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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2120/2013, ingiven av L.M.V.M., spansk medborgare, om 
hypotekslån i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över den metod som tillämpas av banken BBVA i Spanien för 
amorteringen på hans lån. Han uttrycker sin misstro för rättsliga och politiska institutioner på 
nationell nivå och ber Europaparlamentet att undersöka bankernas praxis gentemot sina 
kunder. Han påpekar mer specifikt att hans lån, som är ”rörligt”, inte har justerats efter 
ECB:s räntehöjningar och räntesänkningar. Han vill få tillbaka sina pengar och anser att 
bankens praxis är orättvis. Dessutom klagar han över att det tog alltför lång tid för banken att 
besvara de frågor han i egenskap av kund ställt till banken för att få ett klargörande, vilket han 
menar var medvetet från BBVA:s sida.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 september 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2015.

Kommissionens synpunkter

För närvarande regleras inte beräknandet av räntor i konsumentkreditavtal av 
unionslagstiftningen.
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Spanska domstolar har kunnat identifiera ett antal oskäliga villkor i konsumentkreditavtal, 
bland annat klausuler om en nedre gräns för räntesatsen (”clausulas suélo”) vilka hindrar 
hypotekslåntagare från att ta del av minskade lånekostnader1.

Enligt direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal2 ska dessutom avtalsvillkor 
som medför en betydande obalans mellan parterna till förfång för konsumenten betraktas som 
oskäliga och därmed icke bindande. Bilagan till direktivet innehåller en förteckning över 
avtalsvillkor som kan betraktas som oskäliga, till exempel att oåterkalleligen binda 
konsumenten vid villkor som han eller hon inte haft någon verklig möjlighet att ta del av 
innan avtalet ingicks (punkt 1 i) i bilagan) eller att tillåta näringsidkaren att ensidigt ändra 
villkoren utan något giltigt skäl som anges i avtalet (punkt 1 j) i bilagan). Även om oskäliga 
villkor inte är bindande för konsumenten måste de nationella myndigheterna och domstolarna 
avgöra om de specifika villkoren i ett konsumentavtal bör betraktas som oskäliga på grundval 
av den nationella lagstiftning som genomför direktivet.

Genom direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder3 som tillämpas av näringsidkare 
gentemot konsumenter hindras dessutom kommersiella aktörer från att tillämpa oskäliga 
affärsmetoder gentemot konsumenter. Direktivet kräver att näringsidkarna följer god yrkessed 
och i tydlig och begriplig form samt i god tid tillhandahåller väsentlig information – till 
exempel om produktens viktigaste egenskaper och priset – som konsumenterna behöver för 
att kunna fatta välgrundade köpbeslut.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU om konsumentkreditavtal som avser 
bostadsfastighet4 kommer endast att vara tillämpligt på de hypotekslån som tecknas efter den 
21 mars 2016 och reglerar inte innehållet i kreditavtalen utan innehållet i den information som 
tillhandahålls innan avtalet ingåtts. I synnerhet kommer kreditgivarna att vara skyldiga att 
informera konsumenterna om lånets huvudsakliga egenskaper, inbegripet den modell som 
används för justeringar av krediträntan och dess olika delar. Kreditgivaren ska också uppge 
var ytterligare information kan hittas om sådana index eller räntesatser som används i 
modellen samt informera om potentiella risker i samband med krediträntan, om den påverkan 
som variationer kan ha på räntan och om lånets amorteringsstruktur. Direktivet föreskriver 
även att medlemsstaterna säkerställer att alla index eller referensräntor som används för att 
beräkna låneräntan är klara, tillgängliga, objektiva och kontrollerbara av kreditavtalets parter 
och de behöriga myndigheterna. Kreditgivaren kommer även att vara skyldig att informera 
konsumenten om de eventuella ändringar av krediträntan som sker under avtalsperioden, 
innan denna ändring får verkan. Kommissionen kommer noggrant att övervaka införlivandet 
av detta direktiv.

Kommissionen har dessutom antagit ett förslag till förordning om index som används som 
referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal5 för att säkerställa att de 
riktmärken som tas fram och används inom EU är solida, tillförlitliga, representativa och 
ändamålsenliga (bland annat genom en lämplighetsbedömning) samt att de inte manipuleras.

                                               
1 Nedre gränser för räntesatsen förklarades den 9 maj 2013 även ogiltiga av Högsta domstolen (aff.241/2013).
2 EUT L 095, 21.4.1993, s. 29.
3 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
4 EUT L 60, 28.2.2014, s. 34.
5 COM(2013)0641.
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De frågor som tas upp i framställningen rör inte resolution av banker. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och 
resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag verkar därför inte vara tillämpligt.

Slutsats

Kommissionen har inte några verkställande befogenheter gentemot enskilda näringsidkare.

Framställaren skulle kunna lägga fram sin sak inför Spaniens centralbank1 vad avser bankens 
underlåtenhet att svara honom i tid. Det är de nationella domstolarnas ansvar att i varje enskilt 
fall besluta huruvida de villkor som fastställts i ett specifikt avtal måste anses vara oskäliga i 
den mening som avses i direktiv 93/13.

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


