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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2159/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Dolores 
Morales Berenguel, par Spānijas likumu par hipotekārajiem kredītiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par juridisko nenoteiktību, ar ko viņa saskaras saistībā ar 
savu hipotekāro kredītu. Viņa apgalvo, ka banka, kas sniedza viņai šo hipotekāro kredītu, 
nepareizi informēja viņu par tā noteikumiem un nepaziņoja daļu informācijas. Viņa jūtas 
izmisusi un lūdz palīdzību. Informācija

– Vairāki pēdējā laikā no Spānijas saņemtie lūgumraksti ir par līdzīgu problēmu.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Procentu likmes aprēķināšana ar patērētājiem noslēgtu kredītlīgumu gadījumā šobrīd 
Savienības līmenī nav regulēta.

Spānijas tiesas ir konstatējušas, ka ar patērētājiem noslēgtos kredītlīgumos ir iekļauti vairāki 
negodīgi noteikumi, tostarp noteikumi par procentu likmes minimālo vērtību, kas liedz 
hipotekāro aizdevumu ņēmējiem aizņēmuma izmaksu samazināšanos1.
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Turklāt Augstākā tiesa 2013. gada 9. maijā noteikumus par procentu likmes minimālo līmeni atzina par spēkā 
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Saskaņā ar Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos1 tādu 
līguma noteikumu, par kuru nav bijusi atsevišķa apspriešanās un kurš rada ievērojamu 
nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam, uzskata par negodīgu un 
nesaistošu. Minētās direktīvas pielikums ietver līguma noteikumu sarakstu, kurus var uzskatīt 
par negodīgiem, jo tie, piemēram, neatgriezeniski saista patērētāju ar noteikumiem, ar kuriem 
tam nav bijusi reāla iespēja iepazīties pirms līguma slēgšanas (pielikuma 1. punkta 
i) apakšpunkts), vai ļauj pārdevējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus bez līgumā noteikta 
pamatota iemesla (pielikuma 1. punkta j) apakšpunkts). Lai arī negodīgi noteikumi 
patērētājiem nav saistoši, valstu pārvaldes iestādēm un tiesām jānosaka, vai konkrētie 
noteikumi patērētāja līgumā būtu jāuzskata par negodīgiem, pamatojoties uz valsts tiesību 
aktiem, ar ko īstenota minētā direktīva. 

Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi attiecībā pret 
patērētājiem2, neļauj uzņēmējiem īstenot negodīgu praksi attiecībā pret patērētājiem. 
Direktīvas noteikumi 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 uz informāciju balstītu lēmumu par 
pirkuma veikšanu. 

Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu3

būs piemērojama hipotekārajiem kredītiem, kas būs spēkā no 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 par 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, ko izmanto 
aizņēmuma likmes aprēķināšanai, kredītlīguma pusēm un kompetentajām iestādēm ir skaidri, 
pieejami, objektīvi un pārbaudāmi. Kreditoram līguma darbības laikā būs jāinformē patērētājs 
arī par jebkādām aizņēmumu likmes izmaiņām, vēl pirms tās ir stājušās spēkā. Turklāt 
direktīva ievieš kreditora pienākumu pirms kredīta izsniegšanas veikt rūpīgu kredītspējas 
izvērtējumu. Maksājumu sarežģījumu gadījumā kreditori tiks mudināti pirms piespiedu 
atsavināšanas procedūras sākšanas izrādīt saprātīgu iecietību. Komisija rūpīgi uzraudzīs 
direktīvas transponēšanu.

Komisija ir arī pieņēmusi priekšlikumu regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu 
instrumentos un līgumos4, 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.

Secinājums

                                                                                                                                                  
neesošiem (lieta 241/2013).
1 OV L 095, 21.4.1993., 29. lpp.
2 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
3 OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.
4 COM/2013/0641 final.
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Komisijai nav izpildes pilnvaru attiecībā uz individuāliem tirgotājiem. 

Lūgumraksta iesniedzēja varētu vērsties Spānijas Bankā1. Par to, lai katrā atsevišķā gadījumā 
lemtu, vai konkrētos līgumos iekļautos noteikumus var uzskatīt par negodīgiem atbilstīgi 
Direktīvai 93/13, atbild dalībvalstu tiesas.

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


