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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1705/2013, ingiven av Antonio Jurado Checa, spansk 
medborgare, för kampanjen ”Värdighetsmarschen”, om lagstiftning om 
hypotekslån i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som även deltar i en mer omfattande kampanj i Spanien, uppmärksammar 
Europaparlamentets ledamöter på den allmänt sett mycket kritiska situationen i hans land, 
som han kopplar till ett antal faktorer. En av dessa är en uppenbart orättvis spansk lag om 
hypotekslån som går tillbaka till 1909 och som överbeskyddar kreditgivare. Han hävdar att 
denna lag har vissa kriminella drag och faktiskt avvisades av EU-domstolen i februari 2013. 
Det verkar inte finnas någon politisk vilja att förändra denna situation, även om vissa försök 
har gjorts. Tusentals personer lever under förfärliga förhållanden eftersom de tvingats lämna 
sina hem efter problem med hypotekslån. Inför vad framställaren kallar ”barbari” och 
försummelse från politikernas och bankernas sida var de (medborgarna) tvungna att vidta 
åtgärder, varpå de blev kallade ”nazister” och ”terrorister”. Framställaren uppmärksammar 
även den utbredda arbetslösheten i hela landet, som uppgår till alarmerande nivåer. Till följd 
av krisen inom finanssektorn och den höga arbetslösheten kan människor inte betala för 
grundläggande nyttigheter. Framställaren framhåller denna alarmerande situation och ber om 
hjälp.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 juni 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 16 december 2014

Enligt artiklarna 3.1 och 6.1 i direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal1 ska 
avtalsvillkor i avtal mellan näringsidkare och konsumenter som inte har varit föremål för 
individuell förhandling inte vara bindande för konsumenterna om de medför en betydande 
obalans mellan näringsidkarens och konsumentens respektive rättigheter och skyldigheter, till 
nackdel för konsumenten. De nationella domstolarna är ansvariga för att bedöma om ett 
avtalsvillkor är oskäligt.

Direktiv 93/13/EEG är tillämpligt på hypotekslåneavtal som slutits mellan näringsidkare och 
konsumenter. Efter EU-domstolens dom i målet Aziz2 i mars 2013, antog de spanska 
myndigheterna genom ett påskyndat förfarande en ny lag om åtgärder för att stärka skyddet 
för gäldenärer. Denna nya lag utarbetades med hänsyn till domen i målet Aziz och inbegriper 
bland annat ändringar av de spanska reglerna för utmätnings- och hypoteksförfarandet (Ley de 
Enjuiciamiento Civil och Ley Hipotecaria). Den syftar till att ge konsumenterna möjlighet att 
invända mot förfaranden för utmätning av intecknad egendom om dessa bygger på oskäliga 
avtalsvillkor. Kommissionen ansåg att dessa ändringar vid första anblicken var ett första 
positivt steg, eftersom de syftar till att förbättra gäldenärens situation under de rättsliga 
förfarandena.

Kommissionen har sedan dess genomfört en mer omfattande bedömning av de generella 
följderna av denna lag, särskilt mot bakgrund av principerna om likvärdighet och effektivitet
och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol i enlighet med artikel 47 i 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Under tiden har EU-domstolen fällt flera 
avgöranden om dessa principer, särskilt avgörandet i målet Sánchez Morcillo av den 
17 juli 20143. Dessutom pågår ett betydande antal mål fortfarande4, vilka alla gäller oskäliga 
villkor för hypotekslån. 

Slutsatser 

Kommissionen har inga direkta verkställighetsbefogenheter när det gäller ekonomiska aktörer 
som kan ha överträtt EU:s konsumentskyddslagstiftning och kan inte bedöma enskilda 
ärenden som involverar konsumenter och specifika näringsidkare, vilket ofta kräver en 
bedömning av de faktiska omständigheterna.

Kommissionen har emellertid noga följt den rättsliga utvecklingen i Spanien sett till 
efterlevnaden av direktiv 93/13/EEG och EU-domstolens domar i målen Banesto, Aziz och 
Sánchez Morcillo vad gäller de spanska civilrättsliga förfaranden som avser avhysningar på 
grund av hypotekslån. Kommissionen kommer i egenskap av fördragens väktare att vidta alla 
lämpliga åtgärder för att åtgärda det otillfredsställande genomförandet i Spanien av direktivet 
om oskäliga villkor i konsumentavtal.

                                               
1 EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.
2 C-415/11, (Mohamed Aziz mot Catalunyacaix), se även pressmeddelande via följande länk: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14. 
4 C-483/13–C-487/13, C-465/13, C 8/14, C-54/14, C-49/14, C-188/14.


