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Temats: Lūgumraksts Nr. 0783/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais B.B.C. par 
iespējamu Spānijas konstitūcijas pārkāpšanu attiecībā uz banku praksi hipotēku 
jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs citē Spānijas konstitūcijas 47. pantu: "Visiem Spānijas 
valstspiederīgajiem ir tiesības uz pienācīgu un atbilstīgu mājokli. Publiskā sektora iestādes 
veicina nepieciešamos apstākļus un nosaka atbilstīgus standartus, lai padarītu šīs tiesības 
efektīvas [...]." Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Spānijas valdība neievēro šo pienākumu, 
un pauž kritiku par banku praksi, kas ir novedusi pie ļaunprātīgas izturēšanās pret pilsoņiem 
hipotēku jomā. Lūgumraksta iesniedzējs prasa valdībai tieši iejaukties, lai mainītu šos 
hipotēku noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. oktobrī

Komisija nav tiesīga pārbaudīt to, kā Spānijas valdība piemēro Spānijas konstitūciju.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka daudzi cilvēki ir parakstījuši hipotēku, nesaņemot 
skaidru, saprotamu un pareizu informāciju. Attiecībā uz hipotēkām ES pašlaik nav uz nozari 
attiecīgu tiesību aktu, kas reglamentē spēkā esošos hipotekāros kredītus. Lai atrisinātu šo 
problēmu un veicinātu atbildīgu kreditēšanu un aizņemšanos, Eiropas Komisija 2011. gada 
martā pieņēma priekšlikumu direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu 
(COM(2011) 0142), par ko pašlaik apspriežas Padome un Eiropas Parlaments. Priekšlikums 
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direktīvai galvenokārt attiecas uz pirmslīguma posmu.

Tomēr pastāv Kopienas tiesību akti, ko piemēro minētajām praksēm, proti, Direktīva 
2005/29/EK par negodīgu komercpraksi un Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos.

Direktīva 2005/29/EK prasa tirgotājiem darboties profesionāli rūpīgi un skaidri, saprotami un 
savlaicīgi norādīt būtisku informāciju, kas ir vajadzīga patērētājiem, lai viņi varētu īstenot uz 
informāciju balstītu izvēli, tostarp norādīt tirdzniecībā laistā produkta vai pakalpojuma 
svarīgākās īpašības. Turklāt tirgotāji nedrīkst maldināt patērētājus, piemēram, par 
ieguvumiem vai iespējamiem riskiem, ko paredz produkta lietošana.

Direktīvā 93/13/EEK ir atrunāts, ka līguma noteikumiem jābūt rakstītiem vienkāršā un 
saprotamā valodā un ka līguma noteikumi, kas rada ievērojamu nevienlīdzību pušu starpā par 
sliktu patērētājam, ir uzskatāmi par negodīgiem un nav saistoši. Turklāt šīs direktīvas 
pielikums ietver līguma noteikumu sarakstu, kurus var uzskatīt par negodīgiem, jo tie 
neatgriezeniski uzspiež patērētājam noteikumus, ar kuriem viņam nav faktisku iespēju 
iepazīties pirms līguma noslēgšanas, vai mudina pārdevēju vai tirgotāju vienpusēji un bez 
līgumā norādīta pamatota iemesla mainīt tā noteikumus.

Lieta C-415/11 Aziz, ko pašlaik izskata Tiesa, skar Spānijas procesuālo noteikumu attiecībā uz 
hipotēku īstenošanu atbilsmi Direktīvai 93/13/EEK. Savā (nesaistošajā) 2012. gada 
8. novembra atzinumā ģenerāladvokāte cita starpā ierosināja izskatīt, vai Spānijas tiesību akti 
atbilst Direktīvai 93/13/EEK tiktāl, cik patērētājiem var nebūt iespēju panākt īstenošanas 
apturēšanu, tostarp viņu izlikšanu no mājokļa, lai izvērtētu aizdevumu līgumus no 
negodīguma viedokļa. Ir sagaidāms, ka Tiesa pasludinās spriedumu pēc dažiem mēnešiem.

Jebkurā gadījumā, pat neskatoties uz to, ka uz šiem jautājumiem attiecas ES tiesību akti, 
atbilstīgos noteikumus ir pilnvarotas piemērot Spānijas tiesas un iestādes.  

Ja tiesa pasludinās spriedumu, kas liek Spānijai mainīt tās procesuālos noteikumus attiecībā 
uz hipotēkām, Komisija nodrošinās, lai šīs izmaiņas tiktu veiktas.

Attiecībā uz jau noslēgtajām hipotēkām lūgumraksta iesniedzēja ierosinātā rīcība, lai uzlabotu 
patērētāju situāciju, ir valsts iestāžu kompetencē, un Komisija nav tiesīga veikt nekādas 
darbības šajā jomā.


