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Τροπολογία  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
εξ ονόµατος της Επιτροπής Αναφορών  

Νοµοθεσία για τα ενυπόθηκα δάνεια 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν της 

απόφασης στην υπόθεση Aziz (υπόθεση C-

415/11) οι ισπανικές αρχές ενέκριναν µε 

ταχεία διαδικασία τον νόµο 1/2013 της 

14ης Μαΐου 2013 σχετικά µε µέτρα για την 

ενίσχυση της προστασίας των ενυπόθηκων 

οφειλετών, την αναδιάρθρωση χρέους και 

το κοινωνικό ενοίκιο (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social)· ; 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν της 

απόφασης στην υπόθεση Aziz (υπόθεση C-

415/11) οι ισπανικές αρχές ενέκριναν µε 

ταχεία διαδικασία τον νόµο 1/2013 της 

14ης Μαΐου 2013 σχετικά µε µέτρα για την 

ενίσχυση της προστασίας των ενυπόθηκων 

οφειλετών, την αναδιάρθρωση χρέους και 

το κοινωνικό ενοίκιο (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social)·  λαµβάνοντας 
υπόψη ότι, όπως επισήµανε πρόσφατα ο 
Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ Szpunar, 
αυτό αποδείχτηκε ανεπαρκές και δεν 
πληροί τις διατάξεις της ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας σχετικά µε την αποτροπή των 
καταχρηστικών πρακτικών από την 
πλευρά των τραπεζών· 
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Τροπολογία  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
εξ ονόµατος της Επιτροπής Αναφορών  

Νοµοθεσία για τα ενυπόθηκα δάνεια 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Αιτιολογική σκέψη Ζ 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν της 

απόφασης στην υπόθεση C-169/14, οι 

ισπανικές αρχές τροποποίησαν το εθνικό 

σύστηµα προσφυγής για ενυπόθηκα δάνεια 

µέσω µιας τελικής διάταξης στο νόµο 

9/2015, της 25ης Μαΐου 2015, σχετικά µε 

τα επείγοντα µέτρα σε θέµατα χρεωκοπίας 

(Ley 9/2015 de medidas urgentes en 

material concursal) προκειµένου να την 

ευθυγραµµίσουν µε την οδηγία 

93/13/ΕΟΚ·   

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν της 

απόφασης στην υπόθεση C-169/14, οι 

ισπανικές αρχές τροποποίησαν το εθνικό 

σύστηµα προσφυγής για ενυπόθηκα δάνεια 

µέσω µιας τελικής διάταξης στο νόµο 

9/2015, της 25ης Μαΐου 2015, σχετικά µε 

τα επείγοντα µέτρα σε θέµατα χρεωκοπίας 

(Ley 9/2015 de medidas urgentes en 

material concursal) προκειµένου να την 

ευθυγραµµίσουν µε την οδηγία 

93/13/ΕΟΚ·  λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν 
έχει ακόµη εκτιµηθεί η συµµόρφωση 
στον τοµέα αυτόν, ούτε και ο 
πραγµατικός αντίκτυπος του νόµου αυτού 
στους πολίτες που έχουν συνάψει 
συµβάσεις ενυπόθηκων δανείων· 
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Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
εξ ονόµατος της Επιτροπής Αναφορών  

Νοµοθεσία για τα ενυπόθηκα δάνεια  

Πρόταση ψηφίσµατος 
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Hα. λαµβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο 
του 2015, το κοινοβούλιο της Καταλονίας 
ενέκρινε οµόφωνα λαϊκή νοµοθετική 
πρωτοβουλία κατά των εξώσεων και της 
ενεργειακής φτώχειας· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
ότι υπάρχει, εντός του ισπανικού 
νοµοθετικού πλαισίου, η δυνατότητα 
θέσπισης νοµικών µηχανισµών για την 
καταπολέµηση της κατάστασης, αν 
υπάρχει η αντίστοιχη πολιτική βούληση· 

Or. en 

 

 


