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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2440/2013, ktorú predkladá Lauzinete Manzioli, španielsky štátny 
príslušník, o hypotekárnom zákone v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície patrí medzi mnohých tých, ktorých sa dotkol „španielsky hypotekárny 
zákon“, ktorý má v mnohých prípadoch zdrvujúci vplyv na ľudské životy. Jeho prípad sa týka 
úspor v oblasti Kastília – La Mancha, o ktoré rodina podľa všetkého prišla. Zdá sa, že ich dom 
bol zabavený bankou a rodinný podnik bol nútený ukončiť činnosť. Robia si starosti o životy 
svojich detí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. septembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie

Vnútroštátne postupy urovnávania sporov nie sú v súčasnosti regulované na úrovni Únie a 
zostávajú v právomoci členských štátov.

Avšak v právnych predpisoch EÚ na ochranu spotrebiteľa, konkrétne v smernici 93/12/EHS o 
nekalých zmluvných podmienkach, sa členským štátom ukladá povinnosť zaviesť primerané a 
účinné prostriedky, ktoré majú zabrániť používaniu nekalých podmienok a zabezpečiť, aby 
takéto nekalé zmluvné podmienky, t. j. podmienky, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 
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dobrého úmyslu a ktoré vytvárajú výraznú nerovnováhu v právach a povinnostiach 
zúčastnených strán, neboli pre spotrebiteľov záväzné.

Vnútroštátne súdy, na ktorých prebiehajú konania vo veciach o zabavení nehnuteľnosti 
zaťaženej hypotékou, musia z vlastného podnetu posúdiť spravodlivosť zmluvných 
podmienok, pokiaľ poznajú právne a skutkové okolnosti potrebné na toto posúdenie. V tejto 
súvislosti Súdny dvor rozhodol vo svojich rozsudkoch v prejudiciálnych konaniach v roku 
20131 a 20142, že španielske procesné právo v konaniach o výkone rozhodnutia týkajúcich sa 
nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou nie je v súlade s požiadavkami smernice 93/13/EHS. 
Španielsko následne podniklo legislatívne reformy na posilnenie ochrany dlžníkov pri 
zabavovaní nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou.

Pokiaľ ide o hypotekárne dlhy, španielsky právny systém využíva takmer výlučne konania vo 
veci zabavenia nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou. Takmer neexistujú konania, ktoré by 
dlžníkom umožnili dohodnúť sa s veriteľmi na splátkových kalendároch alebo získať po 
uplynutí primeranej lehoty od konkurzného konania oslobodenie od záväzkov. 

Komisia prijala 12. marca 2014 odporúčanie o novom prístupe k neúspechu v podnikaní a 
platobnej neschopnosti, ktoré adresovala členským štátom. V odporúčaní sa nalieha na 
členské štáty, aby do 12. marca 2015 zaviedli postupy, ktoré umožnia dlžníkom s finančnými 
ťažkosťami reštrukturalizovať svoje dlhy u veriteľov, a vyhnúť sa tak platobnej neschopnosti. 
Malé podniky či individuálni podnikatelia, ako aj veľké podniky by mali mať z týchto 
postupov úžitok. V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú tiež k tomu, aby zvážili uplatňovanie 
zásad uvedených v odporúčaní aj v spotrebiteľských prípadoch s cieľom riešiť vysoké miery 
súkromného dlhu v členských štátoch a poskytnúť spotrebiteľom druhú šancu.

Smernica 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností 
určených na bývanie3 (smernica o hypotekárnych úveroch) sa bude vzťahovať na hypotekárne 
úvery existujúce od 21. marca 2016, ktoré uzavrú fyzické osoby na účely iné než obchod, 
podnikanie či výkon povolania.  Medzi ustanovenia patria požiadavky na poskytovanie 
informácií, pravidlá a štandardy týkajúce sa výkonu služieb, povinnosť hodnotenia bonity 
spotrebiteľa a zásady na vysokej úrovni týkajúce sa nedoplatkov a zabavovania majetku. 
Veritelia budú najmä v prípade platobných ťažkostí povzbudzovaní k tomu, aby pred tým, než 
je iniciované konanie vo veci zabavenia nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou, uplatňovali 
primeraný odklad splatnosti. Komisia bude pozorne sledovať transpozíciu tejto smernice.

Záver

Komisia nemá právomoci na presadzovanie práva voči jednotlivým bankám. Komisia však 
bude venovať správnej transpozícii smernice o hypotekárnych úveroch náležitú pozornosť.

Po rozsudkoch Súdneho dvora, ktoré poukázali na nedostatky v španielskych zákonoch v 
oblasti ochrany práv vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa, 
Komisia pristúpila k vykonávaniu širšieho posudzovania španielskych právnych predpisov v 

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  Ú. L. EÚ L 60, 28.2.2014, s.34.
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súvislosti so smernicou 93/13/EHS. V tejto súvislosti je Komisia v súčasnosti v styku so 
španielskymi orgánmi s cieľom vyriešiť všetky zostávajúce problémy.

Komisia napokon zhodnotí, ako členské štáty vykonávajú odporúčania o novom prístupe k 
neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, a v prípade potreby navrhne ďalšie 
opatrenia.


