
 

AM\1074996SK.doc  PE568.474v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.10.2015 B8-0987/1 

Pozmeňujúci návrh  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
v mene skupiny Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
v mene Výboru pre petície 

Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov 

Návrh uznesenia 
Odôvodnenie F 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže v dôsledku rozsudku vo veci Aziz 

(vec C-415/11) španielske úrady v rámci 

zrýchleného postupu schválili zákon 

1/2003 zo 14. mája 2013 o opatreniach na 

posilnenie ochrany hypotekárnych 

veriteľov, reštrukturalizácie dlhu a 

sociálneho nájomného (Ley 1/2013, 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); 

F. keďže v dôsledku rozsudku vo veci Aziz 

(vec C-415/11) španielske úrady v rámci 

zrýchleného postupu schválili zákon 

1/2003 zo 14. mája 2013 o opatreniach na 

posilnenie ochrany hypotekárnych 

veriteľov, reštrukturalizácie dlhu a 

sociálneho nájomného (Ley 1/2013, 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); keďže ako 
nedávno poukázal generálny advokát EÚ 
Szpunar, tento postup sa ukázal ako 
nedostatočný a nespĺňa európske právne 
predpisy na zabránenie nekalým 
praktikám zo strany bánk; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Pozmeňujúci návrh  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
v mene skupiny Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
v mene Výboru pre petície 

Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov 

Návrh uznesenia 
Odôvodnenie G 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v dôsledku rozsudku vo veci C-

169/14 španielske úrady novelizovali 

národný systém odvolávania v prípade 

hypoték prostredníctvom záverečného 

ustanovenia v zákone 9/2015 z 25. mája 

2015 o naliehavých opatreniach v 

konkurzných otázkach (Ley 9/2015, de 

medidas urgentes en material concursal) s 

cieľom uviesť ho do súladu so smernicou 

93/13/EHS;  

G. keďže v dôsledku rozsudku vo veci C-

169/14 španielske úrady novelizovali 

národný systém odvolávania v prípade 

hypoték prostredníctvom záverečného 

ustanovenia v zákone 9/2015 z 25. mája 

2015 o naliehavých opatreniach v 

konkurzných otázkach (Ley 9/2015, de 

medidas urgentes en material concursal) s 

cieľom uviesť ho do súladu so smernicou 

93/13/EHS; keďže takýto súlad a skutočný 
dosah tohto práva na občanov, ktorí majú 
uzavreté hypotekárne zmluvy, je stále 
potrebné náležite posúdiť; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Pozmeňujúci návrh  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
v mene Výboru pre petície 

Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov  

Návrh uznesenia 
Odôvodnenie H a (nové) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže v júli 2015 Katalánsky 
parlament jednomyseľne prijal ľudovú 
legislatívnu iniciatívu proti vysťahovaniu 
a energetickej chudobe; keďže to 
naznačuje, že v španielskom právnom 
rámci existuje možnosť zaviesť právne 
mechanizmy na riešenie situácie, ak je 
politická vôľa; 

Or. en 

 

 


