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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2440/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Lauzinete Manzioli, par Spānijas tiesību aktiem hipotēku jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir viens no daudzajiem, ko skāris Spānijas hipotēku likums, kuram 
daudzos gadījumos bijusi postoša ietekme uz cilvēku dzīvēm. Viņa gadījums ir saistīts ar 
ietaupījumiem Kastīlijā-Lamančā, kurus ģimene, šķiet, ir zaudējusi. Šķiet, ka banka ir 
konfiscējusi viņu māju un piespiedusi ģimeni slēgt ģimenes uzņēmumu. Viņi ir nobažījušies 
par savu bērnu dzīvi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas komentāri

Vietējās parādu atdošanas procedūras šobrīd nav regulētas Savienības līmenī un ir dalībvalstu 
kompetencē.

Taču ES patērētāju tiesību akti, precīzāk, Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem 
patērētāju līgumos, nosaka, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka pastāv adekvāti un efektīvi 
līdzekļi, ar kuriem var novērst negodīgu noteikumu izmantošanu, un panākt, ka šādi negodīgi 
standarta noteikumi, t. i., noteikumi, kas neatbilst prasībai pēc godprātības un rada ievērojamu 
nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos, nav saistoši.
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Dalībvalstu tiesām, kas izskata nekustamo īpašumu atsavināšanas lietas, ir pēc savas 
iniciatīvas jānovērtē līguma noteikumu godīgums, ja viņu rīcībā ir šā novērtējuma veikšanai 
vajadzīgā informācija par tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem. Šajā sakarā Tiesa 
2013. gada1 un 2014. gada2 prejudiciālajos nolēmumos nolēma, ka Spānijas procesuālie 
tiesību akti par piedziņas vēršanu uz hipotēkas objektu neatbilst Direktīvas 93/13/EEK 
prasībām. Pēc tam Spānija veica tiesību aktu reformas, lai nostiprinātu debitoru aizsardzību 
nekustamo īpašumu atsavināšanas gadījumos.

Hipotēkas parādu aspektā Spānijas tiesiskā sistēma balstās gandrīz tikai uz nekustamo 
īpašumu atsavināšanas procedūrām. Gandrīz nemaz nav tādu procedūru, kas ļautu debitoriem 
vienoties ar saviem kreditoriem par atmaksāšanas plānu vai panākt parāda dzēšanu pēc 
samērīga laikposma pēc bankrota procedūras. 

Komisija 2014. gada 12. martā pieņēma dalībvalstīm adresētu ieteikumu par jaunu pieeju 
neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai. Ieteikumā dalībvalstis mudinātas līdz 
2015. gada 12. martam ieviest procedūras, kas ļautu finansiālās grūtībās nonākušiem 
debitoriem kopā ar kreditoriem pārstrukturēt savus parādus, lai izvairītos no maksātnespējas. 
Šādām procedūrām vajadzētu nākt par labu gan maziem uzņēmumiem un individuālajiem 
komersantiem, gan arī lieliem uzņēmumiem. Ieteikumā dalībvalstis aicinātas apsvērt 
ieteikuma principu īstenošanu arī patērētāju lietās, lai mazinātu augsto privātā parāda līmeni 
dalībvalstīs un dotu patērētājiem vēl vienu iespēju.

Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu3

(Hipotekāro kredītu direktīva) būs piemērojama hipotekārajiem kredītiem, kas izsniegti pēc 
2016. gada 21. marta un kas noslēgti ar fiziskām personām nolūkos, kuri nav saistīti ar to 
saimniecisko vai profesionālo darbību. Noteikumi ietver prasības par informāciju par 
patērētāju, pakalpojumu sniegšanas noteikumus un standartus, patērētāja kredītspējas 
izvērtēšanas pienākumu un augsta līmeņa principus par kavētiem maksājumiem un piespiedu 
atsavināšanu. Maksājumu sarežģījumu gadījumā kreditori tiks mudināti pirms piespiedu 
atsavināšanas procedūru sākšanas izrāda saprātīgu iecietību. Komisija rūpīgi uzraudzīs šīs 
direktīvas transponēšanu.

Secinājums

Komisijai nav izpildes panākšanas pilnvaru attiecībā uz individuālām bankām. Taču Komisija 
rūpīgi uzraudzīs, vai Hipotekāro kredītu direktīva tiek īstenota pareizi.

Pēc Tiesas nolēmumiem, kuros norādīti trūkumi Spānijas tiesību aktos, kas saistīti ar tiesību 
aizsardzību atbilstīgi ES patērētāju tiesību aktiem, Komisija Direktīvas 93/13/EEK kontekstā 
veic plašāku Spānijas tiesību aktu novērtējumu. Šajā sakarā Komisija šobrīd sazinās ar 
Spānijas iestādēm, lai atrisinātu atlikušās problēmas.

Visbeidzot, Komisija izvērtēs, kā dalībvalstis īsteno ieteikumu par jaunu pieeju neveiksmīgai 

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2 C-169/14 Sanchez Morcillo.
3 OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.
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darījumdarbībai un maksātnespējai, un vajadzības gadījumā ierosinās turpmākus pasākumus.


