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1. Sammendrag

Andrageren, som også er medlem af en bredere kampagnebevægelse i Spanien, henleder 
MEP'ernes opmærksomhed på den generelle meget kritiske situation i hans land, som han 
forbinder med en række faktorer. En af dem er en tilsyneladende uretfærdig spansk 
realkreditlov fra 1909, der overbeskytter kreditorerne. Han hævder, at denne lov indeholder 
visse kriminelle aspekter og faktisk blev kendt ulovlig af EU-Domstolen i februar 2013. Der 
synes ikke at være nogen politisk vilje til at ændre situationen på trods af en række forsøg 
herpå. Tusinder af mennesker lever under forfærdelige forhold, da de har måttet forlade deres 
huse som følge af realkreditlånsproblemer. Konfronteret med, hvad andrageren kalder 
politikernes og bankernes "barbarisme" og forsømmelighed, var de (borgerne) tvunget til at 
handle. De blev så til gengæld kaldt "nazister" og "terrorister". Endvidere henleder 
andragenderen opmærksomheden på arbejdsløsheden, som berører store dele af landet og har 
nået et alarmerende niveau. Som et resultat af krisen i den finansielle sektor og den høje 
arbejdsløshed har borgerne ikke råd til de mest basale tjenester. Han henleder 
opmærksomheden på denne alarmerende situation og anmoder om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2014
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I henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 93/13/EØF om urimelige 
kontraktvilkår i forbrugeraftaler1 binder kontraktvilkår mellem forbruger og erhvervsdrivende, 
der ikke har været genstand for individuel forhandling, ikke forbrugerne, hvis de bevirker en 
betydelig skævhed i parternes rettigheder til skade for forbrugeren. Det er op til de nationale 
domstole at vurdere, hvorvidt et kontraktvilkår er urimeligt.

Direktiv 93/13/EØF finder anvendelse på realkreditkontrakter mellem erhvervsdrivende og 
forbrugere. Efter Domstolens Aziz-dom2 den 20. marts 2013 har de spanske myndigheder 
ligeledes som hasteprocedure vedtaget en ny lovgivning om "Foranstaltninger for at øge 
beskyttelsen af realkreditskyldnere". På baggrund af Aziz-dommen omfatter denne nye lov 
blandt andet ændringer af de spanske bestemmelser om fuldbyrdelse af og procedurer for 
realkreditlån (Ley de Enjuiciamiento Civil og Ley Hipotecaria), der sigter mod at give 
forbrugerne mulighed for at gøre indsigelse mod tvangsfuldbyrdelse af realkreditten, hvis 
tvangsfuldbyrdelsen er baseret på urimelige kontraktvilkår. Disse ændringer blev af 
Kommissionen umiddelbart betragtet som et første positivt skridt, da de tager sigte på at 
forbedre debitorernes situation i retssagen.

Kommissionen har siden foretaget en bredere vurdering af de samlede konsekvenser af denne 
lov, navnlig i lyset af principperne om ækvivalens og effektivitet, og retten til effektive 
retsmidler og til en retfærdig rettergang i henhold til artikel 47 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. I mellemtiden har Domstolens afsagt flere domme om disse 
principper, navnlig dommen i Sánchez Morcillo-sagen af 17. juli 20143, og et betydeligt antal 
sager verserer stadig4, alle relateret til urimelige kontraktvilkår i realkreditlån. 

Konklusioner 

Europa-Kommissionen har ingen direkte håndhævelsesbeføjelser i forhold til 
erhvervsdrivende, som måtte have overtrådt EU's lovgivning på 
forbrugerbeskyttelsesområdet, og den kan ikke vurdere individuelle sager mellem forbrugere 
og bestemte handlende, hvilket ofte kræver en vurdering af kendsgerningerne.

Kommissionen har imidlertid opmærksomt fulgt den lovgivningsmæssige udvikling i Spanien 
med hensyn til gennemførelsen af 93/13/EØF og af Domstolens afgørelser i Banesto-, Aziz-
og Sánchez Morcillo-sagerne, som omhandler de spanske civilretslige procedurer, som finder 
anvendelse ved tvangsudsættelser fra belånte ejendomme. I sin rolle som traktatens vogter vil 
den træffe alle nødvendige foranstaltninger for at rette op på den utilfredsstillende 
gennemførelse af urimelige kontraktvilkår i Spanien.

                                               
1 EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.
2 C-415/11: (Mohamed Aziz v. Catalunyacaix), se også pressemeddelse under følgende link: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 til C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


