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Ændringsforslag  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
for Verts/ALE-Gruppen 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
for Udvalget om Andragender 

Realkreditlovgivning 

Forslag til beslutning 
Punkt F 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at de spanske 

myndigheder som resultat af Aziz-dommen 

(sag C-415/11) med en hasteprocedure 

vedtog lov 1/2013 af 14. maj 2013 om 

foranstaltninger til øget beskyttelse af 

realkreditdebitorer, gældsomlægning og 

socialt boligbyggeri (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); 

F. der henviser til, at de spanske 

myndigheder som resultat af Aziz-dommen 

(sag C-415/11) med en hasteprocedure 

vedtog lov 1/2013 af 14. maj 2013 om 

foranstaltninger til øget beskyttelse af 

realkreditdebitorer, gældsomlægning og 

socialt boligbyggeri (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); der henviser til, 

at dette som senest påpeget af EU's 

generaladvokat Szpunar har vist sig at 

være utilstrækkeligt og ikke i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

om forebyggelse af urimelig praksis fra 

bankers side; 

Or. en 
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Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
for Verts/ALE-Gruppen 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
for Udvalget om Andragender 

Realkreditlovgivning 

Forslag til beslutning 
Punkt G 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at de spanske 

myndigheder som resultat af dommen i sag 

C-169/14 ændrede den nationale 

klageordning på kreditområdet ved hjælp 

af en afsluttende bestemmelse i lov 9/2015 

af 25. maj 2015 om hasteforanstaltninger i 

konkurssager (Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal), for at 

bringe den i overensstemmelse med 

direktiv 93/13/EØF;  

G. der henviser til, at de spanske 

myndigheder som resultat af dommen i sag 

C-169/14 ændrede den nationale 

klageordning på kreditområdet ved hjælp 

af en afsluttende bestemmelse i lov 9/2015 

af 25. maj 2015 om hasteforanstaltninger i 

konkurssager (Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal), for at 

bringe den i overensstemmelse med 

direktiv 93/13/EØF; der henviser til, at 

denne overensstemmelse og den faktiske 

indvirkning af denne lov på borgere med 

realkreditaftaler stadig skal behørigt 

vurderes; 

Or. en 
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Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
for Udvalget om Andragender 

Realkreditlovgivning  

Forslag til beslutning 
Punkt H a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at Cataloniens 

parlament i juli 2015 enstemmigt vedtog 

et lovgivningsinitiativ fra borgernes side 

mod udsættelser og energifattigdom; der 

henviser til, at dette viser, at muligheden 

findes i den spanske lovgivning for at 

indføre juridiske mekanismer til at 

bekæmpe situationen, hvis der er politisk 

vilje; 

Or. en 

 

 


