
CM\891586SV.doc PE480.721v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för framställningar

27.1.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0626/2011, ingiven av Daniel Marian Iorga, rumänsk medborgare, 
för ”Plataforma de Afectados por la Hipoteca” om en påstådd överträdelse av den 
spanska konstitutionen i samband med hypotekslån för köp av fast egendom

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är medlem i en spansk förening med namnet ”Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca”, som bekämpar de negativa effekterna av den spanska lagstiftningen när det gäller 
lån som beviljas av banker till privatpersoner för fastighetsköp. Framställaren anser att dessa 
effekter strider mot den spanska konstitutionen. När en privatperson inte har pengar att betala 
för fastigheten intecknas den av banken och den boende måste lämna fastigheten, men 
fortsätter att betala av på lånet. Framställaren föreslår att fastigheten överlämnas till banken 
och personen befrias från återbetalningen av lånet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 oktober 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Framställaren söker, för den spanska föreningen ”Hypoteksplattformen”, stöd och medling av 
Europaparlamentet för att datio in solutum ska införas i den spanska lagstiftningen. En lag i 
detta syfte debatteras för närvarande i det spanska parlamentet. Den skulle befria spanska 
konsumenter från skyldigheten att fortsätta betala av på sina hypotekslån i en situation då 
deras hus redan har återtagits av banken. Framställaren gör gällande att det faktum att staten 
tillåter att banker återtar fastigheterna samtidigt som den kräver att hypotekslånet återbetalas 
av konsumenterna strider mot artikel 25 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
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rättigheterna, artikel 11 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter och artikel 47 i den spanska konstitutionen.

Begreppet datio in solutum regleras inte i EU-rätten, och det faller fortfarande inom 
medlemsstaternas exklusiva behörighet att reglera denna fråga på det sätt de finner lämpligt. 

I mars 2011 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om bostadslåneavtal 
(COM(2011)0142). Förhandlingar om direktivet pågår för närvarande i parlamentet och rådet. 
Räckvidden för detta förslag är dock begränsat till skedet före avtalet, och det reglerar varken 
skuldbetalningsförfaranden eller avtalsförhållandet mellan konsumenten och långivaren när 
avtalet väl har undertecknats.

Frågan är knuten till nationell processrätt och lagstiftning som reglerar fysiska personers 
insolvens. Reglering på EU-nivå verkar därmed inte behövas i nuläget. I mars 2011 
offentliggjorde emellertid kommissionen ett arbetsdokument om nationella åtgärder och 
rutiner för att undvika utmätning för bostadshypotekslån (SEK(2011)0357). Målet var att 
erbjuda en kartläggning av bästa praxis inom hela EU och ge exempel och vägledning för 
nationella myndigheter och långivare om hur ett ökat antal betalningsförsummelser hade 
hanterats i andra medlemsstater för att undvika utmätningar.

Slutsats

Kommissionen är uppmärksam på den fråga som tagits upp av frågeställaren, men överväger 
inte att vidta åtgärder på EU-nivå i detta skede. Frågan bör därmed hanteras på nationell nivå 
av de behöriga nationella myndigheterna.


