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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tilmenta dwar l-inċertezza ġuridika li qed tħabbat wiċċha magħha fir-
rigward tal-ipoteka tagħha. Tgħid li l-bank li għandha l-ipoteka miegħu taha informazzjoni 
ħażina dwar il-kundizzjonijiet, u ma tahiex l-informazzjoni kollha. Tħossha ddisprata u qed 
titlob l-għajnuna. Informazzjoni

– Għadd ta' petizzjonijiet riċenti minn Spanja jqajmu kwistjoni simili.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Settembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Il-mod kif jiġu kkalkulati r-rati ta' mgħax fil-kuntratti ta' kreditu konklużi mal-konsumaturi 
huwa attwalment mhux regolat fil-livell tal-Unjoni.

Il-qrati Spanjoli identifikaw għadd ta' klawsoli abbużivi f'kuntratti ta' kreditu konklużi mal-
konsumaturi, inklużi klawsoli ta' rati ta' mgħax minimu li ma jħallux lil dawk li ħadu kreditu 
ipotekarju jibbenefikaw minn tnaqqis fil-kostijiet tas-self1.
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Klawsoli ta' rati ta' mgħax minimu ġew iddikjarati wkoll nulli mill-Qorti Suprema, Kawża 241/2013, fid-
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Skont id-Direttiva 93/13/KEE dwar klawsoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur1, klawsola 
kuntrattwali, li ma tkunx ġiet innegozjata b'mod individwali, li tikkawża żbilanċ sinifikanti 
bejn il-partijiet għad-detriment tal-konsumatur għandha titqies bħala inġusta u għaldaqstant, 
m'għandiex tkun vinkolanti. L-Anness għad-Direttiva jipprevedi lista ta' klawsoli kuntrattwali 
li jistgħu jitqiesu inġusti, pereżempju jekk il-konsumatur ikun marbut b'mod irrevokabbli ma' 
klawsoli li ma kellu l-ebda opportunità reali li jsir jafhom qabel il-konklużjoni tal-kuntratt 
(subparagrafu 1(i) tal-Anness) jew jekk jippermettu lill-operatur tas-suq ibiddel il-klawsoli 
tal-kuntratt unilateralment mingħajr raġuni valida li tkun speċifikata fil-kuntratt 
(subparagrafu 1(j) tal-Anness). Minkejja li klawsoli inġusti mhumiex vinkolanti fuq il-
konsumaturi, huwa l-kompitu tal-awtoritajiet nazzjonali u l-qrati li jiddeterminaw jekk il-
klawsoli speċifiċi f'kuntratt tal-konsumatur għandhomx jitqiesu inġusti abbażi tal-liġi 
nazzjonali li timplimenta d-Direttiva. 

Id-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur2

tipprevjeni lill-operaturi kummerċjali milli jkunu involuti fi prattiċi inġusti lejn il-
konsumaturi. Id-dispożizzjonijiet tagħha jesiġu li l-operaturi kummerċjali joperaw 
f'konformità mar-rekwiżiti tad-diliġenza professjonali u jipprovdu b'mod ċar, intelliġibbli u 
f'waqtu l-informazzjoni materjali li l-konsumaturi jeħtieġu biex jieħdu deċiżjoni infurmata 
dwar ix-xiri, bħall-karatteristiċi ewlenin u l-prezz tal-prodott. 

Id- Direttiva 2014/17/UE dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi marbutin ma' proprjetà 
immobbli residenzjali3 jkunu applikabbli għal krediti ipotekarji konklużi wara l-
21 ta' Marzu 2016 biss u ma jirregolawx il-kontenut ta' kuntratti ta' kreditu, iżda l-kontenut 
tal-informazzjoni prekuntrattwali. B'mod partikolari, il-kredituri se jkollhom jinfurmaw lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi ewlenin tal-kreditu inkluża l-formula użata għar-reviżjoni 
tar-rata tal-imgħax tas-self u l-kompenenti differenti tagħha u dwar minn fejn tinkiseb aktar 
informazzjoni dwar l-indiċijiet jew ir-rati użati fil-formula; ir-riskji potenzjali assoċjati mar-
rata tal-imgħax tas-self u l-agħar xenarju f'każ ta' varjazzjonijiet fir-rata tal-imgħax tas-self; l-
istruttura ta' amortizzament tas-self. Id-Direttiva tobbliga wkoll lill-Istati Membri jiżguraw li 
kwalunkwe indiċijiet jew rati ta' referenza użati għall-kalkolu tar-rata tal-imgħax tas-self 
ikunu ċari, aċċessibbli, oġġettivi u verifikabbli mill-partijiet fil-ftehim ta' kreditu u mill-
awtoritajiet kompetenti. Il-kreditur se jkollu wkoll l-obbligu li jinforma lill-konsumatur dwar 
kwalunkwe bidla fir-rata tal-imgħax tas-self applikabbli matul il-perjodu tal-kuntratt, qabel 
ma l-bidla tidħol fis-seħħ. Barra minn hekk, id-Direttiva tintroduċi l-obbligu għall-kreditur li 
jwettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-affidabbiltà tal-kreditu qabel jingħata l-kreditu. Fil-każ ta' 
diffikultajiet fil-ħlasijiet, il-kredituri se jiġu inkoraġġuti jeżerċitaw tolleranza raġonevoli qabel 
ma jingħata bidu għal kwalunkwe proċedimenti ta' preklużjoni. Il-Kummissjoni se ssegwi 
mill-qrib it-traspożizzjoni tad-Direttiva.

Il-Kummissjoni adottat ukoll proposta għal Regolament dwar l-indiċi użati bħala parametri 
referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji4 sabiex jiġi żgurat li l-parametri 
referenzjarji prodotti u użati fl-UE jkunu robusti, affidabbli, rappreżentattivi u tajbin biżżejjed 
għall-iskop tagħhom (inkluż permezz ta' valutazzjoni tal-idoneità) u li ma jkunux soġġetti 

                                                                                                                                                  
9 ta' Mejju 2013
1 ĠU L 095, 21.4.1993, p. 29
2 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22
3 ĠU L 60, 28.2.2014, p.34
4 COM/2013/0641 finali
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għall-manipulazzjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m'għandhiex setgħat ta' infurzar kontra operaturi individwali. 

Il-petizzjonanta tista' tressaq il-każ tagħha għall-attenzjoni tal-Bank of Spain1. F'kull każ 
individwali, il-qrati nazzjonali jibqgħu responsabbli jiddeċiedu dwar jekk it-termini użati 
f'kuntratt speċifiku għandhomx jiġu kkunsidrati inġusti jew le f'konformità mad-
Direttiva 93/13.

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


