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Suġġett: Petizzjoni nru 1436/2013, imressqa minn A.T., ta’ ċittadinanza Spanjola, 
dwar tibdil unilaterali fil-kundizzjonijiet tas-self ipotekarju fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li l-bank li miegħu l-familja tagħha kkonkludiet self ipotekarju b’mod 
unilaterali emenda l-kundizzjonijiet u l-ħlas ta’ kull xahar għal dan is-self bankarju.

Minkejja l-ilmenti li ressqet lill-Bank ta’ Spanja, il-petizzjonanta ssostni li ma rċeviet l-ebda 
tweġiba għall-mistoqsijiet tagħha.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta' Mejju 2014. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta' Awwissu 2014

Id-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur1 tista' ma tkunx 
applikabbli għas-sitwazzjoni peress li d-dejn inizjali ma jidhirx li jinvolvi relazzjoni minn 
negozju għal negozju (B2B).  Skont l-Artikoli 3.1 u 6.1 tad-Direttiva 93/13/KEE, it-termini 
kuntrattwali fil-kuntratti bejn negozjanti u konsumaturi li ma kinux innegozjati 
individwalment mhumiex vinkolanti għall-konsumaturi jekk joħolqu żbilanċ sinifikanti bejn l-
interessi tan-negozjant u tal-konsumatur għas-skapitu ta' dawn tal-aħħar. Il-qrati nazzjonali 
huma responsabbli mill-evalwazzjoni ta' jekk klawżola kuntrattwali hijiex inġusta.

                                               
1 ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29.
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Krediti minn negozju għal negozju huma ġeneralment soġġetti għal arranġamenti ġuridiċi 
privati fil-livell nazzjonali. Id-dritt tal-UE, bi ftit li xejn eċċezzjonijiet, jirregola l-krediti tal-
konsumatur biss.

Jidher mill-ewwel daqqa t'għajn li dejn ta' self wieħed jista' jiġi ttrasferit lil self ieħor 
mingħajr l-għarfien tal-partijiet kollha involuti. Jekk bank jistax iżid il-ħlasijiet b'mod 
unilaterali jew le jiddependi mill-arranġamenti ġuridiċi nazzjonali tal-kuntratti privati. 

L-UE, fl-4 ta' Frar 2014, adottat id-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju1. Id-Direttiva se tkun 
applikabbli biss għall-arranġamenti ta' kreditu wara l-21 ta' Marzu 2016. Il-kreidturi se jkunu 
obbligati jinformaw lil min jissellef fi stadju prekuntrattwali dwar il-karatteristiċi ewlenin tas-
self (peż. self b'rata fissa jew varjabbli) permezz tal-Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata (FEIS) u dwar l-ispejjeż effettivi annwali tas-self permezz tar-rata perċentwali 
annwali ta' imposta (RPAI). Il-Premessa 67 tad-Direttiva tistipula li l-konsumaturi għandhom 
jingħataw informazzjoni dwar ir-rata ta' self matul ir-relazzjoni kuntrattwali kif ukoll fi stadju 
prekuntrattwali. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu iżommu jew jintroduċu 
restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet dwar tibdil unilaterali għar-rata ta' self mill-kreditur. L-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu li meta jkun hemm tibdil fir-rata ta' self, il-
konsumatur huwa intitolat jirċievi tabella ta' amortizzazzjoni aġġornata.

Id-Direttiva ma tirregolax madankollu t-trasferiment tad-dejn minn ftehim ta' self wieħed 
għall-ieħor. Dawn it-trasferimenti huma rregolati mill-kuntratt nazzjonali jew mid-dritt ċivili.

Konklużjoni
F'nuqqas ta' liġi tal-UE applikabbli, il-petizzjonanta tingħata l-parir li tibqa' ssegwi din il-
kwistjoni permezz ta' kanali nazzjonali rilevanti ta' ilment.

                                               
1 Id-Direttiva 2014/17/UE tal-4 ta' Frar 2014 dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi marbutin ma' proprjetà 
immobbli residenzjali.


