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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1249/2013, ktorú predkladá Manuel Garcia Barba, španielsky štátny 
príslušník, o používaní referenčného indexu pre hypotekárne úvery na 
stanovovanie hypotekárnych úrokových sadzieb

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že v roku 2011 Európska únia upozorňovala na problémy 
s transparentnosťou týkajúce sa používania referenčného indexu pre hypotekárne úvery 
na stanovovanie hypotekárnych úrokových sadzieb oproti používaniu sadzby Euribor 
(európska medzibanková sadzba). Následne bola uverejnená vyhláška EHA/2899/2011 
z 28. októbra 2011, ktorá sa týkala transparentnosti a ochrany používateľov bankových 
služieb a v ktorej sa uvádzalo, že tento index sa už nemôže používať na stanovovanie sadzieb 
pre nové hypotekárne úvery alebo úvery schválené po 28. apríli 2012 a že sa má postupne 
úplne prestať používať do roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky a pravidiel jej 
vykonávania za predpokladu, že bola počas tohto obdobia vypracovaná prechodná schéma pre 
hypotekárne úvery. Ministerstvo hospodárstva ešte nezverejnilo svoje stanovisko. 
Predkladateľ petície sa z tlače dozvedel, že vláda plánuje odložiť túto prechodnú schému 
na neurčito, a to znamená, že španielska národná banka bude naďalej zverejňovať uvedené 
referenčné sadzby, čo bude mať vplyv na viac ako 1 milión domácností. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. apríla 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. júla 2014

Komisia pozná vyhlášku EHA/2899/2011, ktorou sa stanovuje zrušenie referenčnej úrokovej 
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sadzby „IRPH“ prostredníctvom budúcich vykonávacích právnych predpisov, keď španielska 
vláda prijme alternatívne sadzby v budúcich vykonávacích právnych predpisoch. Španielsky 
súd1 medzitým 5. septembra 2013 vyhlásil sadzbu „IRHP“ za zneužívajúcu v dôsledku 
nedostatočnej transparentnosti v jej výpočtoch. Dva roky po prijatí vyhlášky EHA/2899/2011 
španielska vláda schválila zákon 14/2013 z 27. septembra 2013, ktorým sa zaviedla náhradná 
referenčná sadzba za sadzbu IPRH, a tým sadzbu IPRH zrušila. Táto náhradná sadzba sa 
vypočítava na základe priemernej úrokovej sadzby hypotekárnych úverov, ktorú ponúkajú 
úverové inštitúcie počas 3 rokov. V niektorých zmluvách o hypotekárnom úvere nahradila 
nová referenčná sadzba predchádzajúcu sadzbu IRPH z 1. novembra 2013. Ale aj v 
prípadoch, kde sa v hypotekárnej zmluve už výslovne uvádza náhradná referenčná sadzba za 
sadzbu „IRPH“, sa táto náhradná sadzba uplatňuje od 1. novembra 2013. Zdá sa, že zmenou 
sadzby z 1. novembra 2013 sa automaticky zmenila aj zmluva. Napriek tomu zostali zmluvné 
podmienky zrejme nezmenené. Zmluvné strany preto podľa všetkého nemali možnosť zrušiť 
novú zmluvu ani požiadať o akúkoľvek zmenu zmluvných podmienok.

Predkladateľ petície tvrdí, že ako spotrebiteľ bol poškodený v dôsledku dlhého prechodného 
obdobia, počas ktorého nemohol využiť náhradnú referenčnú sadzbu pre svoj hypotekárny 
úver.

Komisia vo všeobecnosti nemá právomoc zasahovať do procesu určovania, ktoré sadzby sú 
právoplatné na stanovenie variabilnej sadzby hypotekárnych splátok na úrovni členských 
štátov, keďže to spadá do právomoci vnútroštátnych orgánov. 

Komisia však navrhla právne predpisy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sadzby alebo 
indexy použité ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch alebo finančných zmluvách 
boli uvedené transparentne a aby tento proces podliehal primeranému riadeniu. V reakcii na 
manipuláciu niektorých finančných inštitúcií so všeobecnými referenčnými sadzbami ako 
Libor a Euribor Komisia 18. septembra 2013 navrhla nariadenie2 o indexoch používaných ako 
referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách. Cieľom návrhu je 
zabezpečiť, aby referenčné sadzby používané na výpočet úrokových sadzieb boli „rozsiahle“, 
„spoľahlivé“ a „nemanipulovateľné“. V návrhu Komisie sa tiež požaduje, aby subjekty 
podliehajúce kontrole posúdili vhodnosť referenčných hodnôt v hypotekárnych zmluvách. V 
súčasnosti prebiehajú rokovania spoluzákonodarcov o návrhu Komisie a očakáva sa, že návrh 
bude prijatý do roku 2015. 

V smernici o hypotekárnych úveroch3, ktorá nadobudla účinnosť 20. marca 2014, sa navyše 
požaduje, aby veritelia informovali spotrebiteľov pred uzavretím zmluvy o povahe úrokovej 
sadzby a o spôsobe jej výpočtu. Členské štáty budú tiež musieť zabezpečiť, aby všetky indexy 
alebo referenčné sadzby používané na výpočet úrokovej sadzby boli „jasné“, „objektívne“ a 
„overiteľné“ pre strany. Poskytovatelia indexov alebo veritelia budú mať tiež povinnosť 
udržiavať historické záznamy o týchto indexoch. Členské štáty budú mať povinnosť 
transponovať ustanovenia do vnútroštátneho práva do 21. marca 2016.

Podľa článku 3 ods. 1 a článku 6 ods. 1 tejto smernice sa môže uplatňovať aj smernica 
93/13/EHS o nekalých zmluvných podmienkach, pričom zmluvné podmienky v zmluvách 
medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, ktoré sa nedohodli individuálne, nebudú pre 

                                               
1  Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5 September 2013.
2  COM/2013/0641 final.
3  Smernica 2014/17/EÚ.
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spotrebiteľov záväzné, ak vytvárajú výraznú nerovnováhu medzi záujmami obchodníkov a 
spotrebiteľov na úkor spotrebiteľov. V najnovšej judikatúre Súdneho dvora z rokov 2012 a 
2013 sa spochybňuje súlad španielskeho procesného práva so zásadami rovnocennosti a 
efektívnosti ochrany spotrebiteľa-dlžníka v sektore.

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci Aziz1 v marci 2013 španielske orgány 
prijali v rámci zrýchleného konania nový právny predpis o „opatreniach na posilnenie 
ochrany hypotekárnych dlžníkov“. S prihliadnutím na rozsudok vo veci Aziz tento nový 
právny predpis okrem iného obsahuje zmeny španielskych pravidiel vykonávania a 
hypotekárnych postupov (Ley de Enjuiciamiento Civil a Ley Hipotecaria) s cieľom dať 
spotrebiteľom možnosť vzniesť námietky proti hypotekárnym konaniam vedeným proti nim, 
ak sú založené na neprimeraných zmluvných podmienkach. Medzitým Súdny dvor Európskej 
únie vyniesol niekoľko rozsudkov o týchto zásadách2 a značný počet prípadov je stále 
nevyriešených3, pritom sa všetky týkajú neprimeraných podmienok hypotekárnych úverov.

Komisia vykonala širšie posúdenie celkových dôsledkov španielskeho práva vrátane 
dodatočných ustanovení zákona 14/2013 z 23. septembra 2013.

Komisia bude postupovať v súlade s výsledkami posúdenia.

Záver

Komisia vo všeobecnosti nemá právomoc zasahovať do procesu určovania, ktoré sadzby sú 
právoplatné na určovanie variabilnej sadzby hypotekárnych splátok na úrovni členských 
štátov, keďže to spadá do právomoci vnútroštátnych orgánov. 

Komisia však bude venovať náležitú pozornosť správnej transpozícii smernice o 
hypotekárnych úveroch s cieľom zabezpečiť, aby vnútorné hypotekárne referenčné sadzby 
vytvorené na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni boli v súlade s požiadavkami uvedenými v 
právnych predpisoch EÚ. V nadväznosti na obvinenia z manipulácie sadzieb ako Libor a 
Euribor musí Komisia prijať aj návrh nariadenia o finančných referenčných sadzbách, v 
ktorom sa požaduje, aby sadzby použité pre referenčné finančné nástroje a finančné zmluvy 
vrátane hypotekárnych zmlúv boli rozsiahle, spoľahlivé, vhodné a nemanipulovateľné.

Komisia okrem toho vykonáva širšie posúdenie celkových dôsledkov španielskeho práva na 
základe smernice 93/13/EHS vrátane dodatočných ustanovení zákona 14/2013 z 23. 
septembra 2013 odsek 4. Komisia bude postupovať v súlade s výsledkami posúdenia.

                                               
1 Pozri tlačovú správu na tomto odkaze: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
2 Vec C-537/12 a vec C-116/13; vec C-280/13; vec C-153/13; vec C-342/13; vec C-26/13.
3 Vec C-483/13 až vec C-487/13; vec C-465/13; vec C 8/14; vec C-54/14; vec C-49/14; vec C-169/14; vec C-
93/14; vec C-188/14.


