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Tárgy: B.B.C. spanyol állampolgár által benyújtott 0783/2012. számú petíció a 
spanyol alkotmány állítólagos megsértéséről a jelzáloghitel-ügyletek 
tekintetében

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a spanyol alkotmány 47. cikkét idézi, amely kimondja: „Minden spanyol 
állampolgárnak joga van a tisztességes és megfelelő lakhatáshoz. A hatóságok előmozdítják 
az e jog érvényesítéséhez szükséges feltételeket és megállapítják a vonatkozó szabályokat 
[...].” A petíció benyújtója úgy véli, hogy a spanyol kormány nem teljesíti ezt a 
kötelezettségét, és kritikával illeti a banki gyakorlatot, amely megtévesztő jelzáloghiteleknek 
teszi ki a polgárokat. A petíció benyújtója sürgeti a kormányt, hogy közvetlenül avatkozzon 
be e jelzáloghitelek feltételeinek megváltoztatása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A Bizottság nem jogosult annak vizsgálatára, hogy a spanyol kormány miképpen alkalmazza 
a spanyol alkotmányt. 

A petíció benyújtójának állítása szerint sokan úgy kötöttek jelzáloghitel-szerződést, hogy 
előzőleg nem kaptak világos, érthető és korrekt tájékoztatást. A jelzáloghitelek tekintetében 
jelenleg nincs a jelzáloghiteleket kötelezően szabályozó uniós ágazati szabályozás. A 
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probléma megoldása, illetve a felelősségteljes kölcsön- és hitelügyleti tevékenység 
előmozdítása érdekében az Európai Bizottság 2011 márciusában elfogadta a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatot (COM(2011)0142), amelyről jelenleg folynak a tárgyalások a 
Tanács és az Európai Parlament között. Az irányelvjavaslat elsősorban a szerződéskötést 
megelőző szakasszal foglalkozik.

Ugyanakkor vannak a bejelentésben szereplő gyakorlatra alkalmazható uniós jogszabályok, 
nevezetesen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv és a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelv. 

A 2005/29/EK irányelv rendelkezései megkövetelik, hogy a kereskedők a szakmai 
gondosságnak megfelelően működjenek, valamint világos, érthető és időszerű módon 
tüntessék fel azokat a jelentős információkat, amelyekről a fogyasztóknak tájékozott 
döntéseket kell hozniuk, beleértve az eladásra kínált termék vagy szolgáltatás főbb 
tulajdonságait. Ezenkívül a kereskedők nem téveszthetik meg a fogyasztókat például a termék 
használatából várható előnyök vagy a lehetséges kockázatok tekintetében. 

A 93/13/EGK irányelv arról rendelkezik, hogy a szerződéssel kapcsolatos feltételeket 
egyszerű és érthető nyelven kell írásba foglalni, valamint hogy a felek közötti, a fogyasztót 
károsító jelentős egyenlőtlenség tisztességtelennek számít, következésképpen jogilag nem 
tekinthető kötelezőnek. Ezenkívül az irányelv melléklete felsorolja azokat a szerződéses 
feltételeket, amelyek tisztességtelennek tekinthetők, így például azt, amikor a fogyasztót 
visszavonhatatlanul kötelezik olyan kikötések betartására, amelyeket nem volt alkalma 
ténylegesen megismerni a szerződés megkötése előtt, vagy azt, amikor az eladó vagy 
szolgáltató jogosultságot kap a szerződés feltételeinek egyoldalú – a szerződésben nem 
kikötött valós indok nélkül történő – megváltoztatására.

A C-415/11 Aziz esetben a Bíróság jelenleg vizsgálja, hogy a jelzáloghitelek érvényesítésére 
vonatkozó spanyol eljárási szabályok összeférnek-e a 93/13/EGK irányelvvel. A főtanácsnok 
2012. november 8-i (nem kötelező) véleményében egyebek mellett azt javasolta, hogy a 
spanyol jogszabályokat tekintsék a 93/13/EGK irányelvvel ellentétesnek azon az alapon, hogy 
azok a fogyasztók számára az általuk kötött szerződésben szereplő feltételek tisztességtelen 
voltának elbírálásáig nem biztosítják az – akár kilakoltatással járó – végrehajtás 
felfüggesztését. A Bíróság várhatóan néhány hónap múlva hirdet ítéletet.

Mindenesetre – amennyiben az uniós jogszabályok kiterjednek a szóban forgó kérdésekre – a 
spanyol bíróságoknak és hatóságoknak alkalmazniuk kell a meglevő szabályokat.

Amennyiben a Bíróság olyan ítéletet hoz, amelynek alapján Spanyolországnak meg kell 
változtatnia a jelzáloghitelezésre vonatkozó eljárási szabályokat, a Bizottság figyelemmel 
fogja kísérni a változtatások megtörténtét. 

A már megkötött jelzáloghitel-szerződések tekintetében a petíció benyújtója által a fogyasztók 
helyzetének könnyítése céljából javasolt megoldás a nemzeti hatóságok jogkörébe tartozik, és 
a Bizottságnak nincs hatásköre semmiféle ide vonatkozó intézkedés meghozatalára.


