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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0783/2012 του/της B.B.C., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση του ισπανικού Συντάγματος όσον αφορά τις 
τραπεζικές πρακτικές που σχετίζονται με τις υποθήκες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα παραπέμπει στο άρθρο 47 του ισπανικού Συντάγματος, το οποίο 
ορίζει ότι: «Όλοι οι Ισπανοί έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν αξιοπρεπή και επαρκή 
στέγη. Οι δημόσιες αρχές προάγουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και ορίζουν κατάλληλα 
πρότυπα με σκοπό τη διασφάλιση του εν λόγω δικαιώματος [...]». Ο αναφέρων/Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν τηρεί αυτήν την υποχρέωση, και 
επικρίνει τις τραπεζικές πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα να υπόκεινται οι πολίτες σε 
καταχρηστικές υποθήκες. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση να 
παρέμβει άμεσα για να μεταβάλει τους όρους που διέπουν τις εν λόγω υποθήκες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την εφαρμογή του ισπανικού Συντάγματος 
από την ισπανική κυβέρνηση. 

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι πολλά άτομα έχουν υπογράψει υποθήκες χωρίς να 
τους είχε παρασχεθεί σαφής, κατανοητή και ορθή ενημέρωση. Όσον αφορά τις υποθήκες, η 
ΕΕ δεν διαθέτει επί του παρόντος καμία ειδική για τον τομέα νομοθεσία που να ρυθμίζει τις 
ισχύουσες ενυπόθηκες πιστώσεις. Προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα αυτό και να 
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προωθήσει υπεύθυνες δανειοδοτικές και δανειοληπτικές δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε, το Μάρτιο του 2011, πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις 
πίστωσης  για ακίνητα κατοικίας (COM(2011)0142), η οποία επί του παρόντος αποτελεί το 
αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η πρόταση οδηγίας καλύπτει κυρίως την προσυμβατική φάση.

Υφίσταται, εντούτοις, νομοθεσία της Ένωσης που είναι εφαρμόσιμη στις πρακτικές που 
αναφέρονται, και πιο συγκεκριμένα η οδηγία 2005/29/ΕΚ, για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, και η οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων 
που συνάπτονται με καταναλωτές. 

Η οδηγία 2005/29/ΕΚ υποχρεώνει τους έμπορους να λειτουργούν με επαγγελματική 
ευσυνειδησία και να αναγράφουν κατά τρόπο σαφή, καταληπτό και έγκαιρο τις ουσιώδεις 
πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι καταναλωτές για να προβούν σε συνειδητή επιλογή, 
βασιζόμενοι μεταξύ άλλων και στα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 
προσφέρεται προς πώληση. Οι εμπορευόμενοι, επιπλέον, δεν πρέπει να παραπλανούν τους 
καταναλωτές, λόγου χάρη για τα πλεονεκτήματα ή τους ενδεχόμενους κινδύνους που 
μπορούν να απορρέουν από την χρήση ενός προϊόντος. 

Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ προβλέπει αφενός ότι οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να συντάσσονται σε 
απλή και κατανοητή γλώσσα και αφετέρου ότι μία ρήτρα σύμβασης που δημιουργεί 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ των μερών εις βάρος του καταναλωτή θεωρείται 
καταχρηστική και ως εκ τούτου δεν είναι δεσμευτική. Το παράρτημα της οδηγίας παρέχει 
επιπροσθέτως κατάλογο συμβατικών όρων που μπορούν να θεωρηθούν αθέμιτοι, όπως αυτοί 
που δεσμεύουν αμετάκλητα τον καταναλωτή να δεχθεί όρους τους οποίους δεν είχε καμία 
δυνατότητα να γνωρίσει πριν από τη σύναψη της σύμβασης η που επιτρέπουν στον πωλητή ή 
τον πάροχο να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της σύμβασης χωρίς έγκυρο λόγο που να 
διευκρινίζεται στη σύμβαση.

Η υπόθεση C-415/11 Aziz, που εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου, αφορά 
το κατά πόσο οι ισπανικοί διαδικαστικοί κανόνες που σχετίζονται με τα μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης σε περιπτώσεις ενυπόθηκων δανείων συμμορφώνονται με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ. 
Στην (μη δεσμευτική) της γνωμοδότηση της 8ης Νοεμβρίου 2012, η Γενική Εισαγγελέας 
πρότεινε, μεταξύ άλλων, να θεωρηθεί ότι ο ισπανικός νόμος δεν συμμορφώνεται με την 
οδηγία 93/13/ΕΟΚ στο μέτρο που οι καταναλωτές ενδέχεται να μην επιτυγχάνουν την 
αναβολή της εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έξωσης από την 
κατοικία τους, ενόψει της αξιολόγησης του καταχρηστικού χαρακτήρα των όρων μιας 
δανειακής σύμβασης. Αναμένεται ότι το Δικαστήριο θα αποφανθεί σε μερικούς μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στο μέτρο που τα ζητήματα καλύπτονται από το δίκαιο της 
ΕΕ, εναπόκειται στα ισπανικά δικαστήρια και αρχές να εφαρμόζουν τους συναφείς κανόνες.  

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο λάβει μια απόφαση που επιβάλλει στην Ισπανία την 
απαίτηση να τροποποιήσει τους διαδικαστικούς της κανόνες στον τομέα των υποθηκών, η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει την  έμπρακτη εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών. 

Όσον αφορά υποθήκες που έχουν ήδη υπογραφεί, η δράση που υποστηρίζεται από τον 
αναφέροντα/ την αναφέρουσα για την άμβλυνση της κατάστασης των καταναλωτών, 
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υπάγεται στην αρμοδιότητα της εθνικής αρχής και η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να 
αναλάβει οιοδήποτε δράση στον τομέα αυτό.


