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Suġġett: Petizzjoni 1181/2012 imressqa minn T.C., ta’ ċittadinanza Bulgara, dwar proposti 
għal titjib fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ftehimiet ta’ kreditu fir-
rigward ta’ proprjetà residenzjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar ftehimiet ta’ kreditu b’rabta ma’ proprjetà reżidenzjali (COM (2011)142) u jissuġġerixxi 
li tiġi introdotta frażi li tispeċifika li, meta min jissellef jiltaqa’ ma’ diffikultajiet finanzjarji u 
l-bank jikkonkludi li s-self mhux qiegħed jiġi mħallas b’mod regolari, u konsegwentement 
jikkonfiska l-proprjetà tiegħu jew tagħha, il-bank ma jkunx intitolat aktar li jitlob kumpens 
ulterjuri.  Il-petizzjonant jispjega li kien hemm każijiet fil-Bulgarija fejn il-bank biegħ 
proprjetà ipotekata għal somma ħafna anqas mill-kreditu miftiehem u imbagħad kompla jitlob 
li min issellef iħallas il-bqija tas-self bl-imgħax.  Il-petizzjonant jemmen li r-riżultat ta’ dawn 
il-prattiċi hu li ċ-ċittadini jsiru skjavi għal ħajjithom, u f’ħafna każi tant ikkawżaw disprament 
li persuni neħħew ħajjithom b’idejhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-petizzjonant jitlob lill-Kummissjoni ddaħħal fil-proposta tagħha għal Direttiva dwar il-
ftehimiet ta' kreditu b’rabta ma’ proprjetà reżidenzjali 1 dispożizzjoni biex il-konsumaturi 
jkunu jistgħu jiġu rilaxxati mill-obbligu li jkomplu jħallsu l-kreditu tas-self tagħhom fejn id-
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dar tagħhom tkun diġà ġiet ipposseduta mill-ġdid mill-banek.

Bħalissa fl-Unjoni kollha kemm hi hemm fis-seħħ sistemi u liġijiet differenti rigward il-
proċeduri tas-saldu tad-dejn. Dawn l-proċeduri huma ttattati fil-livell nazzjonali u għadhom 
jaqgħu fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati.
Il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar il-ftehimiet ta’ kreditu għall-konsumaturi 
b’rabta mal-proprjetà residenzjali immobbli adottata f’Marzu 2011 tiffoka fuq il-fażi 
prekuntrattwali u la tirregola r-relazzjoni kuntrattwali ta’ bejn il-konsumatur u l-bank ladarba 
l-ftehim ikun ġie ffirmat, u l-anqas ma tirregola l-proċeduri tas-saldu tad-dejn.
Konxju mid-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej fir-rigward ir-ripossessjoni, il-
Kummissjoni ppubblikat flimkien mal-proposta tagħha għal Direttiva Dokument ta' Ħidma 
tal-Persunal dwar miżuri u prattiki nazzjonali biex jiġu evitati l-proċeduri ta’  esklużjoni1, bil-
għan li tiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri lejn il-mekkaniżmi differenti li hemm stabbiliti 
fil-livell nazzjonali. 
Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew ippropona li 
tiddaħħal emenda tal-proposta għal Direttiva biex jiġi żgurat li jkun hemm regoli stabbiliti fil-
livell nazzjonali biex il-partijiet fi ftehim ta' kreditu jkunu jistgħu jaqblu espressament li r-
redditu tas-sigurtà fuq is-self ikun suffiċjenti biex iħallas lura s-selfa, fejn dak li jkun issellef 
il-flus ikun inadempjenti (Artikolu 18b – ‘Arretrati u Esklużjoni’).
Il-proposta għal Direttiva attwalment qed tiġi nnegozjata fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew. 

Konklużjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni tifhem il-mertu tal-emenda proposta tal-Parlament Ewropew, 
bħalissa fl-istadju attwali tan-negozjar istituzzjonali dwar id-Direttiva proposta la tista' 
tiġġudika minn qabel l-eżitu ta' dan in-negozjar u l-anqas ma tista' a fortiori dan x'se jinvolvi 
fir-rigward tal-esklużjonijiet.
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