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Subiect: Petiția nr. 2120/2013, adresată de L.M.V.M., de cetățenie spaniolă, privind 
un împrumut ipotecar în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de metoda aplicată de banca BBVA din Spania pentru rambursarea 
creditului acestuia. El își exprimă neîncrederea în instituțiile juridice și politice de la nivel 
național și solicită Parlamentului European să examineze practicile băncilor în raport cu 
clienții lor. Mai precis, el subliniază că împrumutul lui, fiind „flexibil”, nu a fost ajustat la 
evoluția ratei dobânzii, conform prevederilor BCE. El dorește să își recupereze banii și 
consideră practicile băncii injuste. În plus, el se plânge de ritmul prea lent al procedurilor de 
răspuns din partea băncii atunci când a solicitat clarificări. El consideră că acesta este un 
comportament intenționat al BBVA.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2015

Observațiile Comisiei 

Modul în care sunt calculate ratele dobânzilor în contractele de credit încheiate cu 
consumatorii nu este reglementat în prezent la nivelul Uniunii.

Un număr de clauze abuzive în contractele de credit încheiate cu consumatorii au fost 
identificate de către instanțele spaniole, inclusiv unele clauze-prag privind rata dobânzii care 
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împiedică debitorii ipotecari să beneficieze de o scădere a costurilor îndatorării.1

Conform Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii2, o clauză contractuală care cauzează un dezechilibru semnificativ între părți în 
detrimentul consumatorului va fi considerată abuzivă și nu va crea obligații pentru 
consumator. În plus, anexa la directivă conține o listă de clauze contractuale care ar putea fi 
considerate neloiale, precum angajarea irevocabilă a consumatorului prin clauze cu care 
acesta nu a putut să se familiarizeze înainte de încheierea contractului [punctul 1 litera (i) din 
anexă] sau autorizarea vânzătorului să modifice unilateral clauzele contractului fără a avea un 
motiv întemeiat care să fie precizat în contract [punctul 1 litera (j) din anexă]. Deși clauzele 
abuzive nu creează obligații pentru consumatori, autoritățile și instanțele naționale trebuie să 
stabilească dacă anumite clauze dintr-un contract încheiat cu consumatorii ar trebui 
considerate abuzive în temeiul legislației naționale prin care se pune în aplicare directiva. 

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale3 ale întreprinderilor față de 
consumatori împiedică operatorii comerciali să se implice în practici neloiale față de 
consumatori. Dispozițiile sale impun comercianților să funcționeze în spiritul diligenței 
profesionale și să afișeze în mod clar, inteligibil și la timp informațiile propriu-zise de care 
consumatorii au nevoie pentru a lua decizii în cunoștință de cauză privind achiziții, precum 
caracteristicile principale și prețul unui produs. 

Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 
imobile rezidențiale4 se va aplica doar creditelor ipotecare de la data de 21 martie 2016 și nu 
reglementează conținutul contractelor de credit, ci conținutul informațiilor pre-contractuale. În 
special, creditorii vor trebui să informeze consumatorii în legătură cu caracteristicile 
principale ale creditului, inclusiv în legătură cu formula folosită pentru revizuirea ratei 
dobânzii și componentele sale diferite, și în legătură cu locul unde pot găsi informații 
suplimentare privind indicii sau ratele folosite în formulă; posibilele riscuri asociate cu rata 
dobânzii și în cel mai rău caz cu variațiile ratelor dobânzii; structura de amortizare a 
împrumutului. Directiva prevede, de asemenea, ca statele membre să se asigure că orice indici 
sau rate de referință utilizate pentru calcularea ratei dobânzii sunt clare, accesibile, obiective 
și verificabile de către părțile la contractul de credit și de către autoritățile competente. 
Creditorii vor trebui să informeze consumatorul și în legătură cu orice modificare privind rata 
dobânzii aplicabilă pe întreaga durată a contractului, înainte ca modificarea să aibă efect. 
Comisia va urmări îndeaproape transpunerea directivei.

În plus, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind indicii folosiți ca criterii de 
referință în instrumentele financiare și în contractele financiare5 pentru a se asigura că 
criteriile de referință produse și folosite de UE sunt robuste, fiabile, reprezentative și adecvate 
pentru scopul urmărit (inclusiv prin intermediul unui test de conformitate) și nu sunt supuse 
manipulării.

                                               
1  Clauzele-prag privind rata dobânzii au fost declarate nule de Curtea Supremă, în cauza 241/2013, din 
9 mai 2013.
2 JO L 095, 21.4.1993, p. 29.
3 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
4 JO L 60, 28.2.2014, p. 34.
5  COM(2013)0641.
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Problemele ridicate în petiție nu au legătură cu rezoluția bancară. Prin urmare, 
Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire 
a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 
(„BRRD”) nu pare să se aplice.

Concluzie

Comisia nu dispune de competențe în materie de asigurare a respectării normelor în ceea ce 
privește comercianții individuali. 

Petiționarul poate aduce cazul său în atenția Băncii Spaniei1 referitor la presupusele întârzieri 
ale băncii sale în ceea ce privește răspunsul acesteia. Rămâne în responsabilitatea instanțelor 
naționale competente să decidă în fiecare cauză separată dacă clauzele utilizate într-un anumit 
contract trebuie să fie considerate abuzive sau nu, în conformitate cu Directiva 93/13.

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


