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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2440/2013, adresată de Lauzinete Manzioli, de cetățenie spaniolă, 
privind legea ipotecilor din Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara este una dintre numeroasele persoane afectate de legea spaniolă a ipotecilor, al 
cărei impact este adesea devastator asupra vieții oamenilor. În cazul său, se pare că 
economiile familiei din Castilla la Mancha au fost pierdute. Se pare că casa familiei a fost 
confiscată de bancă, iar afacerea familială a fost condusă la faliment. Petiționara este 
îngrijorată cu privire la viața copiilor săi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

În prezent, procedurile de lichidare a datoriilor domestice nu sunt reglementate la nivelul 
Uniunii, rămânând în sfera de competență a statelor membre. 

Cu toate acestea, legislația UE în domeniul protecției consumatorilor, și anume Directiva 
93/13/CEE privind clauzele contractuale abuzive, impune statelor membre să utilizeze 
mijloace adecvate și eficace pentru a preveni utilizarea clauzelor abuzive și să garanteze că 
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astfel de clauze standard abuzive, adică clauze care încalcă cerințele de bună-credință și care 
provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, nu creează 
obligații pentru consumatori.

Instanțele naționale chemate să decidă în cauze care implică executări silite imobiliare trebuie 
să evalueze din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractuale în cazul în care dispun de 
elementele juridice și factuale necesare pentru această evaluare. În acest context, Curtea de 
Justiție a considerat în hotărârile sale preliminare din 20131 și 20142 că dreptul procedural 
spaniol în materie de executare ipotecară nu respecte cerințele Directivei 93/13/CEE. Ulterior, 
Spania a întreprins reforme legislative pentru a consolida protecția debitorilor în cadrul 
executărilor silite imobiliare.

În ceea ce privește creanțele ipotecare, sistemul juridic spaniol se bazează aproape în 
exclusivitate pe procedurile de executare silită imobiliară. Procedurile care ar permite 
debitorilor să convină cu creditorii lor asupra unor planuri de rambursare sau să obțină o 
descărcare de obligații după o perioadă rezonabilă de timp în urma procedurii de faliment sunt 
aproape inexistente. 

La 12 martie 2014, Comisia a adoptat o recomandare adresată statelor membre privind o nouă 
abordare a eșecului în afaceri și a insolvenței. Recomandarea solicită statelor membre să pună 
în aplicare, până la 12 martie 2015, proceduri care să permită debitorilor confruntați cu 
dificultăți financiare să își restructureze datoriile față de creditori pentru a evita insolvența. 
Micile întreprinderi sau antreprenorii individuali, precum și marile întreprinderi ar trebui să 
beneficieze de pe urma acestor proceduri. Recomandarea invită, de asemenea, statele membre 
să ia în considerare implementarea principiilor recomandării și în cauzele privind 
consumatorii, pentru a aborda nivelurile ridicate de datorii private din statele membre și 
pentru a acorda consumatorilor o a doua șansă.

Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 
imobile rezidențiale3 (Directiva privind creditele ipotecare) se va aplica creditelor ipotecare 
existente începând cu data de 21 martie 2016 și angajate de persoane fizice care acționează în 
scopuri situate în afara activității lor comerciale, de afaceri sau profesionale. Dispozițiile 
cuprind cerințe privind informarea consumatorilor, norme și standarde pentru prestarea 
serviciilor, o obligație privind evaluarea bonității consumatorilor și principii de înalt nivel 
privind arieratele și executările silite. În mod special, în caz de dificultăți de plată, creditorii 
vor fi încurajați să manifeste o toleranță rezonabilă înainte de a iniția proceduri de executare 
silită. Comisia va urmări îndeaproape transpunerea directivei.

Concluzie

Comisia nu dispune de competențe în materie de asigurare a respectării normelor în ceea ce 
privește băncile individuale. Cu toate acestea, Comisia va acorda atenția cuvenită transpunerii 
corecte a Directivei privind creditele ipotecare.

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  JO L 60, 28.2.2014, p.34.
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În urma hotărârilor Curții de Justiție care au indicat deficiențele legislației spaniole în ce 
privește protejarea drepturilor în conformitate cu legislația UE în domeniul protecției 
consumatorilor, Comisia a efectuat o evaluare mai extinsă a legislației spaniole în contextul 
Directivei 93/13/CEE.  În acest context, Comisia se află în prezent în contact cu autoritățile 
spaniole pentru a soluționa chestiunile rămase deschise.

În sfârșit, Comisia va evalua implementarea de către statele membre a recomandării privind o 
nouă abordare a eșecului în afaceri și a insolvenței și va propune, dacă este cazul, adoptarea 
unor măsuri suplimentare.


