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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0783/2012, złożona przez B.B.C. (Hiszpania), w sprawie 
domniemanego naruszenia hiszpańskiej konstytucji w związku praktykami 
bankowymi dotyczącymi hipotek

1. Streszczenie petycji

Osoba składająca petycję przytacza treść art. 47 hiszpańskiej konstytucji, który stanowi, że: 
„Wszyscy Hiszpanie mają prawo do korzystania z godnego i odpowiedniego mieszkania. 
Władze publiczne popierają tworzenie niezbędnych warunków oraz ustanawiają właściwe 
normy w celu urzeczywistnienia tego prawa (…)”. Osoba składająca petycję jest przekonana, 
że rząd Hiszpanii nie wywiązuje się z tego obowiązku. Ponadto krytykuje ona praktyki 
bankowe, które doprowadziły do sytuacji, w której obywatele związani zostali wyjątkowo 
niekorzystnymi warunkami umów o udzielenie kredytów hipotecznych. Osoba składająca 
petycję apeluje do rządu o podjęcie bezpośrednich działań mających na celu zmianę 
warunków przedmiotowych umów o udzielenie kredytów hipotecznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Komisja nie jest uprawniona do sprawdzania, czy rząd Hiszpanii stosuje przepisy hiszpańskiej 
konstytucji. 

Osoba składająca petycję twierdzi, że wielu klientom, którzy podpisali umowy o udzielenie 
kredytów hipotecznych, nie przekazano jasnych, zrozumiałych i prawidłowych informacji. W 
odniesieniu do kredytów hipotecznych nie istnieją obecnie żadne szczegółowe przepisy 
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sektorowe UE, które regulowałyby obowiązujące umowy kredytowe. W celu rozwiązania 
tego problemu i propagowania odpowiedzialnego zaciągania i udzielania kredytów, w marcu 
2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie umów 
konsumenckich o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (COM(2011)0142), 
którego treść jest obecnie przedmiotem negocjacji w Radzie i w Parlamencie Europejskim. 
Wniosek dotyczący dyrektywy obejmuje przede wszystkim etap poprzedzający zawarcie 
umowy.

Niemniej jednak, istnieją unijne przepisy mające zastosowanie w przypadku opisanych 
praktyk, a mianowicie dyrektywa 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych 
oraz dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. 

Przepisy dyrektywy 2005/29/WE nakładają na przedsiębiorstwa handlowe obowiązek 
prowadzenia działalności z dochowaniem staranności zawodowej oraz posługiwania się 
jasnymi, zrozumiałymi i przekazywanymi terminowo informacjami; dotyczy to także 
informacji o podstawowych cechach oferowanego produktu lub usługi, niezbędnych do 
dokonywania przez klientów świadomych wyborów. Ponadto przedsiębiorstwa handlowe nie 
powinny wprowadzać klientów w błąd, np. co do korzyści lub potencjalnego ryzyka 
mogącego wynikać z użytkowania produktu. 

Dyrektywa 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 
przewiduje, że warunki umowy powinny być spisane prostym i zrozumiałym językiem, a 
warunek umowy powodujący znaczącą nierównowagę między stronami ze szkodą dla 
konsumenta uznaje się za nieuczciwy i jako taki nie jest on wiążący. Ponadto załącznik do 
dyrektywy zawiera listę warunków umownych, które mogą zostać uznane za nieuczciwe, np. 
nieodwołalne związanie konsumenta warunkami, z którymi nie miał realnej możliwości 
zapoznania się przed zawarciem umowy lub umożliwienie sprzedawcy lub dostawcy 
jednostronną zmianę warunków umowy bez uzasadnionej przyczyny podanej w umowie.

Rozpatrywana obecnie przez Trybunał Sprawiedliwości sprawa C-415/11 Mohamed Aziz 
przeciwko Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa dotyczy zgodności 
hiszpańskich przepisów proceduralnych w zakresie egzekucji z hipoteki z przepisami 
dyrektywy 93/13/EWG. W celu zbadania stopnia nieuczciwości warunków umów 
kredytowych, rzecznik generalna zaproponowała w swojej (niewiążącej) opinii z 
dnia 8 listopada 2012 r. uznanie za niezgodne z dyrektywą 93/13/EWG tych przepisów prawa 
hiszpańskiego, na mocy których konsumentom nie przysługuje prawo do zawieszenia 
egzekucji, w tym zawieszenia przeprowadzenia eksmisji z miejsca zamieszkania. Oczekuje 
się, że w przeciągu kilku miesięcy Trybunał Sprawiedliwości wyda orzeczenie w 
przedmiotowej sprawie.

Niezależnie od pozostałych czynników, nawet jeżeli w danej sprawie znajdują zastosowanie 
przepisy prawa UE, obowiązek stosowania właściwych przepisów spoczywa na hiszpańskich 
sądach i na władzach Hiszpanii.  

Gdyby Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie zobowiązujące Hiszpanię do zmiany 
krajowych przepisów proceduralnych dotyczących hipotek, Komisja upewniłaby się, że takie 
zmiany zostały wprowadzone. 
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W odniesieniu do zawartych umów o kredyt, działanie zaproponowane przez osobę 
składającą petycję w celu poprawy sytuacji konsumentów leży w gestii władz państwowych, a 
Komisja nie jest uprawniona do podjęcia żadnych kroków w tym zakresie.


