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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2440/2013 af Lauzinete Manzioli, spansk statsborger, om 
realkreditlovgivningen i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren er en af mange, der er berørt af "den spanske realkreditlovgivning", som i mange 
tilfælde har ødelæggende konsekvenser for folks liv. Hans sag drejer sig om opsparingerne i 
Castile La Mancha, som familien synes at have mistet. Deres hjem er tilsyneladende blevet 
konfiskeret af banken, og den familieejede virksomhed tvunget til at dreje nøglen om. De er 
bekymrede for deres børns liv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger

Procedurerne for gældsafvikling for private er på nuværende tidspunkt ikke reguleret på EU-
niveau, og henhører fortsat under medlemsstaternes kompetenceområde.

EU's forbrugerret, dvs. direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, 
forpligter imidlertid medlemsstaterne til at sørge for, at der findes tilstrækkelige og effektive 
midler til at forhindre anvendelsen af urimelige vilkår og til at sikre, at sådanne urimelige 
standardvilkår, dvs. vilkår der er i strid med kravene om god tro og som skaber en betydelig 
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ubalance i kontrahenternes rettigheder og forpligtelser, ikke er bindende for forbrugerne.

De nationale domstole, der behandler sager om tvangsauktioner, skal vurdere rimeligheden af 
kontraktbetingelserne på eget initiativ, i det omfang at de råder over de juridiske og faktuelle 
elementer, der er nødvendige for en sådan vurdering. EU-Domstolen anførte i denne 
forbindelse i sin foreløbige afgørelse i 20131 og 20142, at den spanske retspleje på 
realkreditområdet ikke var i overensstemmelse med kravene i direktiv 93/13/EØF. Spanien 
har efterfølgende givet tilsagn om at iværksætte lovgivningsmæssige reformer til styrkelse af 
beskyttelsen af skyldnere i forbindelse med tvangsauktioner.

For så vidt angår prioritetsgæld er det spanske retssystem næsten udelukkende baseret på 
procedurer for tvangsauktion. Der findes stort set ingen procedurer, der sætter låntagere i 
stand til at aftale en tilbagebetalingsordning med deres kreditorer eller opnå en frigørelse 
inden for et rimeligt tidsrum efter konkursbehandlingen. 

Kommissionen vedtog den 12. marts 2014 en henstilling til medlemsstaterne om en ny tilgang 
til virksomhedsfallit og insolvens. Heri henstilles til medlemsstaterne senest den 12. marts 
2015 at indføre procedurer, der sætter låntagere i finansielle vanskeligheder i stand til at 
omlægge deres gæld til kreditorerne i den hensigt at undgå insolvens. Små virksomheder eller 
selvstændige såvel som større virksomheder bør have gavn af sådanne procedurer. 
Henstillingen opfordrer desuden medlemsstaterne til at overveje også at implementere 
henstillingens principper i forbrugersager med det formål at håndtere det store omfang af 
privat gæld i medlemsstaterne og at give forbrugerne en chance til.

Direktiv 2014/17/EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse3

(realkreditdirektivet) vil træde i kraft for realkreditlån, der eksisterer efter den 21. marts 2016 
og er indgået af fysiske personer med andre formål end handel, forretning eller profession. 
Bestemmelserne omfatter krav om forbrugerinformation, regler og normer for 
tjenesteydelsernes resultatopnåelse, krav om vurdering af forbrugernes kreditværdighed og 
højtstående principper om restancer og tvangsauktion. Navnlig gælder i sager om 
betalingsvanskeligheder, at kreditorerne tilskyndes til at udvise behørig overbærenhed, inden 
der indledes tvangsauktion.  Kommissionen vil føre nøje tilsyn med gennemførelsen af 
direktivet i national ret.

Konklusion

Kommissionen besidder ikke håndhævelsesbeføjelser over for individuelle banker.  Den vil 
dog være behørigt opmærksom på, om realkreditdirektivet gennemføres korrekt i national ret.

På baggrund af Domstolens afgørelser om manglerne i spansk ret vedrørende beskyttelse af 
rettigheder, der gælder i medfør af EU's forbrugerret, har Kommissionen foretaget en bredere 
vurdering af spansk ret afledt af direktiv 93/13/EØF. Kommissionen er i denne forbindelse i 
øjeblikket i kontakt med de spanske myndigheder i det øjemed at løse eventuelle verserende 
forhold.

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34.
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Endvidere vil Kommissionen evaluere implementeringen af henstillingerne om en ny tilgang 
for medlemsstaterne til virksomhedsfallitter og insolvens og om nødvendigt foreslå yderligere 
foranstaltninger.


