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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Ärende: Framställning nr 2440/2013, ingiven av Lauzinete Manzioli, 

spansk medborgare, om lagstiftningen om hypotekslån i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är en av många som berörs av den spanska lagstiftningen om hypotekslån, som 
i många fall har förödande effekter för människors liv. Hans ärende gäller besparingar i 
Kastilien-La Mancha som familjen verkar ha förlorat. Deras hem tycks ha konfiskerats av 
banken och de har blivit tvungna att lägga ned familjeföretaget. De är bekymrade över sina 
barns liv.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens iakttagelser

Inhemska skuldregleringsförfaranden omfattas för närvarande inte av unionslagstiftningen 
och hör fortfarande till medlemsstaternas ansvarsområden.

Enligt EU:s konsumentlagstiftning, dvs. direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i 
konsumentavtal, ska dock medlemsstaterna ha lämpliga och effektiva medel för att förhindra 
tillämpning av oskäliga villkor och för att säkerställa att oskäliga standardvillkor, dvs. villkor 
som i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas rättigheter och 
skyldigheter, inte är bindande för konsumenten.

De nationella domstolar som behandlar fall av utmätning av intecknad egendom måste på eget 
initiativ bedöma skäligheten i avtalsvillkoren om de har den rättsliga och faktiska grund som 
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behövs för att kunna göra en sådan bedömning. I detta sammanhang angav EU-domstolen i 
sina förhandsavgöranden 20131 och 20142 att spansk processrätt om utmätning av intecknad 
egendom inte följer kraven i direktiv 93/13/EEG. Spanien har därefter vidtagit 
lagstiftningsreformer för att stärka skyddet av gäldenärer vid utmätning av intecknad 
egendom.

I fråga om hypoteksskulder är det spanska rättssystemet nästan uteslutande baserat på 
förfaranden för utmätning av intecknad egendom. Det finns i stort sett inga förfaranden som 
gör det möjligt för gäldenärer att komma överens med sina kreditgivare om 
återbetalningsplaner eller att bli skuldfria efter en rimlig tidsperiod efter konkursförfaranden. 

Kommissionen antog den 12 mars 2014 en rekommendation till medlemsstaterna om en ny 
strategi för att hantera företagskonkurser och insolvens. Medlemsstaterna rekommenderas att 
senast den 12 mars 2015 införa förfaranden som gör det möjligt för gäldenärer i finansiellt 
trångmål att lägga om sina skulder till kreditgivare i syfte att undvika insolvens. 
Småföretagare eller egenföretagare såväl som stora företag bör kunna använda sig av sådana 
förfaranden. Medlemsstaterna rekommenderas också att överväga att tillämpa principen också 
i konsumentfall, för att komma till rätta med de höga nivåerna av privat skuldsättning i 
medlemsstaterna och ge konsumenterna en andra chans.

Direktiv 2014/17/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet3 (direktivet om 
bostadslåneavtal) kommer att tillämpas på bostadslån som existerar efter den 21 mars 2016 
och som ingåtts av fysiska personer för ändamål som faller utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten. Bestämmelserna innehåller konsumentinformationskrav, bestämmelser 
och standarder för tillhandahållande av tjänster, en skyldighet att göra en kreditprövning av 
konsumenter och principer för försenad betalning och utmätning. Vid betalningssvårigheter 
ska kreditgivarna uppmuntras att medge skäliga anstånd innan förfaranden för utmätning av 
intecknad egendom inleds. Kommissionen kommer noga att kontrollera införlivandet av 
direktivet.

Slutsats

Kommissionen har inga befogenheter att ingripa mot enskilda banker. Kommissionen 
kommer emellertid att uppmärksamt följa att direktivet om bostadslåneavtal införlivas 
korrekt.

Efter EU-domstolens domar som påpekar bristerna i den spanska lagstiftningen i fråga om 
skyddet av rättigheter enligt EU:s konsumentlagstiftning har kommissionen gjort en mer 
omfattande bedömning av den spanska lagstiftningen i samband med direktiv 93/13/EEG. 
I detta sammanhang är kommissionen för närvarande i kontakt med de spanska 
myndigheterna för att lösa eventuella återstående frågor.

Slutligen kommer kommissionen att utvärdera medlemsstaternas tillämpning av 
rekommendationen om en ny strategi för att hantera företagskonkurser och insolvens och vid 
behov föreslå ytterligare åtgärder.

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2 C-169/14 Sanchez Morcillo.
3 EUT L 60, 28.2.2014, s. 34.


