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Teema: Petitsioon nr 2120/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik L.M.V.M. 
hüpoteeklaenu kohta Hispaanias

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kurdab meetodi üle, mida kasutab BBVA pank Hispaanias tema hüpoteegi 
tagasimakse puhul. Ta väljendab usaldamatust riikliku tasandi juriidiliste ja poliitiliste 
institutsioonide vastu ning palub Euroopa Parlamendil uurida pankade tavasid klientide 
kohtlemisel. Täpsemalt märgib ta, et tema laenu, mis on n-ö paindlik, ei ole korrigeeritud 
vastavalt Euroopa Keskpanga poolt muudetud intressimäärale. Ta nõuab oma raha tagasi ning 
on seisukohal, et panga tegevus on ebaõiglane. Lisaks kaebab ta selle üle, et kui ta palus 
pangalt selgitusi, vastas pank vastas temale kui kliendile liiga aeglaselt. Seda peab ta BBVA 
panga tahtlikuks käitumiseks.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 5. septembril 2014. aastal. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 30. jaanuaril 2015

Euroopa Komisjoni märkused 

Intressimäärade arvutamise moodus tarbijakrediidi lepingute puhul ei ole praegu liidu tasandil 
reguleeritud.

Hispaania kohtud on tarbijakrediidi lepingutes tuvastanud mitmeid ebaõiglaste tingimustega 
klausleid, sealhulgas intressimäära madalaimat taset käsitlevad klauslid, mis ei võimalda 
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laenuvõtjatel saada kasu laenukulude alanemisest1.

Kooskõlas direktiiviga 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes2 loetakse 
lepingutingimust, mis kutsub lepinguosaliste vahel esile olulise tasakaalustamatuse ja 
kahjustab tarbijat, ebaõiglaseks ning seega ei ole see siduv. Direktiivi lisas on esitatud 
ebaõiglaseks peetud lepingutingimuste loetelu, näiteks tarbija sidumine pöördumatult 
tingimustega, millega tarbijal ei olnud tegelikke võimalusi tutvuda enne lepingu sõlmimist 
(lisa esimese lõigu punkt i) või kauplejale võimaluse andmine muuta lepingutingimusi 
ühepoolselt, ilma mõjuva, lepingus kindlaks määratud põhjuseta (lisa esimese lõigu punkt j). 
Kuigi ebaõiglased tingimused ei ole tarbija jaoks siduvad, on riiklike ametivõimude ja kohtute 
ülesanne teha kindlaks, kas tarbijalepingute konkreetseid sätteid tuleb pidada direktiivi 
rakendavate siseriiklike õigusaktide alusel ebaõiglaseks. 

Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas 
direktiivis 2005/29/EÜ3 keelatakse ettevõtjatel kasutada tarbijate suhtes ebaõiglaseid tavasid. 
Kõnealuses direktiivis nõutakse, et ettevõtja tegutseks kooskõlas ametialase hoolikuse 
nõuetega ja esitaks selgelt, arusaadavalt ja õigeaegselt teabe, mida tarbija vajab teadliku 
ostuotsuse tegemiseks, näiteks toote peamised omadused ja hind. 

Direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta4 hakkab 
kehtima pärast 21. märtsi 2016 olemasolevate hüpoteeklaenude kohta ja ei reguleeri mitte 
laenulepingute, vaid lepingueelse teabe sisu. Eelkõige peab krediidiandja esitama tarbijale 
teabe krediidi põhiomaduste kohta, sealhulgas laenuintressi ja selle komponentide 
läbivaatamisel kasutatava valemi, ning märkima, kust saab lisateavet valemis kasutatud 
indeksite või määrade kohta, samuti tuleb välja tuua laenuintressiga seotud võimalikud riskid 
ja halvima stsenaariumi laenuintressi muutuste korral ning selgitada laenu amortiseerumise 
struktuuri. Direktiivis nõutakse samuti, et liikmesriigid tagaksid, et iga kasutatav indeks või 
viitintressimäär on selge, ligipääsetav, objektiivne ning krediidilepingu poolte ja pädevate 
asutuste poolt kontrollitav. Krediidiandja peab samuti teavitama tarbijat lepingu kehtivusaja 
jooksul kohaldatava laenuintressi muutumisest enne muutuse jõustumist. Euroopa Komisjon 
jälgib tähelepanelikult kõnealuse direktiivi ülevõtmist.

Lisaks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu määrus finantsinstrumentide ja -
lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta5 tagamaks, et ELis 
esitatud ja kasutatud korraldatud näitajad oleksid tugevad, usaldusväärsed, esinduslikud ja 
otstarbekohased (ka sobivuse hinnangu kaudu) ning nendega ei manipuleeritaks.

Petitsioonis tõstatatud küsimused ei ole seotud pankade kriisilahendusega. Seetõttu ei näi 
nende kohta kehtivat Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 
2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi 
taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik.

Järeldus

                                               
1 Hispaania ülemkohus kuulutas intressimäära madalaimat taset käsitlevad klauslid kehtetuks otsusega, mis anti 
9. mail 2013 kohtuasjas nr 241/2013.
2 EÜT L 095, 21.4.1993, lk 29.
3 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
4 ELT L 60, 28.2.2014, lk 34.
5 COM(2013)0641 final.
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Euroopa Komisjonil ei ole üksikute ettevõtjate suhtes jõustamisvolitusi. 

Seoses petitsiooni esitaja panga väidetavate viivitustega talle vastamisel võiks ta oma juhtumi 
asjus pöörduda Banco de España1 poole. Liikmesriikide kohtute ülesandeks jääb otsustada 
igal üksikul juhul, kas konkreetses lepingus sätestatud tingimusi tuleb direktiivi 93/13 
kohaselt lugeda ebaõiglaseks.

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


