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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par metodi, ko BBVA banka piemērojusi viņa hipotekārā 
aizdevuma atmaksai. Viņš pauž savu neuzticēšanos valsts līmeņa tiesību un politiskajām 
institūcijām un lūdz, lai EP izpēta praksi, ko bankas īsteno attiecībā pret saviem klientiem. 
Konkretizējot viņš norāda, ka viņa "mainīgais" aizņēmums, netika pielāgots ECB noteiktajām 
procentu likmju izmaiņām. Viņš vēlas atgūt savu naudu un uzskata, ka šīs bankas īstenotā 
prakse ir negodīga. Vēl viņš sūdzas par pārāk lēno atbildes sniegšanu viņam kā klientam, kad 
viņš bankai lūdzis sniegt paskaidrojumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata to par BBVA
bankas mērķtiecīgu rīcību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu piektdiena, 2014. gada 5. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta piektdiena, 2015. gada 30. janvārī

Komisijas komentāri 

Savienības līmeņa tiesību akti pašlaik nereglamentē veidu, kā patēriņa kredītlīgumos tiek 
aprēķinātas procentu likmes.

Spānijas tiesas ir konstatējušas, ka patēriņa kredītlīgumos ir iekļauti vairāki negodīgi 
noteikumi, tostarp noteikumi par procentu likmes minimālo vērtību, kas liedz hipotekāro 
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aizdevumu ņēmējiem gūt labumu no procentu likmju samazināšanās1.

Saskaņā ar Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos2 līguma 
noteikumi, kas rada ievērojamu nevienlīdzību pušu starpā par sliktu patērētājam, ir uzskatāmi 
par negodīgiem un tādēļ nav saistoši. Turklāt minētās direktīvas pielikums ietver līguma 
noteikumu sarakstu, kurus var uzskatīt par negodīgiem, jo tie neatgriezeniski saista patērētāju 
ar noteikumiem, ar kuriem tam nav bijusi reāla iespēja iepazīties pirms līguma slēgšanas
(pielikuma 1. punkta i) apakšpunkts), vai ļauj pārdevējam vai piegādātājam vienpusēji grozīt 
līguma noteikumus bez līgumā noteikta pamatota iemesla (pielikuma 1. punkta 
j) apakšpunkts). Lai arī negodīgi noteikumi nav saistoši patērētājiem, valstu pārvaldes 
iestādēm un tiesām jānosaka, vai konkrētie noteikumi patērētāja līgumā būtu jāuzskata par 
negodīgiem, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, ar kuriem ievieš minēto direktīvu. 

Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi attiecībā pret 
patērētājiem3, neļauj uzņēmējiem īstenot negodīgu praksi attiecībā pret patērētājiem. 
Direktīvas nosacījumos tirgotājiem pieprasa darboties ar profesionālu rūpību un skaidri, 
saprotami un savlaicīgi sniegt patērētājiem svarīgu informāciju, piemēram, par preces 
galvenajām īpašībām un cenu, lai tie varētu pieņemt apzinātu lēmumu par pirkuma veikšanu. 

Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu4

attieksies uz hipotekārajiem kredītiem, kas būs spēkā pēc 2016. gada 21. marta, un tā 
nereglamentē šo kredītlīgumu saturu, bet attiecas tikai uz informāciju pirms līguma 
noslēgšanas. Jo īpaši kreditoriem būs jāinformē patērētāji par kredīta galvenajām iezīmēm, 
cita starpā, formulu, ko izmanto, lai pārskatītu aizņemšanās likmi, un tās dažādās sastāvdaļas, 
un par to, kur var atrast papildu informāciju attiecībā uz minētajā formulā izmantotajiem 
rādītājiem vai likmēm,  un ar aizdevuma likmi saistītajiem potenciālajiem riskiem un sliktāko 
attīstības scenāriju gadījumā, ja aizdevuma likme mainās, kā arī aizdevuma amortizācijas 
struktūru. Šī direktīva dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka jebkādi indeksi vai atsauces 
likmes, kas tiek izmantoti aizņēmuma likmes aprēķināšanai, kredītlīguma pusēm un 
kompetentajām iestādēm ir skaidri, pieejami, objektīvi un pārbaudāmi. Kreditors līguma 
darbības laikā informēs patērētāju arī par jebkādām aizņēmumu likmes izmaiņām vēl pirms 
tās ir stājušās spēkā. Komisija rūpīgi uzraudzīs šīs direktīvas transponēšanu.

Komisija vēl pieņēma priekšlikumu regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu 
instrumentos un līgumos5, lai nodrošinātu, ka ES izstrādātie un lietotie etaloni ir pamatoti, 
uzticami, reprezentatīvi un atbilst noteiktajam mērķim (cita starpā izmantojot atbilstības 
novērtējumu), un ka ar tiem nemanipulē. 

Lūgumrakstā aprakstītie jautājumi nav saistīti ar banku rezolūciju. Tādēļ šķiet, ka Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido 
kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu 
(BRRD) uz šo gadījumu neattiecas. 

                                               
1 Arī Augstākā tiesa ir atzinusi noteikumus par procentu likmes minimālo līmeni par spēkā neesošiem, 
aff.241/2013 2013. gada 9. maijs.
2 OV L 095, 21.4.1993., 29. lpp.
3 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
4 OV L 60, 28.2.2014, 34. lpp.
5 COM/2013/0641 final.
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Secinājums

Komisijai nav īstenošanas pilnvaru attiecībā uz individuāliem tirgotājiem. 

Lūgumraksta iesniedzējs varētu ar šo jautājumu vērsties Spānijas Bankā1 saistībā ar konkrētās 
bankas iespējamo kavēšanos sniegt viņam atbildi. Valsts tiesas ir atbildīgas par to, lai katrā 
atsevišķā gadījumā lemtu, vai konkrētos līgumos iekļautie noteikumi var tikt uzskatīti par 
netaisniem atbilstīgi Direktīvai 93/13.

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


