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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2440/2013, którą złożył Lauzinete Manzioli (Hiszpania), w
sprawie przepisów dotyczących kredytów hipotecznych w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest jedną z wielu osób poszkodowanych na skutek „hiszpańskich 
przepisów dotyczących kredytów hipotecznych”, których stosowanie w wielu przypadkach 
wywiera druzgocący wpływ na życie obywateli. Jego sprawa dotyczy oszczędności w Kastylii 
La Manchy, które rodzina rzekomo utraciła. Wydaje się, że jego dom został skonfiskowany 
przez bank i konieczne było rozwiązanie firmy rodzinnej. Rodzina ta obawia się o przyszłość 
swoich dzieci.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

Krajowe procedury spłaty długów nie są obecnie regulowane na szczeblu Unii Europejskiej i 
nadal pozostają w gestii państw członkowskich.

Jednak unijne prawo konsumenta, a mianowicie dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, wymaga, aby państwa członkowskie 
posiadały odpowiednie i skuteczne środki zapobiegania stosowaniu nieuczciwych warunków 
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umownych oraz gwarantowania, by takie nieuczciwe warunki, tj. warunki, które są sprzeczne 
z wymogami dobrej wiary oraz przyczyniają się do znacznego zachwiania równowagi 
pomiędzy prawami i obowiązkami stron umowy, nie były wiążące w stosunku do 
konsumentów.

Krajowe sądy rozpatrujące sprawy dotyczące zajmowania nieruchomości obciążonych 
hipoteką muszą dokonywać oceny uczciwości warunków umownych z własnej inicjatywy, 
gdy posiadają elementy prawne i faktyczne niezbędne do dokonania takiej oceny. W tym 
kontekście Trybunał Sprawiedliwości, w orzeczeniach w trybie prejudycjalnym w latach 
20131 i 20142 uznał, że hiszpańskie prawo procesowe dotyczące egzekucji wierzytelności 
zabezpieczonej hipoteką nie jest zgodne z wymogami dyrektywy 93/13/EWG. Hiszpania 
przeprowadziła w związku z tym reformy prawodawcze w celu wzmocnienia ochrony 
dłużników w postępowaniach zajmowania nieruchomości obciążonych hipoteką.

Jeżeli chodzi o długi hipoteczne hiszpański system prawny opiera się niemal wyłącznie na 
postępowaniach zajmowania nieruchomości. Postępowania, które umożliwią dłużnikom 
uzgodnienie z wierzycielami planu spłaty długu lub uzyskania umorzenia po upływie 
rozsądnego okresu czasu od postepowania upadłościowego praktycznie nie istnieją. 

W dniu 12 marca 2014 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie nowego podejścia 
dotyczącego niewypłacalności i niepowodzeń gospodarczych skierowanego do państw 
członkowskich. W zaleceniu wezwała państwa członkowskie do wprowadzenia do dnia 12 
marca 2015 r. postępowań pozwalających dłużnikom znajdującym się w kłopotach 
finansowych na restrukturyzację długu w celu uniknięcia niewypłacalności. Z procedur takich 
skorzystają nie tylko małe przedsiębiorstwa lub pojedynczy przedsiębiorcy, a także duże 
firmy. W zaleceniu zwróciła się również do państw członkowskich, by uwzględniły 
wdrożenie zasad zawartych w zaleceniu również w przypadkach dotyczących konsumentów, 
aby zająć się problemem wysokiego poziomu długów prywatnych w państwach 
członkowskich, a także dać konsumentom drugą szansę.

Dyrektywa 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi3 (dyrektywa w sprawie kredytów hipotecznych) będzie 
miała zastosowanie do kredytów hipotecznych istniejących po terminie 21 marca 2016 r. i 
zawartych przez osoby fizyczne w celach innych niż własna działalność handlowa, 
gospodarcza lub zawodowa.  Przepisy obejmują wymogi informowania konsumentów, zasady 
i normy świadczenia usług, obowiązek oceny zdolności kredytowej oraz ogólne zasady 
dotyczące zaległych płatności oraz egzekucji z nieruchomości. W szczególności w przypadku 
trudności z płatnością będzie się zachęcać wierzycieli do okazania należytej cierpliwości 
przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego. Komisja będzie szczegółowo śledzić 
transpozycję dyrektywy.

Podsumowanie

Komisja nie posiada uprawnień w zakresie egzekwowania prawa w stosunku do 

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2 C-169/14 Sanchez Morcillo.
3 Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34.
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indywidualnych banków. Może ona jednak zwrócić uwagę na prawidłową transpozycję 
dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych.

Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczeń, w których zwrócono uwagę na 
niedociągnięcia prawa hiszpańskiego jeżeli chodzi i o ochronę praw na mocy unijnego prawa 
konsumenta, Komisja dokonuje szerszej oceny prawa hiszpańskiego w kontekście dyrektywy 
93/13/EWG. W związku z tym pozostaje ona aktualnie w kontakcie z władzami hiszpańskimi 
w celu rozwiązania wszelkich nieustalonych kwestii.

Komisja dokona również oceny wdrażania zalecenia w sprawie nowego podejścia do 
niewypłacalności i niepowodzeń gospodarczych przez państwa członkowskie i w razie 
konieczności zaproponuje dalsze środki.


