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Subiect: Petiția nr. 1436/2013, adresată de A.T., de cetățenie spaniolă, privind modificările 
unilaterale ale condițiilor de ipotecă din Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că o bancă cu care familia sa a încheiat un contract de ipotecă a modificat 
unilateral condițiile și sumele de plată lunară pentru acest împrumut bancar.

În ciuda plângerilor depuse la Banca Spaniei, petiționara susține că nu a primit niciun răspuns 
la întrebările sale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 august 2014

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 nu 
este aplicabilă în această situație, întrucât ar reieși că împrumutul inițial a fost realizat între 
întreprinderi (B2B).  În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva 93/13/CEE, clauzele contractuale din contractele încheiate între comercianți și 
consumatori care nu s-au negociat individual nu creează obligații pentru consumatori, dacă 
provoacă un dezechilibru semnificativ între interesele comercianților și ale consumatorului, în 
detrimentul consumatorului. Instanțele naționale sunt responsabile să evalueze dacă o clauză 
contractuală este abuzivă.

                                               
1 JO L 95, 21.4.1993, p. 29.
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Creditele între întreprinderi fac, în general, obiectul dispozițiilor juridice de la nivel național. 
Legislația UE, cu mici excepții, reglementează numai creditele de consum.

La prima vedere, pare neobișnuit ca datoria pentru un împrumut să fie transferată către alt 
împrumut fără știința tuturor părților implicate. Posibilitatea ca o bancă să poată majora 
unilateral ratele depinde de dispozițiile din legislația națională privind contractele private. 

UE a adoptat la 4 februarie 2014 Directiva privind creditul ipotecar1. Directiva va fi aplicabilă 
numai pentru contractele de credit încheiate după 21 martie 2016. Creditorii vor avea 
obligația să informeze împrumutatul, în etapa precontractuală, cu privire la principalele 
caracteristici ale împrumutului (de exemplu, rată fixă sau variabilă a dobânzii) prin 
intermediul fișei europene de informații standardizate (FEIS), precum și cu privire la costurile 
anuale efective ale împrumutului prin intermediul dobânzii anuale efective (DAE). 
Considerentul (67) din directivă prevede că „[d]e asemenea, consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze informații cu privire la rata dobânzii, atât în stadiul contractual, cât și în stadiul 
precontractual. Statele membre ar trebui să poată să mențină sau să introducă restricții sau 
interdicții în ceea ce privește modificarea unilaterală a ratei dobânzii de către creditor. De 
asemenea, statele membre ar trebui să poată să prevadă că, în cazul modificării ratei dobânzii, 
consumatorul are dreptul să primească un tablou de amortizare actualizat.”

Cu toate acestea, directiva nu reglementează transferul datoriei de la un contract de credit la 
altul. Aceste transferuri sunt reglementate prin legislația privind contractele sau prin dreptul 
civil de la nivel național.

Concluzie
În lipsa unei legislații a UE aplicabile, petiționarei i se recomandă să soluționeze în continuare 
cauza prin căile de atac relevante de la nivel național.

                                               
1 Directiva 2014/17/UE din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 
imobile rezidențiale.


