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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1436/2013 της Α.Τ., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μονομερή μεταβολή των όρων ενυπόθηκου δανείου στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η τράπεζα με την οποία η οικογένειά της σύναψε ενυπόθηκο 
δάνειο προέβη στη μονομερή μεταβολή των όρων και των μηνιαίων δόσεων του εν λόγω 
δανείου.

Παρά τις καταγγελίες που υπέβαλε στην Τράπεζα της Ισπανίας, η αναφέρουσα δηλώνει ότι 
δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Αυγούστου 2014

Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ οδηγίας 93/13/ΕΟΚ για τους αθέμιτους όρους καταναλωτικών 
συμβάσεων1 ενδέχεται να μηυν εφαρμόζεται εν προκειμένω δεδομένου ότι το αρχικό δάνειο
φαίνεται ότι συνεπάγεται μια σχέση επιχείρησης προς επιχείρηση (B2B). Σύμφωνα με τα 
άρθρα 3.1 και 6.1 της οδηγίας 93/13 / ΕΟΚ, οι συμβατικές ρήτρες σε συμβάσεις μεταξύ 
εμπόρων και καταναλωτών που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης δεν είναι δεσμευτικές για τους καταναλωτές, στην περίπτωση που 
δημιουργούν μια σημαντική ανισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του εμπόρου και του 

                                               
1 ΕΕ L 95, 21.4.1993, σ.29.
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καταναλωτή σε βάρος του τελευταίου. Τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον μια συμβατική ρήτρα είναι καταχρηστική.

Οι πιστώσεις επιχείρησης προς επιχείρηση υπόκεινται γενικά σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου
σε εθνικό επίπεδο. Η νομοθεσία της ΕΕ, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, ρυθμίζει μόνον την 
καταναλωτική πίστη.

Φαίνεται εκ πρώτης όψεως ασύνηθες το γεγονός ότι το χρέος ενός δανείου θα μπορούσε να
μεταφερθεί σε ένα άλλο δάνειο χωρίς την γνώση όλων των εμπλεκομένων μερών. Το κατά 
πόσον μια τράπεζα μπορεί να αυξήσει τις δόσεις μονομερώς εξαρτάται από τις εθνικές 
ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί ιδιωτικών συμβάσεων.

Η ΕΕ ενέκρινε στις 4 Φεβρουαρίου 2014 η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη1. Η οδηγία θα 
εφαρμόζεται στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης μόνο μετά τις 21 Μαρτίου 2016. Οι 
πιστωτικοί φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον οφειλέτη σε προσυμβατικό 
στάδιο για τα κύρια χαρακτηριστικά του δανείου (π.χ. σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο του 
δανείου), μέσω του Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών (ESIS) και για το
πραγματικό ετήσιο κόστος δανεισμού μέσω της Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο 
(ΣΕΠΠΕ). Η αιτιολογική σκέψη 67 της οδηγίας ορίζει ότι "οι καταναλωτές πρέπει να
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το χρεωστικό επιτόκιο κατά τη διάρκεια της συμβατικής
σχέσης, καθώς και στο προσυμβατικό στάδιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να
διατηρούν ή να θεσπίζουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις μονομερών μεταβολών του 
επιτοκίου χορηγήσεων από τον πιστωτικό φορέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να
προβλέπουν ότι, όταν το χρεωστικό επιτόκιο αλλάζει ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει
έναν ενημερωμένο πίνακα χρεολυσίων".

Η οδηγία, ωστόσο, δεν ρυθμίζει τη μεταφορά του χρέους από μια σύμβαση πίστωσης με μια 
άλλη. Οι μεταφορές αυτές διέπονται από την εθνική σύμβαση ή το αστικό δίκαιο.

Συμπέρασμα
Τη απουσία εφαρμοστέου δικαίου της ΕΕ, συνιστάται στην αναφέρουσα να συνεχίσει με τα
εθνικά ένδικα μέσα.

                                               
1 Οδηγίας 2014/17/ΕΕ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα
κατοικίας.


