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Ref.: Petiția nr. 0783/2012, adresată de B.B.C., de cetățenie spaniolă, privind presupusa 
încălcare a Constituției spaniole în ceea ce privește practicile bancare ipotecare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la articolul 47 din Constituția spaniolă, care prevede că: „Toți 
spaniolii au dreptul să dispună de o locuință decentă și adecvată. Autoritățile publice 
promovează condițiile necesare și stabilesc normele pertinente care să permită ca acest drept 
să fie efectiv [...]”. Petiționarul consideră că guvernul Spaniei nu respectă această obligație și 
critică practicile bancare care au făcut ca mulți cetățeni să suporte ipoteci abuzive. 
Petiționarul îndeamnă guvernul să intervină în mod direct și să schimbe condițiile acestor 
ipoteci.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Comisia nu are dreptul să verifice punerea în aplicare a Constituției spaniole de către guvernul 
spaniol.

Petiționarul susține faptul că multe persoane au semnat ipoteci fără să li se furnizeze 
informații clare, ușor de înțeles și corecte. În ceea ce privește ipotecile, UE nu are în prezent o 
legislație specifică acestui sector care să reglementeze creditele ipotecare aflate in derulare. 
Cu scopul de a depăși această problemă și de a promova acordarea și luarea de împrumuturi în 
mod responsabil, în martie 2011, Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă 
privind contractele de credit pentru consumatori referitor la bunurile imobile 



PE500.716v02-00 2/2 CM\921956RO.doc

RO

(COM(2011)0142), care, în prezent, este negociată în Consiliu și în Parlamentul European. 
Propunerea de directivă face referire, în principal, la etapa precontractuală.

Cu toate acestea, există o legislație a Uniunii aplicabilă pentru practicile raportate, și anume 
Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale și Directiva 93/13/CEE privind 
clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Directiva 2005/29/CE le impune comercianților să funcționeze în spiritul diligenței 
profesionale și să afișeze în mod clar, inteligibil și la timp informațiile propriu-zise de care 
consumatorii au nevoie pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, inclusiv caracteristicile 
principale ale produsului sau serviciului oferit spre vânzare. În plus, comercianții nu ar trebui 
să îi inducă în eroare pe consumatori, de exemplu cu privire la beneficiile sau la riscurile 
preconizate să fie generate de utilizarea unui produs.

Conform Directivei 93/13/CEE, clauzele contractuale ar trebui să fie prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil, iar o clauză contractuală care generează un dezechilibru semnificativ 
între părți, în detrimentul consumatorului, se consideră abuzivă și, ca atare, nu este 
obligatorie. În plus, anexa la Directivă conține o listă de clauze contractuale care ar putea fi 
considerate neloiale, precum angajarea irevocabilă a consumatorului prin clauze cu care 
acesta nu a putut să se familiarizeze înainte de încheierea contractului sau autorizarea 
vânzătorului sau a furnizorului să modifice unilateral clauzele contractului fără a avea un 
motiv întemeiat care să fie precizat în contract.

Cauza C-415/11 Aziz, în prezent pendinte la Curtea de Justiție, se referă la compatibilitatea 
normelor de procedură spaniole cu Directiva 93/13/CEE în ceea ce privește aplicarea 
ipotecilor. În opinia sa (fără caracter obligatoriu) din 8 noiembrie 2012, avocatul general a 
propus, printre altele, să se considere faptul că legislația spaniolă nu este compatibilă cu 
Directiva 93/13/CEE în măsura  Hotărârea Curții de Justiție este așteptată în câteva luni.
În orice eventualitate, chiar și în măsura în care aceste probleme sunt reglementate de 
legislația UE, instanțele și autoritățile spaniole sunt cele care trebuie să pună în aplicare 
normele corespunzătoare.

În cazul în care Curtea de Justiție ar pronunța o hotărâre care ar impune Spaniei să își 
modifice normele de procedură cu privire la ipoteci, Comisia se va asigura că aceste 
modificări vor fi adoptate. 

Referitor la contractele de ipotecă deja încheiate, acțiunea propusă de petiționar cu scopul de a 
ușura situația consumatorilor intră în competența autorității naționale, iar Comisia nu are 
dreptul să adopte nicio măsură în acest domeniu.


