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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2120/2013, którą złożył L.M.V.M. (Hiszpania), w sprawie 
kredytu hipotecznego w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na metodę zastosowaną przez bank BBVA w Hiszpanii w 
odniesieniu do spłaty jego kredytu hipotecznego. Wyraża brak zaufania do instytucji 
prawnych i politycznych na szczeblu krajowym i zwraca się do PE o zbadanie praktyk 
stosowanych przez banki w odniesieniu do ich klientów. W szczególności wskazuje, że 
„elastyczny” kredyt, który zaciągnął, nie został dostosowany do zmian stóp procentowych 
wprowadzonych przez EBC. Chce odzyskać swoje pieniądze i uważa, że praktyki stosowane 
przez bank są nieuczciwe. Ponadto skarży się na zbyt wolny proces udzielania mu, jako 
klientowi, wyjaśnień, o które zwrócił się do banku. Uważa takie zachowanie BBVA za 
instrumentalne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2015 r.

Uwagi Komisji 

Sposób obliczania odsetek w umowach o kredyt konsumencki nie podlega obecnie 
regulacjom na szczeblu Unii.

Hiszpańskie sądy dopatrzyły się szeregu nieuczciwych warunków umownych w umowach o 
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kredyt konsumencki, w tym również klauzul ustanawiających dolny limit oprocentowania, z 
powodu których konsumenci zaciągający kredyty hipoteczne nie czerpią korzyści w 
przypadku spadku kosztów finansowania zewnętrznego1.

Na mocy dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich2 warunek umowy powodujący znaczącą nierównowagę między stronami ze 
szkodą dla konsumenta uznaje się za nieuczciwy i jako taki nie jest on wiążący. Załącznik do 
dyrektywy zawiera listę warunków umownych, które mogą zostać uznane za nieuczciwe, np. 
nieodwołalne związanie konsumenta warunkami, z którymi nie miał realnej możliwości 
zapoznania się przed zawarciem umowy (pkt 1 lit. i) załącznika), lub umożliwienie 
przedsiębiorcy jednostronnej zmiany warunków umowy bez uzasadnionej przyczyny podanej 
w umowie (pkt 1 lit. j) załącznika). Choć nieuczciwe warunki nie są wiążące dla konsumenta, 
do organów i sądów krajowych należy określenie, czy szczegółowe warunki zawarte w 
umowie z konsumentem należy uznać za nieuczciwe w oparciu o prawo krajowe przyjęte w 
celu wdrożenia dyrektywy. 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów3 zabrania podmiotom handlowym stosowania 
nieuczciwych praktyk wobec konsumentów. Przepisy tej dyrektywy nakładają na 
przedsiębiorstwa handlowe obowiązek prowadzenia działalności z dochowaniem staranności 
zawodowej oraz posługiwania się jasnymi, zrozumiałymi i przekazywanymi terminowo 
informacjami, których potrzebują konsumenci w celu podjęcia świadomej decyzji o zakupie, 
takich jak główne cechy i cena produktu. 

Dyrektywa 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi4 będzie miała zastosowanie jedynie do kredytów 
hipotecznych istniejących po 21 marca 2016 r. i nie reguluje treści umów kredytowych, lecz 
zakres informacji przedkontraktowych. Kredytodawcy będą w szczególności zobowiązani do 
informowania konsumentów o głównych cechach kredytu, w tym o warunkach zmiany stopy 
oprocentowania i jej poszczególnych elementów składowych, a także o tym, gdzie można 
znaleźć dodatkowe informacje o indeksach i stopach stosowanych jako podstawa do zmiany 
oprocentowania. Informacje udostępniane przez kredytodawców będą też uwzględniać 
ewentualne ryzyko związane z daną stopą oprocentowania, najgorszy możliwy scenariusz na 
wypadek wahań stopy oprocentowania oraz strukturę spłat pożyczki. W dyrektywie wymaga 
się również od państw członkowskich zadbania o to, aby wszelkie wskaźniki lub stopy 
referencyjne wykorzystywane do obliczenia stopy oprocentowania były jasne, dostępne, 
obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez strony umowy o kredyt oraz właściwe 
organy. Kredytodawca będzie również musiał informować konsumenta o wszelkich zmianach 
obowiązującej stopy oprocentowania w okresie obowiązywania umowy, zanim zmiana 
wejdzie w życie. Komisja będzie uważnie śledzić wdrażanie tej dyrektywy.

Ponadto Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie indeksów 
stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych5, które 

                                               
1 Również sąd najwyższy uznał w dniu 9 maja 2013 r., że klauzule ustanawiające dolny limit oprocentowania są 
nieważne (aff.241/2013).
2 Dz.U. L 095 z 21.4.1993, s. 29.
3 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
4 Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34.
5 COM(2013)0641 wersja ostateczna.
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ma zagwarantować, że wskaźniki obliczane i stosowane w UE będą solidne, wiarygodne, 
reprezentatywne, adekwatne do potrzeb (w oparciu o ocenę adekwatności) i niepodatne na 
manipulacje.

Kwestie poruszone w petycji nie są związane z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją 
banków. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
nie ma zatem zastosowania.

Podsumowanie

Komisja nie posiada uprawnień w zakresie egzekwowania prawa w stosunku do 
indywidualnych przedsiębiorstw handlowych. 

Składający petycję może zwrócić się z tą sprawą do Banku Hiszpanii1, wskazując na 
domniemane opóźnienia, jakich jego bank dopuścił się w związku z udzieleniem mu 
odpowiedzi. Decyzję o tym, czy warunki zawarte w danej umowie należy uznać za 
nieuczciwe w świetle przepisów dyrektywy 93/13 w każdym indywidualnym przypadku 
podejmują sądy krajowe.

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


