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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2440/2013 του Lauzinete Manzioli, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το δίκαιο της Ισπανίας για τα ενυπόθηκα δάνεια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ένας από τους πολλούς που εθίγησαν από το «ισπανικό δίκαιο για τα 
ενυπόθηκα δάνεια», το οποίο, σε πολλές περιπτώσεις, είχε καταστροφικές συνέπειες για τις 
ζωές των ανθρώπων. Η υπόθεσή του αφορά αποταμιεύσεις στην Καστίλη-Λα Μάντσα τις 
οποίες η οικογένεια φαίνεται ότι έχασε. Φαίνεται ότι το σπίτι της οικογένειας κατασχέθηκε 
από την τράπεζα, και η οικογενειακή επιχείρηση αναγκάστηκε να κλείσει. Επίσης, η 
οικογένεια ανησυχεί για τις ζωές των παιδιών της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι εγχώριες διαδικασίες διακανονισμού των δανείων δεν ρυθμίζονται επί του παρόντος σε 
ενωσιακό επίπεδο και εξακολουθούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές, και συγκεκριμένα η οδηγία 93/13/ΕΟΚ 
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, προϋποθέτει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να προλαμβάνεται η 
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χρησιμοποίηση καταχρηστικών ρητρών και να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι καταχρηστικές 
τυποποιημένες ρήτρες, οι οποίες είναι αντίθετες προς τις απαιτήσεις της καλής πίστης και οι 
οποίες προκαλούν σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
μερών, δεν είναι δεσμευτικές για τους καταναλωτές.

Τα εθνικά δικαστήρια τα οποία εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν κατασχέσεις ενυπόθηκων 
ακινήτων πρέπει να αξιολογούν τον δίκαιο χαρακτήρα των συμβατικών ρητρών 
αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση που διαθέτουν τα απαραίτητα νομικά και πραγματικά στοιχεία 
για την εν λόγω αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο έκρινε, στις προδικαστικές 
αποφάσεις του το 20131 και 20142 ότι οι ισπανικοί δικονομικοί κανόνες σχετικά με την 
εκτέλεση ενυπόθηκης απαίτησης δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
93/13/ΕΟΚ. Στη συνέχεια, η Ισπανία προέβη σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
ενισχύσει την προστασία των οφειλετών σε περιπτώσεις κατασχέσεων ενυπόθηκων ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια, το ισπανικό νομικό σύστημα εξαρτάται σχεδόν 
αποκλειστικά από τις διαδικασίες κατάσχεσης ενυπόθηκων ακινήτων. Διαδικασίες που να 
καθιστούν δυνατή είτε τη συμφωνία των οφειλετών τους πιστωτές τους όσον αφορά 
προγράμματα αποπληρωμής είτε την αποκατάστασή τους μετά από την παρέλευση εύλογου 
χρονικού διαστήματος από τη διαδικασία πτώχευσης είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

Στις 12 Μαρτίου 2014 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την 
επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, η οποία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη καλούνται, στο πλαίσιο της σύστασης, να θεσπίσουν, έως τις 12 Μαρτίου 2015, 
διαδικασίες που να επιτρέπουν στους οφειλέτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους με τους πιστωτές, έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
αφερεγγυότητα. Μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι επιχειρηματίες καθώς και μεγάλες 
επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν από τις εν λόγω διαδικασίες. Εκτός αυτού, η σύσταση 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής των αρχών της σύστασης 
και σε υποθέσεις καταναλωτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα του 
ιδιωτικού χρέους στα κράτη μέλη και να δοθεί στους καταναλωτές μια δεύτερη ευκαιρία.

Η οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που 
προορίζονται για κατοικία3 (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη) θα ισχύει για τις ενυπόθηκες 
πιστώσεις που υφίστανται μετά την 21η Μαρτίου 2016 οι οποίες συνάπτονται από φυσικά 
πρόσωπα για σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής 
δραστηριότητάς τους. Οι διατάξεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την ενημέρωση των 
καταναλωτών, κανόνες και πρότυπα για την παροχή υπηρεσιών, υποχρέωση αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή και αρχές υψηλού επιπέδου για τις 
καθυστερούμενες οφειλές και τις κατασχέσεις. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσκολιών 
πληρωμής, οι πιστωτές θα προτρέπονται να επιδεικνύουν εύλογη ανοχή πριν την έναρξη 
διαδικασιών κατάσχεσης. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την μεταφορά της 
Οδηγίας.

Συμπέρασμα

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ.34.
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Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες επιβολής κατά μεμονωμένων πιστωτών. Η Επιτροπή θα 
αποδώσει ωστόσο τη δέουσα προσοχή στην ορθή μεταφορά της οδηγίας για την ενυπόθηκη 
πίστη.

Μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επισημάνθηκαν 
ελλείψεις στην ισπανική νομοθεσία που αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών, η Επιτροπή έχει προβεί σε ευρεία 
αξιολόγηση του ισπανικού δικαίου στο πλαίσιο της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος σε επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να 
επιλυθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα.

Τέλος, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή της σύστασης σχετικά με μια νέα 
προσέγγιση από πλευράς των κρατών μελών όσον αφορά την επιχειρηματική αποτυχία και 
την αφερεγγυότητα και θα προτείνει περαιτέρω μέτρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.


