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1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este și membru al unei campanii mai extinse din Spania, atrage atenția 
deputaților în PE asupra unei situații generale extrem de critice din țara sa pe care o leagă de o 
serie de factori. Unul dintre aceștia este o lege aparent nedreaptă referitoare la ipoteci din 
Spania, din 1909, care este excesiv de protectoare pentru creditori. Petiționarul afirmă că 
această lege include anumite aspecte penale și că a fost de fapt respinsă de CJUE în februarie 
2013. Se pare că nu există voință politică pentru a schimba această situație în pofida anumitor 
încercări care au fost făcute. Mii de oameni trăiesc în condiții îngrozitoare pentru ca au fost 
nevoiți să își părăsească locuințele odată ce au apărut problemele legate de ipoteci. 
Confruntați cu ceea ce petiționarul califică drept barbarie și neglijență din partea factorilor 
politici și a bancherilor, cetățenii au fost nevoiți să ia atitudine. În schimb, au fost calificați 
drept „naziști” și „teroriști”. În continuare, petiția atrage atenția asupra șomajului foarte 
răspândit în întreaga țară, care a atins cote alarmante. Ca urmare a crizei din sectorul financiar 
și a ratei ridicate a șomajului, cetățenii nu își pot permite să plătească utilitățile de bază. 
Petiționarul atrage atenția asupra acestei situații alarmante și solicită ajutor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2014
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În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE, 
clauzele contractuale din contractele încheiate între comercianți și consumatori1care nu au fost 
negociate individual nu creează obligații pentru consumatori dacă provoacă un dezechilibru 
semnificativ între drepturile și obligațiile comercianților și ale consumatorilor, în detrimentul 
acestora din urmă. Responsabilitatea evaluării caracterului abuziv al unei clauze contractuale 
le incumbă instanțelor naționale.

Directiva 93/13/CEE se aplică contractelor de credit ipotecar încheiate de comercianți și 
consumatori. În urma pronunțării CJUE2 în cauza Aziz din martie 2013, autoritățile spaniole 
au adoptat în cadrul unei proceduri accelerate o nouă legislație privind „măsurile de 
consolidare a protecției debitorilor ipotecari”. Luând în considerare hotărârea Aziz, noua 
legislație conținea, inter alia, modificări aduse normelor spaniole privind executarea silită și 
procedura ipotecară (Ley de Enjuiciamiento Civil și Ley Hipotecaria) care aveau ca scop să 
ofere consumatorilor posibilitatea de a contesta procedurile de executare ipotecară inițiate 
împotriva lor pe baza unor clauze contractuale abuzive. Aceste modificări au fost considerate 
de Comisie drept prima facie a unui prim pas pozitiv, deoarece ele urmăresc ameliorarea 
situației debitorilor în cadrul procedurilor judiciare.

De atunci, Comisia a întreprins o evaluare mai amplă a tuturor implicațiilor acestei legislații 
în lumina principiilor echivalenței și efectivității, precum și a dreptului la o cale de atac 
efectivă și la un proces echitabil, în conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE. Între timp, cu privire la aceste principii CJUE s-a pronunțat de mai multe 
ori, în special în cauza Sánchez Morcillo din 17 iulie 20143, iar un număr substanțial de cauze 
sunt încă pendinte4, toate acestea fiind legate de clauze abuzive din contractele de credit 
ipotecar. 

Concluzii 

Comisia Europeană nu are competențe directe de punere în executare în legătură cu operatorii 
economici susceptibili de a fi încălcat dreptul UE în domeniul protecției consumatorilor și nu 
poate evalua spețe individuale implicând consumatori și anumiți comercianți, care necesită, 
frecvent, o analiză a faptelor.

Comisia a urmărit însă și continuă să urmărească îndeaproape evoluțiile cadrului juridic 
spaniol care interesează punerea în aplicare a Directivei 93/13/CEE, precum și punerea în 
executare a hotărârilor CJUE pronunțate în cauzele Banesto, Aziz și Sánchez Morcillo, în 
legătură cu procedurile civile spaniole aplicabile evacuărilor silite de natură ipotecară. În rolul 
său de gardian al tratatelor, ea va lua toate măsurile de natură să remedieze modul 
nesatisfăcător în care este pusă în aplicare Directiva privind clauzele contractuale abuzive în 
Spania.

                                               
1 JO L 95, 21.4.1993, p. 29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz v. Catalunyacaix), a se vedea și comunicatul de presă utilizând următoarea legătură: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030ro.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 to C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


