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B8-0000/2015

sobre a legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco em Espanha, com base 
em petições recebidas
(2015/2740(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a petição 626/2011 e 15 outras petições sobre a legislação hipotecária 
em Espanha (179/2012, 644/2012, 783/2012, 1669/2012, 0996/2013, 1345/2013, 
1249/2013, 1436/2013, 1705/2013, 1736/2013, 2120/2013, 2159/2013, 2440/2013, 
2563/2013, 2610/2013),

–   Tendo em conta a petição 513/2012 e 21 outras petições sobre instrumentos financeiros 
de risco em Espanha (548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012, 1662/2012, 1761/2012, 1851/2012, 
1864/2012, 0169/2013, 0171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013, 
2274/2013),

–   Tendo em conta as deliberações da sua Comissão das Petições com os peticionários em 
questão, mais recentemente em 16 de abril de 2015,

–  Tendo em conta a Diretiva 2014/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
fevereiro de 2014, relativa aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis de 
habitação e que altera as Diretivas 2008/48/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.º 
1093/2010,

–  Tendo em conta a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 
2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE,

–  Tendo em conta a Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às 
cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, 

– Tendo em conta a pergunta à Comissão sobre a legislação hipotecária e instrumentos 
financeiros de risco em Espanha, baseada em petições recebidas,

– Tendo em conta a proposta de resolução da Comissão das Petições,

– Tendo em conta o artigo 128.º, n.º 5, e o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o grande número de petições recebidas trouxe à luz do dia milhares 
de situações pessoais trágicas em que cidadãos sofreram a perda parcial ou total das 
poupanças da sua vida e de casos em que os consumidores se deparam com obstáculos 
para obter informação precisa e essencial sobre os instrumentos financeiros;

B. Considerando, nomeadamente, que organizações da sociedade civil estão a contestar 
centenas de milhares de despejos de habitação, cláusulas abusivas em contratos 
hipotecários e falta de proteção dos mutuários;  
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C. Considerando que o impacto da crise agravou a situação das famílias desalojadas e que, 
entretanto, ainda continuam a pagar a sua dívida hipotecária; 

D. Considerando que um certo número de cláusulas e práticas abusivas no sector 
hipotecário espanhol foram detetadas por tribunais nacionais e europeus;

E. Considerando que a Diretiva 2014/17/UE relativa aos contratos de crédito aos 
consumidores para imóveis de habitação (Diretiva "Crédito Hipotecário") será aplicável 
aos créditos hipotecários existentes após 21 de março de 2016, obrigando os credores a 
informarem os consumidores sobre as principais características do crédito; 

F. Considerando que, em virtude do Acórdão Aziz (Processo C-415/11), as autoridades 
espanholas aprovaram, de acordo com um procedimento acelerado, a Lei 1/2013, de 14 
de maio de 2013, relativa ao reforço da proteção dos devedores hipotecários, à 
reestruturação da dívida e ao arrendamento social (Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la proteccion a los deudores hipotecarios, restructuracion de la 
deuda y alquiler social);

G. Considerando que, em virtude da decisão relativa ao processo C-169/14, as autoridades 
espanholas alteraram o sistema nacional de recurso relativo a hipotecas através de uma 
disposição final na Lei 9/2015, de 25 de maio de 2015, relativa a medidas urgentes em 
questões de falência (Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en material 
concursal), a fim de a conformar com a Diretiva 93/13/CEE; 

H. Considerando que o Governo espanhol adotou um "Código de boas práticas para uma 
reestruturação viável de dívidas relativas a hipotecas sobre residências habituais" que 
as instituições financeiras podem subscrever a título facultativo e que inclui a "datio in 
solutum" como solução de último recurso para agregados familiares que correm o risco 
de exclusão social;

I. Considerando que os consumidores não foram devidamente informados sobre a 
extensão dos riscos associados aos investimentos propostos e que os bancos não 
efetuaram testes de adequação para determinar se os clientes dispunham dos 
conhecimentos adequados para perceberem os riscos financeiros a que se expunham;

J. Considerando que, nos últimos anos, estima-se em 700.000 o número de cidadãos 
espanhóis que foram vítimas de fraude financeira, pois os seus bancos de aforro 
induziram-nos a comprar instrumentos financeiros de risco; 

K Considerando que a Diretiva "Mercados de Instrumentos Financeiros" (Diretiva 
2004/39/CE -DMIF) rege a prestação de serviços de investimento por sociedades de 
investimento e instituições de crédito, incluindo "preferentes", e que o seu artigo 19.º 
enuncia obrigações comerciais ao prestar serviços de investimento aos clientes;

1. Solicita à Comissão que acompanhe a implementação da legislação hipotecária em 
Espanha, a fim de garantir o seu pleno cumprimento pelas autoridades nacionais;

2. Solicita à Comissão qua acompanhe estreitamente a transposição da Diretiva 
2014/17/UE relativa aos contratos de crédito com os consumidores para imóveis de 
habitação (Diretiva "Crédito Hipotecário");
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3. Solicita à Comissão que elabore legislação para harmonizar as condições contratuais de 
hipotecas e os procedimentos de liquidação de dívidas, a fim de reforçar a proteção dos 
consumidores no conjunto da UE, incluindo a possibilidade de introduzir a "datio in 
solutum" em todos os Estados-Membros da UE;

4. Solicita à Comissão que acompanhe a implementação das novas medidas adotadas pelo 
Governo espanhol, a fim de resolver os problemas existentes e de evitar práticas 
bancárias abusivas;

5. Solicita à Comissão e ao Banco Central Europeu que avaliem o mecanismo de 
arbitragem espanhol estabelecido para os cidadãos afetados e vítimas de fraude 
financeira;

6. Solicita à Comissão que acompanhe a implementação por Espanha da correta 
transposição e aplicação do direito da UE relativo a instrumentos financeiros, incluindo 
"preferentes";

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
Europeia e ao Banco Central Europeu.


