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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1705/2013, którą złożył Antonio Jurado Checa (Hiszpania), w
imieniu członków kampanii „Marsz dla godności”, dotycząca przepisów w 
sprawie hipoteki w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest również członkiem szerszej kampanii prowadzonej w Hiszpanii, 
zwraca uwagę posłów do PE na ogólną bardzo krytyczną sytuację w jego kraju, którą wiąże 
z szeregiem czynników. Jednym z nich są jawnie niesprawiedliwe hiszpańskie przepisy 
dotyczące hipoteki, pochodzące z 1909 r., które nadmiernie chroni wierzycieli. Składający 
petycję twierdzi, że niektóre aspekty tych przepisów mają charakter karny, a prawo zostało 
faktycznie uchylone przez Trybunał Sprawiedliwości UE w lutym 2013 r. Wydaje się, że 
mimo kilku podjętych prób nie ma woli politycznej, aby zmienić tę sytuację. Tysiące ludzi 
żyje w zatrważających warunkach, ponieważ musieli opuścić swoje domy, gdy pojawiły się 
problemy z hipoteką. W obliczu tego, co składający petycję nazywa „barbarzyństwem”, oraz 
w obliczu zaniedbania polityków i bankowców oni (obywatele) zostali zmuszeni do podjęcia 
działań. W odpowiedzi zostali nazwani „nazistami” i „terrorystami”. W dalszej części petycji 
składający petycję zwraca uwagę na powszechne bezrobocie w całym kraju, które osiąga 
alarmujący poziom. W wyniku kryzysu w sektorze finansowym i wysokiego bezrobocia 
ludzie nie są w stanie pokrywać podstawowych wydatków. Składający petycję zwraca uwagę 
na tę alarmującą sytuację i prosi o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2014 r.



PE544.428v01-00 2/2 CM\1044197PL.doc

PL

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich1 te warunki umów zawartych między 
przedsiębiorstwami handlowymi a klientami, które nie były indywidualnie negocjowane, nie 
będą wiążące dla konsumenta, jeżeli powodują znaczącą nierównowagę między prawami a 
obowiązkami przedsiębiorstwa handlowego i konsumenta ze szkodą dla tego ostatniego. 
Ocena tego, czy dany warunek umowy jest nieuczciwy, należy do sądów krajowych.

Dyrektywa 93/13/EWG ma zastosowanie do umów o kredyty hipoteczne zawartych między 
przedsiębiorstwem handlowym a konsumentem. W następstwie wyroku TSUE w sprawie 
Aziz2 z marca 2013 r. władze hiszpańskie przyjęły w trybie przyspieszonym nowe przepisy w 
sprawie środków zwiększających ochronę kredytobiorców hipotecznych. W nowych 
przepisach uwzględniono wyrok w sprawie Aziz i wprowadzono między innymi zmiany w 
hiszpańskich przepisach egzekucyjnych i postępowaniu egzekucyjnym (Ley de
Enjuiciamiento Civil i Ley Hipotecaria), aby zapewnić konsumentom możliwości wyrażenia 
sprzeciwu wobec postępowań egzekucyjnych wszczętych przeciwko nim na mocy 
nieuczciwych warunków umownych. Zmiany te zostały uznane przez Komisję prima facie za 
pierwszy pozytywny krok w kierunku poprawy sytuacji dłużników w postępowaniach 
sądowych.

Od tego czasu Komisja przeprowadziła szerszą ocenę ogólnych skutków tych przepisów, w 
szczególności w świetle zasad równoważności i skuteczności oraz prawa do rzetelnego 
procesu sądowego i skutecznego środka odwoławczego, o których mowa w art. 47 Karty praw 
podstawowych UE. W międzyczasie TSUE wydał wiele wyroków dotyczących tych zasad, w 
szczególności wyrok w sprawie Sánchez Morcillo z dnia 17 lipca 2014 r.3, a wiele spraw jest 
jeszcze w toku rozpatrywania4: wszystkie dotyczą nieuczciwych warunków w umowach o 
kredyt hipoteczny. 

Podsumowanie 

Komisja Europejska nie ma bezpośrednich uprawnień do egzekwowania prawa wobec 
podmiotów gospodarczych, które mogły naruszyć przepisy UE w dziedzinie ochrony 
konsumentów ani nie może rozstrzygać indywidualnych spraw między konsumentami a 
konkretnymi przedsiębiorcami, co często wymaga oceny faktów.

Komisja uważnie śledzi jednak zmiany przepisów prawa w Hiszpanii wynikające z wdrożenia 
dyrektywy 93/13/EWG i z wyroków TSUE w sprawach Aziz i Sánchez Morcillo, dotyczące 
hiszpańskiego postępowania cywilnego w zakresie eksmisji z nieruchomości obciążonej 
hipoteką. Jako strażniczka traktatów Komisja podejmie odpowiednie środki, aby zaradzić 
niezadowalającemu wdrożeniu dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich w Hiszpanii.

                                               
1 Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz przeciwko CatalunyaCaixa), zob. też komunikat prasowy na następującej stronie 
internetowej: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 do C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


