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Subiect: Petiția nr. 1249/2013, adresată de Manuel Garcia Barba, de cetățenie spaniolă, 
privind utilizarea indicelui de referință pentru creditele ipotecare pentru a stabili 
rata dobânzii ipotecii 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că, în 2011, Uniunea Europeană a avertizat cu privire la unele 
probleme de transparență ale utilizării indicelui de referință pentru creditele ipotecare pentru a 
stabili rata dobânzii ipotecii, în schimbul utilizării Euribor (rata dobânzii interbancare oferită 
la operațiunile în euro). Această avertizare a fost urmată de publicarea 
Decretului EHA/2899/2011 din 28 octombrie 2011 privind transparența serviciilor bancare și 
protecția utilizatorilor lor, care specifică faptul că indicele nu ar mai putea fi folosit pentru a 
stabili ratele pentru noile împrumuturi ipotecare sau împrumuturi aprobate după 
28 aprilie 2012 și că va fi treptat eliminat definitiv în termen de un an de la data intrării în 
vigoare a decretului și a normelor sale de punere în aplicare, cu condiția ca un program de 
tranziție pentru împrumuturile ipotecare să fi fost elaborat în această perioadă. Ministerul 
Economiei încă nu și-a făcut publică poziția sa. Petiționarul a aflat din presă că guvernul 
intenționează să amâne pentru o perioadă nedeterminantă programul de tranziție, ceea ce 
înseamnă că Banca Spaniei va continua să publice ratele de referință în cauză, astfel afectând 
peste 1 milion de gospodării. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 aprilie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 iulie 2014

Comisia cunoaște Decretul EHA/2899/2011 care stipulează abrogarea ratei de referință 
„IRPH” prin intermediul unor viitoare norme de punere în aplicare după adoptarea unei rate 
alternative de către Guvernul Spaniei în cadrul viitoarei legislații de punere în aplicare. Între 
timp, la 5 septembrie 2013, o instanță juridică din Spania1 a declarat abuzivă rata „IRHP” din 
cauza lipsei de transparență în ceea ce privește calcularea sa. La doi ani după 
Decretul EHA/2899/2011, Guvernul Spaniei a adoptat Legea 14/2013 din 27 septembrie 2013 
de stabilire a unei rate de referință care înlocuiește rata IPRH și, astfel de abrogare a ratei 
IPRH. Rata de referință substitutivă este calculată pe baza ratei medii a dobânzii creditelor 
ipotecare, oferită de instituțiile de credit pe o perioadă de trei ani. Noua rată de referință a 
înlocuit rata „IRPH” anterioară, începând cu 1 noiembrie 2013, în anumite contracte de credit 
ipotecar. Cu toate acestea, în cazurile în care contractul de credit deja menționa în mod 
explicit o rată de înlocuire a ratei „IRPH”, această rată substitutivă se aplică, de asemenea, 
începând cu 1 noiembrie 2013. Modificarea ratei la 1 noiembrie 2013 aparent a declanșat o 
înnoire automată a contractelor. Cu toate acestea, se pare că termenii contractuali nu s-au 
modificat. Prin urmare, se pare că părțile la contract nu au avut posibilitatea nici de a anula 
noul contract, nici de a solicita modificări ale termenilor contractuali.

Petiționarul susține că durata perioadei de tranziție a fost în detrimentul său în calitate de 
consumator, deoarece pe parcursul său nu a putut să profite de o rată de referință alternativă 
pentru creditul său ipotecar.

În general, Comisia nu are competență să intervină în procesul de stabilire a ratelor care se 
aplică în mod legal ca referințe pentru ratele variabile la restituirea creditelor ipotecare la 
nivel național, întrucât autoritățile competente naționale dispun de astfel de competențe. 

Cu toate acestea, Comisia prezintă propuneri legislative pentru a se asigura că ratele sau 
indicii utilizați ca referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare sunt stabiliți 
în mod transparent și că acest proces face obiectul unei guvernanțe adecvate. În consecință, ca 
răspuns la manipularea unor rate de referință larg răspândite ca Libor și Euribor de către o 
serie de instituții financiare, Comisia a prezentat la 18 septembrie 2013 o propunere de 
regulament2 privind indicii utilizați ca referință pentru instrumente financiare și contracte 
financiare. Scopul propunerii este de a se asigura că ratele de referință utilizate pentru 
calcularea ratelor dobânzilor sunt „robuste”, „fiabile” și „nu pot fi manipulate”. De asemenea, 
propunerea Comisiei impune entităților supravegheate să evalueze valabilitatea indiciilor de 
referință utilizate în contractele ipotecare. Propunerea Comisiei este în curs de negociere de 
către colegislatori și se preconizează să fie adoptată până în 2015. 

În plus, Directiva privind creditele ipotecare3, care a intrat în vigoare la 20 martie 2014, 
impune creditorilor să informeze consumatorii, în etapa precontractuală, cu privire la natura 
ratei dobânzii și modul său de calculare. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că 
orice indice sau rată de referință utilizată pentru calcularea ratei dobânzii este „clară”, 
„obiectivă” și „verificabilă” de către părți. Entitățile care oferă indici sau creditorii vor trebui, 

                                               
1  Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5 septembrie 2013.
2  COM/2013/0641 final.
3  Directiva 2014/17/UE.
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de asemenea, să păstreze evidențe cronologice ale indicilor respectivi. Statele membre vor 
trebui să transpună dispozițiile acesteia în dreptul național până la 21 martie 2016.

De asemenea, poate fi aplicabilă Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) din directivă, clauzele 
abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori care nu au fost negociate 
individual nu creează obligații pentru consumatori, dacă provoacă un dezechilibru 
semnificativ între interesele comerciantului și cele ale consumatorului, în detrimentul 
consumatorului. Jurisprudența cea mai recentă a Curții de Justiție din 2012 și 2013 
chestionează conformitatea dreptului procedural spaniol cu principiile echivalenței și 
eficacității protecției consumatorului-debitorului în acest sector.

Ca urmare a hotărârii Aziz a Curții de Justiție1 din martie 2013, autoritățile spaniole au 
adoptat, prin procedură accelerată, un nou act legislativ privind „măsuri de consolidare a 
protecției debitorilor ipotecari". Având în vedere hotărârea Aziz, noua legislație conținea, 
printre altele, modificări aduse normelor spaniole de executare silită și procedurii ipotecare 
(Ley de Enjuiciamiento Civil și Ley Hipotecaria) care aveau ca scop să ofere consumatorilor 
posibilitatea de a contesta procedurile de executare silită în cazul ipotecilor, inițiate asupra lor, 
bazate pe clauze contractuale abuzive. Între timp, CJUE a pronunțat mai multe hotărâri 
privind aceste principii2, iar numeroase cauze sunt în curs de soluționare3, toate privind clauze 
abuzive pentru credite ipotecare.

Între timp, Comisia a efectuat o evaluare mai vastă a implicațiilor generale ale legislației 
spaniole, inclusiv dispozițiile suplimentare din Legea 14/2013 din 23 septembrie 2013.

Pe baza rezultatelor evaluării, Comisia va acționa în consecință.

Concluzie

În general, Comisia nu are competență să intervină în procesul de stabilire a ratelor care se 
aplică în mod legal ca referințe pentru ratele variabile la restituirea creditelor ipotecare la 
nivel național, întrucât autoritățile competente naționale dispun de astfel de competențe. 

Cu toate acestea, Comisia va acorda atenția cuvenită transpunerii corecte a Directivei privind 
creditele ipotecare pentru a se asigura că ratele de referință pentru ipoteci interne, elaborate la 
nivel național și internațional, respectă cerințele prevăzute de legislația UE. Ca urmare a 
acuzațiilor de manipulare a ratelor precum Libor și Euribor, Comisia a adoptat și o propunere 
de regulament privind indicii de referință financiari prin care se solicită ca ratele utilizate ca 
referință pentru instrumente financiare și contracte financiare, inclusiv ipotecile, să fie 
robuste, fiabile, adecvate și să nu poată fi manipulate.

În plus, Comisia efectuează o evaluare mai vastă a implicațiilor generale ale legislației 
spaniole, în temeiul Directivei 93/13/CEE, inclusiv dispozițiile suplimentare din 
Legea 14/2013 din 23 septembrie 2013, punctul 4. Pe baza rezultatelor evaluării, Comisia va 
acționa în consecință.

                                               
1 A se consulta comunicatele de presă de la următorul link: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030ro.pdf
2 C-537/12 și C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
3 C-483/13 – C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-188/14.


