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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0626/2011, którą złożył Daniel Marian Iorga (Rumunia) w imieniu 
„Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, w sprawie domniemanego 
naruszenia hiszpańskiej konstytucji w związku z hipotekami ustanowionymi 
w celu nabycia nieruchomości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest członkiem hiszpańskiego stowarzyszenia znanego jako „Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca”, które walczy z negatywnymi skutkami hiszpańskiego 
ustawodawstwa w sprawie pożyczek udzielanych przez banki osobom prywatnym w celu 
nabycia nieruchomości. Składający petycję uważa, że skutki te są sprzeczne z hiszpańską 
konstytucją. W skrócie kiedy osoba prywatna nie posiada funduszy, by zapłacić 
za nieruchomość, bank obciąża hipotekę tej nieruchomości. Osoba tam mieszkająca musi się 
wyprowadzić, jednak nadal spłaca hipotekę. Składający petycję sugeruje, że nieruchomość 
powinna być przekazywana bankowi, a daną osobę należy zwalniać z obowiązku spłaty 
hipoteki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Składający petycję w imieniu hiszpańskiego stowarzyszenia ds. hipoteki „Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca” zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie mu pomocy 
i mediacji, aby wprowadzić do hiszpańskiego ustawodawstwa datio in solutum. Przepisy 
dotyczące tej kwestii są obecnie przedmiotem debaty w hiszpańskim parlamencie. Na ich 
mocy zwolniono by hiszpańskich konsumentów z obowiązku dalszego spłacania ich hipotek, 
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gdyby ich domy zostały przejęte przez banki. Składający petycję wyraża niezadowolenie w 
związku z tym, że państwo pozwala bankom przejąć ich własność i nadal wymagać spłaty 
hipoteki przez konsumentów, co składający petycję uważa za naruszenie art. 25 Powszechnej 
deklaracja praw człowieka, art. 11 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych i art. 47 hiszpańskiej konstytucji.

Koncepcja datio in solutum nie jest uregulowana w prawie UE, a uregulowanie jej wedle 
własnego uznania pozostaje w wyłącznej kompetencji państw członkowskich.

W marcu 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (COM(2011)0142). 
Przedmiotowa dyrektywa znajduje się obecnie na etapie negocjacji w Parlamencie 
Europejskim i w Radzie. Jednak zakres przedmiotowego wniosku ogranicza się do etapu 
przedumownego i nie reguluje ani procedur dotyczących kwestii spłaty długu, ani stosunków 
umownych między konsumentem i pożyczkodawcą, kiedy umowa jest już podpisana.

Ta kwestia jest powiązana z krajowym prawem procesowym i przepisami regulującymi 
kwestię niewypłacalności osób fizycznych. Zatem uregulowanie tej materii na szczeblu UE na 
obecnym etapie jest nieuzasadnione. Niemniej jednak w marcu 2011 r. Komisja wydała 
dokument roboczy w sprawie krajowych środków i praktyk mających na celu uniknięcie 
wszczynania postępowań zajęcia w odniesieniu do mieszkaniowych kredytów hipotecznych 
(SEC(2011)357). Celem tego dokumentu było przedstawienie map najlepszych praktyk w 
całej UE i wskazanie przykładów i wytycznych dla publicznych władz krajowych i 
wierzycieli w sprawie tego, jak w innych państwach członkowskich rozwiązano kwestię 
rosnących współczynników niewykonania zobowiązania, tak aby uniknąć przejęcia 
nieruchomości.

Wniosek

Komisja wyraża dbałość o kwestię poruszoną przez składającego petycję, ale na tym etapie 
nie rozważa podjęcia działań na szczeblu UE. Sprawa ta powinna zatem zostać rozwiązana na 
szczeblu krajowym przez właściwe władze krajowe.


