li setgħet tiġi applikata. B’mod partikolari, il-liġi bankarja tal-UE1

qatt ma rregolat l-imġiba tal-banek fir-rigward tal-konsumaturi minħabba li din tittratta biss is-
superviżjoni prudenzjali. 

Fl-2001 il-Kummissjoni adottat Rakkomandazzjoni2 li tistabbilixxi l-linji gwida dwar l-
informazzjoni standardizzata li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-konsumaturi dwar l-
ipoteki. L-għan tal-linji gwida huwa li jagħmluha faċli għall-konsumaturi sabiex iqabblu 
prodotti ta’ self disponibbli minn mutwatarji differenti, inklużi mutwatarji minn Stat Membru 
ieħor, u għaldaqstant jippermettu lill-konsumaturi li jagħmlu għażla infurmata. Sar qbil dwar il-
linji gwida inkorporati fir-Rakkomandazzjoni fl-għamla ta’ Kodiċi ta’ Kondotta Volontarja bejn 
l-industrija tal-ipoteki u tat-tislif u l-gruppi tal-konsumaturi. 
F’Marzu 2011, il-Kummissjoni adottat ukoll proposta għal direttiva dwar ftehimiet ta’ kreditu 
b’rabta ma’ proprjetà reżidenzjali3. Din il-proposta għandha l-għan li tagħi livell ogħla ta’ 
protezzjoni lill-mutwatarji permezz ta’ sensiela ta’ miżuri li jirrigwardaw il-perjodu qabel il-
firma tal-kuntratt: regoli li jirrigwardaw ir-riklamar, l-informazzjoni prekuntrattwali, l-għoti ta’ 
spjegazzjonijiet u pariri, il-valutazzjoni korretta tal-affidabilità kreditizja tal-mutwatarji u dritt 
ta’ ripagament bikri. Il-proposta għandha l-għan li tiżgura li l-istituzzjonijiet kollha involuti 
biex il-kreditu ipotekarju jiġi oriġinat u distribwit lill-konsumaturi jiġu rregolati u ssorveljati 
adegwatament.

                                               
1 Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 rigward il-bidu u l-eżerċizzju 
tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Ġunju 2006 dwar l-adegwatezza tal-kapital ta’ kumpaniji tal-investiment u istituzzjonijiet ta’ kreditu.
2 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2001/193 tal-1 ta’ Marzu 2001 dwar informazzjoni prekuntrattwali li trid 
tingħata lill-konsumaturi minn mutwanti li joffru self għad-djar Għal aktar informazzjoni rreferi għas-sit tal-
internet tal-Kummissjoni http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/code_en.htm.
3 COM 2011 (142).
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Madankollu, il-proposta teskludi prodotti ta’ rilaxx ta’ ekwità li jitħallsu lura permezz tal-bejgħ 
tal-proprjetà, pereżempju meta s-sid imut jew jittieħed għal kura billi bosta mid-
dispożizzjonijiet attwali fil-proposta mhumiex rilevanti jew applikabbli għal tali prodotti. Barra 
minn hekk, il-kontenut tal-proposti normalment ma japplikax b’mod retroattiv. Attwalment, il-
proposta hija soġġetta wkoll għan-negozjati bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.
L-Istati Membri għalhekk attwalment jibqgħu responsabbli bis-sħiħ għall-ħarsien tal-
konsumaturi kollha fir-rigward tal-ipoteki.

Konklużjonijiet

L-Istati Membri attwalment jibqgħu responsabbli għall-ħarsien tal-konsumaturi kollha fir-
rigward tal-ipoteki. Ladarba tiġi adottata l-proposta għal direttiva dwar il-ftehimiet ta’ kreditu 
b’rabta ma’ proprjetà reżidenzjali, l-Istati Membri se jkunu responsabbli għat-traspożizzjoni ta’ 
dawk l-oqsma koperti mid-direttiva fil-liġi nazzjonali. Il-liġi nazzjonali se tkompli tapplika 
għall-oqsma li mhumiex koperti mid-direttiva.
Il-Kummissjoni tqis li din il-petizzjoni ma turi ebda ksur tal-liġi tal-UE.


