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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη μέθοδο που εφαρμόζεται από την τράπεζα BBVA στην 
Ισπανία σχετικά με την εξόφληση του ενυπόθηκου δανείου του. Εκφράζει τη δυσπιστία του 
για τους νομικούς και πολιτικούς θεσμούς σε εθνικό επίπεδο και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι τράπεζες σε σχέση με τους 
πελάτες τους. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι το δάνειό του, παρόλο που ήταν «ευέλικτο», δεν 
προσαρμόστηκε στις κινήσεις του επιτοκίου όπως ορίζεται από την ΕΚΤ. Ζητεί την ανάκτηση 
των χρημάτων του και θεωρεί ότι οι πρακτικές της τράπεζας είναι αθέμιτες. Επιπλέον 
διαμαρτύρεται για την υπερβολικά αργή διαδικασία, ως απάντηση στο πρόσωπό του ως 
πελάτη, όταν ζήτησε διευκρινίσεις από την τράπεζα. Θεωρεί ότι αυτή είναι συντελεστική 
συμπεριφορά της BBVA.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται τα επιτόκια στις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης δεν αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο ρύθμισης σε επίπεδα 
Ένωσης.
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Μια σειρά από καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις καταναλωτικής πίστης έχουν καταγραφεί 
από τα ισπανικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του επιτοκίου με ρήτρες που εμποδίζουν 
τους λήπτες ενυπόθηκων δανείων να επωφελούνται από τη μείωση του κόστους δανεισμού1.

Με βάση την οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες2των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, μία ρήτρα σύμβασης που δημιουργεί σημαντική ανισορροπία 
μεταξύ των μερών εις βάρος του καταναλωτή θεωρείται καταχρηστική και κατά συνέπεια 
παύει να είναι δεσμευτική  Το παράρτημα στην οδηγία παρέχει κατάλογο συμβατικών όρων 
που μπορούν να θεωρηθούν αθέμιτοι, όπως αυτοί που συνάγουν αμετάκλητα την εκ μέρους 
του καταναλωτή αποδοχή ρητρών τις οποίες δεν είχε καμία πραγματική δυνατότητα να 
γνωρίζει πριν τη σύναψη της σύμβασης (παράγραφος 1 στοιχείο θ) του παραρτήματος) ή που 
επιτρέπουν στον επαγγελματία να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της σύμβασης χωρίς 
σοβαρό λόγο ο οποίος να προβλέπεται στη σύμβαση (παράγραφος 1 στοιχείο ι) του 
παραρτήματος). Παρά το γεγονός ότι οι καταχρηστικές ρήτρες δεν είναι δεσμευτικές για τους 
καταναλωτές, εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να καθορίσουν κατά πόσο οι 
ειδικοί όροι σε μια καταναλωτική σύμβαση θα πρέπει να θεωρηθούν ως καταχρηστικοί με 
βάση την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει την συγκεκριμένη οδηγία. 

Η οδηγία 2005/29/EΚ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές3 των επιχειρήσεων προς 
τους καταναλωτές απαγορεύει στους φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης να προβαίνουν σε 
αθέμιτες πρακτικές σε σχέση με τους καταναλωτές. Οι διατάξεις της απαιτούν από τους 
εμπόρους να λειτουργούν με επαγγελματική ευσυνειδησία και να παρέχουν εγκαίρως και με 
σαφή και κατανοητό τρόπο τις ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι καταναλωτές 
προκειμένου να λάβουν μια εμπεριστατωμένη απόφαση για αγορά, όπως τα κύρια 
χαρακτηριστικά και η τιμή ενός προϊόντος. 

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που 
προορίζονται για κατοικία4  θα ισχύει για τις ενυπόθηκες πιστώσεις που υφίστανται μόνο 
μετά την 21η Μαρτίου 2016 και δεν θα ρυθμίζει το περιεχόμενο των συμβάσεων πίστωσης, 
αλλά το περιεχόμενο των πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Συγκεκριμένα, οι 
δανειστές θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τα βασικά 
χαρακτηριστικά της πίστωσης, συμπεριλαμβανομένου του μαθηματικού τύπου που 
χρησιμοποιείται για την αναθεώρηση του χρεωστικού επιτοκίου και των διαφορετικών 
στοιχείων του καθώς επίσης και που μπορούν να ευρεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με τους δείκτες ή τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται στον μαθηματικό τύπο· οι πιθανοί 
κίνδυνοι που σχετίζονται με το χρεωστικό επιτόκιο καθώς και το χειρότερο δυνατό σενάριο 
σε περίπτωση διακυμάνσεων του χρεωστικού επιτοκίου· όπως επίσης η δομή απόσβεσης του 
δανείου. Η Οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι δείκτες ή 
τα επιτόκιο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του χρεωστικού επιτοκίου 
είναι σαφείς, προσιτοί, αντικειμενικοί και επαληθεύσιμοι από τα μέρη της σύμβασης 
καταναλωτικής πίστωσης και τις αρμόδιες αρχές. Ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει, επίσης, να 
ενημερώνει τον καταναλωτή για κάθε αλλαγή του ισχύοντος χρεωστικού επιτοκίου κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Η Επιτροπή θα 
παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την μεταφορά της Οδηγίας.
                                               
1  Ρήτρες επιτοκίου δαπέδου έχουν επίσης ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, υπόθ. 241/2013, στις 9 Μαΐου 
2013.
2 ΕΕ L 095, 21.4.1993, σ. 29.
3 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.
4 ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ.34.
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Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές 
συμβάσεις1 , προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δείκτες αναφοράς που θεσπίζονται και 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι ισχυροί, αξιόπιστοι, αντιπροσωπευτικοί και κατάλληλοι για 
το επιδιωκόμενο σκοπό (συμπεριλαμβανομένης και μιας αξιολόγησης καταλληλότητας) και 
ότι δεν υπόκεινται σε χειραγώγηση 

Τα ζητήματα που θίγονται στην αναφορά δεν έχουν σχέση με την εξυγίανση των τραπεζών. Η 
Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 
2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων επενδύσεων ("BRRD") δεν φαίνεται επομένως να έχει εφαρμογή σχετικά.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες επιβολής κατά μεμονωμένων πιστωτών. 

Ο αναφέρων θα μπορούσε να επιστήσει την προσοχή της τράπεζας τη Ισπανίας2 όσον αφορά 
την υπόθεσή του σχετικά με τις φερόμενες καθυστερήσεις της τράπεζάς του να του 
απαντήσει. Παραμένει ευθύνη των εθνικών δικαστηρίων, σε κάθε περίπτωση, να 
αποφασίσουν για το εάν οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν σε μια συγκεκριμένη σύμβαση θα 
πρέπει να θεωρηθούν καταχρηστικοί με βάση την οδηγία 93/13.

                                               
1  COM/2013/0641 τελικό
2 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


