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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0626/2011, imreqqa minn Daniel Marian Iorga, ta' ċittadinanza 
Rumena, f'isem il-'Plataforma de Afectados por la Hipoteca', dwar allegat 
ksur tal-Kostituzzjoni Spanjola fir-rigward tal-ipoteki magħmula għax-xiri 
tal-proprjetà

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa membru tal-assoċjazzjoni Spanjola magħrufa bħala 'Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca', li qed tiġġieled kontra l-effetti negattivi tal-leġiżlazzjoni Spanjola 
fir-rigward tas-self mogħti mill-banek lil individwi privati biex jixtru proprjetà. Il-
petizzjonant huwa tal-fehma li dawn l-effetti jiksru l-Kostituzzjoni Spanjola. Essenzjalment, 
meta individwu privat ma jkollux il-fondi biex iħallas il-proprjetà, din tiġi ipotekata u r-
resident ikollu jitlaq mill-proprjetà iżda jkompli jħallas l-ipoteka. Il-petizzjonant jissuġġerixxi 
li l-proprjetà għandha tingħadda lill-bank, u l-individwu ma jibqax ikollu jħallas l-ipoteka.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta' Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Jannar 2012.

Il-petizzjonant, f'isem l-assoċjazzjoni Spanjola 'Mortgage Platform', jitlob l-appoġġ u l-
medjazzjoni tal-Parlament Ewropew sabiex tiġi introdotta id-datio in solutum fil-leġiżlazzjoni 
Spanjola. Liġi b'dan il-għan qed tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament Spanjol. Dan jeħles lill-
konsumaturi Spanjoli mill-obbligu li jibqgħu iħallsu l-ipoteka tagħhom f'sitwazzjonijiet fejn 
djarhom kienu diġa ttieħdu mill-banek. Il-petizzjonant jargumenta li l-fatt li l-Istat jippermetti 
li l-banek li jerġgħu jieħdu fil-pussess tagħhom il-proprjetajiet filwaqt li xorta jeħtieġu li l-
ipoteka titħallas mill-konsumaturi jmur kontra l-Artikolu 25 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-
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Drittijiet tal-Bniedem, u l-Artikolu 11 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, 
Soċjali u Kulturali u l-Artikolu 47 tal-Kostituzzjoni Spanjola.

Il-kunċett ta' datio in solutum mhux regolat mil-leġiżlazzjoni tal-UE u l-Istati Membri jibqgħu 
esklussivament responsabbli sabiex jirregolaw din il-kwistjoni kif iħossu li hu xieraq.

F'Marzu 2011 il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta għal Direttiva dwar ftehim ta' 
krediti għall-konsumaturi marbuta ma' proprjetà immobbli (COM(2011)0142). Attwalment, 
din il-proposta qed tiġi diskussa fil-Parlament u fil-Kunsill. Madanakollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din il-proposta huwa limitat għall-fażi ta' qabel il-kuntratt u ma tirregolax la 
l-proċeduri ta' ħlas ta' djun u lanqas ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-konsumatur u l-
mutwanti, ladarba l-ftehim ġie ffirmat.

Il-kwistjoni hija marbuta mad-dritt proċedurali nazzjonali u l-leġiżlazzjoni li tirregola l-
insolvenza ta' persuni fiżiċi. Għalhekk, regolamentazzjoni fil-livell tal-UE ma tidhirx li hija 
possibbli bħalissa. Madankollu, f'Marzu 2011, il-Kummissjoni ppubblikat Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal dwar miżuri u prattiki nazzjonali li bihom jiġu evitati proċeduri ta' 
foreclosure għal self b'ipoteka residenzjali (SEC(2011)357). L-għan kien li jkun provdut 
eżerċizzju ta' mappatura tal-aħjar prattiki fl-UE u jkunu provduti eżempji u gwidi għall-
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u l-kredituri dwar kif ir-rati ta' inadempjenza dejjem jogħlew 
ġew indirizzati fi Stati Membri oħra sabiex jiġi evitat il-foreclosure.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qiegħda attenta għal din il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant iżda f'dan il-
punt ma tikkunsidrax tieħu azzjoni fil-livell tal-UE. Għalhekk huma l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti li għandhom jieħdu ħsieb din il-kwistjoni fuq livell nazzjonali.


