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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1249/2013, którą złożył Manuel Garcia Barba (Hiszpania), w sprawie 
stosowania indeksu referencyjnego dla kredytów hipotecznych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sygnalizuje, że w 2011 r. Unia Europejska ostrzegła o problemach 
związanych z przejrzystością stosowania indeksu referencyjnego dla kredytów hipotecznych 
przy określeniu wysokości ich oprocentowania, który jest wykorzystywany zamiast stopy 
Euribor (europejskiej międzybankowej stopy procentowej). Następnie opublikowano 
rozporządzenie EHA/2899/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przejrzystości i 
ochrony osób korzystających z usług bankowych, w którym wyjaśniono, że indeksu nie 
będzie można stosować do określania wysokości oprocentowania nowych kredytów 
hipotecznych lub kredytów udzielanych od dnia 28 kwietnia 2012 r. i że stopniowo indeks ma 
zostać całkowicie wycofany rok po wejściu w życie rozporządzenia i przepisów 
wykonawczych do rozporządzenia, o ile w tym czasie opracowany zostanie system 
przejściowy dla kredytów hipotecznych. Ministerstwo Gospodarki nie zajęło jeszcze 
stanowiska w tej sprawie. Składający petycję dowiedział się z prasy, że rząd zamierza 
odwlekać w nieskończoność wprowadzenie systemu przejściowego, co oznacza, że Bank 
Hiszpanii będzie w dalszym ciągu publikował stopy referencyjne, o których tutaj mowa, co 
wpłynie na ponad milion gospodarstw domowych. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 kwietnia 2014 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 lipca 2014 r.
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Komisja zna rozporządzenie EHA/2899/2011 przewidujące zniesienie indeksu referencyjnego 
dla kredytów hipotecznych (IRPH) w przyszłych przepisach wykonawczych po przyjęciu 
przez hiszpański rząd innego wskaźnika. W międzyczasie hiszpański sąd1 orzekł w dniu 
5 września 2013 r., że indeks IRPH stanowi nadużycie ze względu na brak przejrzystości przy 
jego obliczaniu. Dwa lata po rozporządzeniu EHA/2899/2011 hiszpański rząd przyjął ustawę 
14/2013 z dnia 27 września 2013 r., w której ustanowiono indeks zastępujący i jednocześnie 
uchylający IRPH. Ten zastępczy indeks referencyjny jest obliczany na podstawie średniego 
oprocentowania kredytu hipotecznego oferowanego przez instytucje kredytowe za okres 
trzech lat. Nowy indeks referencyjny zastąpił wcześniejszy indeks IRPH z dniem 1 listopada 
2013 r. w niektórych umowach o kredyt hipoteczny. W przypadkach, w których umowy 
kredytowe zawierały jednak wyraźną wzmiankę o indeksie zastępującym IRPH, ten nowy 
indeks również miał zastosowanie od dnia 1 listopada 2013 r. Zmiana stopy z dniem 1 
listopada 2013 r. uruchomiła najwyraźniej automatyczne odnowienie umowy. Mimo tego 
warunki umowy najwidoczniej pozostały niezmienione. Wygląda na to, że strony umowy nie 
miały zatem możliwości odstąpienia od nowej umowy ani wniesienia o jakiekolwiek zmiany 
warunków umownych.

Składający petycję uważa, że jako konsument odniósł szkodę ze względu na długość okresu 
przejściowego, przez jaki nie mógł korzystać z zastępczego indeksu referencyjnego w ramach 
zawartej umowy o kredyt hipoteczny.

Komisja zasadniczo nie jest uprawniona do ingerowania w procedurę określania, jakie 
wskaźniki są prawnie obowiązujące w odniesieniu do spłat według zmiennej stopy 
procentowej na szczeblu krajowym, ponieważ leży to w gestii właściwych organów 
krajowych. 

Komisja przedstawiła jednak wniosek dotyczący przepisów gwarantujących, że stopy lub 
indeksy odnoszące się do instrumentów finansowych lub umów finansowych są określane w 
przejrzysty sposób oraz że procedura jest właściwie prowadzona. W związku z tym, w 
odpowiedzi na manipulowanie przez szereg instytucji finansowych powszechnymi 
wskaźnikami referencyjnymi, takimi jak Libor czy Euribor, w dniu 18 września 2013 r. 
Komisja przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia2 w sprawie indeksów stosowanych 
jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych. Celem tego wniosku 
jest zapewnienie, że wskaźniki referencyjne wykorzystywane do obliczania stóp 
procentowych są solidne, wiarygodne i niepodlegające manipulacjom. We wniosku Komisji 
zobowiązano również nadzorowane organy do oceny przydatności wskaźników odniesienia 
stosowanych w umowach o kredyt hipoteczny. Wniosek Komisji jest obecnie przedmiotem 
negocjacji między współprawodawcami i ma być przyjęty do 2015 r. 

Dyrektywa w sprawie umów o kredyt hipoteczny3, która weszła w życie w dniu 20 marca 
2014 r., nakłada na kredytodawców wymóg informowania konsumentów na wstępnym etapie 
zawierania umowy o rodzaju oprocentowania i sposobie jego obliczania. Państwa 
członkowskie będą musiały również zapewnić, że wszelkie indeksy czy wskaźniki 
referencyjne wykorzystywane do obliczania oprocentowania pożyczek są jasne, obiektywne i 

                                               
1 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5 września 
2013 r.
2 COM/2013/0641 final.
3 Dyrektywa 2014/17/UE.
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możliwe do sprawdzenia przez strony. Podmioty wyznaczające wskaźniki czy kredytodawcy 
będą także zobowiązani do przechowywania danych historycznych dotyczących tych 
wskaźników. Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji tych przepisów do prawa 
krajowego do dnia 21 marca 2016 r.

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 
może także mieć zastosowanie. Na mocy art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 tej dyrektywy warunki 
umowne w umowach między podmiotami handlowymi a konsumentami, które nie były 
indywidualnie negocjowane, nie są wiążące wobec konsumentów, jeżeli powodują znaczną 
nierównowagę między interesami tych podmiotów a interesami konsumentów, na niekorzyść 
konsumentów. W najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości z lat 2012 i 2013 
zakwestionowano zgodność hiszpańskiego prawa proceduralnego z zasadami skuteczności i 
równoważności ochrony konsumenta-dłużnika w tej dziedzinie.

W następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości1 w sprawie Aziz hiszpańskie władze 
przyjęły w marcu 2013 r. w trybie przyspieszonym nowe przepisy dotyczące środków na 
rzecz zwiększenia ochrony dłużników obciążonych kredytem hipotecznym. Uwzględniając 
orzeczenie w sprawie Aziz, nowe przepisy zawierały między innymi zmiany do hiszpańskich 
przepisów wykonawczych i procedury dotyczącej hipotek (Ley de Enjuiciamiento Civil i Ley 
Hipotecaria) mające na celu umożliwienie konsumentowi sprzeciwu w przypadku wszczęcia 
wobec niego postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest ono oparte na nieuczciwych warunkach 
umownych. W międzyczasie w sprawie tych zasad2 zapadło już szereg orzeczeń ETS, a wiele 
spraw wciąż jest rozpatrywanych3, i wszystkie dotyczą nieuczciwych warunków umów 
kredytowych.

Komisja przeprowadza od tego czasu szerszą ocenę ogólnych skutków hiszpańskich 
przepisów, w tym dodatkowych przepisów ustawy 14/2013 z dnia 23 września 2013 r. 

Komisja podejmie działanie w zależności od wyników tej oceny.

Podsumowanie

Komisja zasadniczo nie jest uprawniona do ingerowania w procedurę określania, które 
wskaźniki są prawnie obowiązujące w odniesieniu do spłat rat kredytu według zmiennej stopy 
procentowej na szczeblu krajowym, ponieważ leży to w gestii właściwych organów 
krajowych. 

Komisja zwróci jednak szczególną uwagę na prawidłową transpozycję dyrektywy w sprawie 
umów o kredyt hipoteczny, aby zapewnić zgodność krajowych wskaźników referencyjnych 
dotyczących hipotek, opracowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, z 
wymogami przewidzianymi w przepisach UE. W związku z domniemanym manipulowaniem 
wskaźnikami takimi jak Libor i Euribor Komisja przyjęła także wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach 

                                               
1 Zob. artykuł prasowy pod następującym adresem internetowym: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030pl.pdf.
2 C-537/12 i C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
3 od C-483/13 do C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-
188/14.
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finansowych, aby zagwarantować, że indeksy stosowane jako wskaźniki w instrumentach i 
umowach finansowych, w tym hipotecznych, były solidne, wiarygodne, odpowiednie i 
niepodlegające manipulacjom..

Komisja dokonuje ponadto szerszej oceny ogólnych skutków hiszpańskich przepisów na 
mocy dyrektywy 93/13/EWG, w tym przepisów dodatkowych ust. 4 ustawy 14/2013 z dnia 23 
września 2013 r. Komisja podejmie działanie w zależności od wyników tej oceny.


