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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1436/2013, którą złożyła A.T. (Hiszpania), w sprawie jednostronnych 
zmian warunków kredytów hipotecznych w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że bank, w którym jej rodzina zaciągnęła kredyt hipoteczny, 
dokonał jednostronnej zmiany warunków i miesięcznych spłat z tytułu tego kredytu.

Pomimo skarg złożonych do Banku Hiszpanii składająca petycję nie otrzymała żadnej 
odpowiedzi na swoje pytania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1

może nie mieć w tym przypadku zastosowania, ponieważ początkowy kredyt nosi znamiona 
stosunku umownego między przedsiębiorstwami (B2B).  Zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 
dyrektywy 93/13/EWG warunki umów zawieranych przez przedsiębiorstwa handlowe z 
konsumentami, które nie były indywidualnie negocjowane, nie będą wiążące dla konsumenta 
jeśli powodują znaczącą nierównowagę interesów przedsiębiorstwa handlowego i konsumenta 
ze szkodą dla tego ostatniego. Za ocenę uczciwości warunków umowy odpowiedzialne są 
sądy krajowe.

                                               
1 Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29.
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Kredyty zawierane między przedsiębiorstwami podlegają przeważnie uzgodnieniom 
prywatnoprawnym na szczeblu krajowym. Prawo UE, z bardzo niewieloma wyjątkami, 
reguluje jedynie kredyty konsumenckie.

W pierwszej chwili wydaje się dziwne, że zadłużenie z jednego kredytu może zostać 
przeniesione do innego kredytu bez wiedzy wszystkich zainteresowanych stron. To, czy bank 
może jednostronnie podnieść kwotę miesięcznych spłat zależy od przepisów krajowego 
prywatnego prawa zobowiązań. 

UE przyjęła w dniu 4 lutego 2014 r. dyrektywę o kredytach hipotecznych1. Dyrektywa będzie 
miała zastosowanie do umów kredytowych dopiero od 21 marca 2016 r. Kredytodawcy będą 
zobligowani do poinformowania kredytobiorcy na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o 
podstawowych cechach kredytu (np. stałej lub zmiennej stopie oprocentowania) za pomocą 
ujednoliconego formatu Europejskiego Ujednoliconego Formularza Kredytowego (ESIS) oraz 
na temat efektywnego rocznego kosztu kredytu za pomocą rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania (RRSO). Zgodnie z motywem 67 dyrektywy „konsumenci powinni 
otrzymywać informacje dotyczące stopy oprocentowania kredytu w czasie trwania stosunku 
umownego oraz na etapie poprzedzającym zawarcie umowy. Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość utrzymania lub wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dokonywania przez 
kredytodawcę jednostronnych zmian stopy oprocentowania kredytu. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przewidzenia, że w przypadku gdy stopa oprocentowania kredytu 
ulega zmianie, konsument ma prawo otrzymać zaktualizowaną tabelę amortyzacji.”

Wspomniana dyrektywa nie reguluje jednak kwestii przenoszenia zadłużenia między 
kredytami. Operacje takie podlegają przepisom krajowego prawa zobowiązań lub prawa 
cywilnego.

Podsumowanie
W związku z brakiem uregulowań prawnych na szczeblu UE zaleca się składającemu petycję 
poprowadzenie tej sprawy za pomocą właściwych krajowych procedur składania skarg.

                                               
1 Dyrektywa 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi.


