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Teema: Petitsioon nr 1436/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik A. T. 
hüpoteegitingimuste ühepoolse muutmise kohta Hispaanias

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väidab, et pank, kust tema pere võttis hüpoteeklaenu, on ühepoolselt 
muutnud tingimusi ja selle pangalaenu igakuiseid tagasimakseid.

Petitsiooni esitaja teatab, et kuigi ta esitas Hispaania keskpangale kaebusi, ei ole ta oma 
küsimustele mingit vastust saanud.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 7. mail 2014. Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 216 
lõige 6).

3. Komisjoni vastus, mis saadi 29. augustil 2014

Direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 ei tarvitse olla antud 
olukorras kohaldatav, kuna algne laen näib viitavat ettevõtetevahelisele suhtele. Direktiivi 
93/13/EMÜ artikli 3 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 kohaselt ei ole kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitavate lepingute tingimused, mille suhtes ei ole eraldi kokku lepitud, tarbijale siduvad, 
kui need kutsuvad esile kaupleja ja tarbija huvide olulise tasakaalustamatuse, mis kahjustab 
tarbijat. Riiklike kohtute ülesanne on hinnata, kas konkreetne lepingutingimus on ebaõiglane.

Ettevõttelt ettevõttele antavat krediiti reguleeritakse üldjuhul siseriiklike eraõiguslike 
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kokkulepetega. ELi õigusega reguleeritakse (väga väheste eranditega) üksnes tarbijakrediiti.

Esmapilgul tundub harjumatu, et ühe laenu võlg võidakse üle kanda teisele laenule, ilma et 
kõik asjaosalised sellest teadlikud oleksid. Siseriiklikest lepinguõiguse kokkulepetest sõltub, 
kas pank võib osamakseid ühepoolselt suurendada või mitte. 

EL võttis 4. veebruaril 2014 vastu hüpoteekkrediidi direktiivi1. Nimetatud direktiivi hakatakse 
krediidilepingute suhtes kohaldama alles pärast 21. märtsi 2016. Võlausaldajatel on kohustus 
teavitada laenuvõtjat lepingueelses etapis Euroopa standardinfo teabelehe abil laenu 
peamistest tunnustest (nt sellest, kas laenu intressimäär on fikseeritud või muutuv) ja krediidi 
kulukuse aastamäära abil tegelikest iga-aastastest laenukasutuse kuludest. Direktiivi 
põhjenduses 67 on sätestatud, et „Tarbijale tuleks samuti anda teavet laenuintressi kohta nii 
lepingueelsete läbirääkimiste kui ka lepingulise suhte ajal. Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada piiranguid või keelde laenuintressi ühepoolsele muutmisele krediidiandja poolt. 
Liikmesriikidel peaks olema õigus sätestada, et laenuintressi muutmisel on tarbijal õigus 
saada ajakohastatud tagasimaksegraafik.”

Siiski ei reguleeri direktiiv võla ümberpaigutamist ühest krediidilepingust teise. Selliseid 
ümberpaigutamisi reguleerib riiklik lepingu- või tsiviilõigus.

Järeldus
Kuna puudub kohaldatav ELi õigusakt, soovitatakse petitsiooni esitajal jätkata küsimusega 
tegelemist asjaomaste riigisiseste kaebuste esitamise kanalite kaudu.
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