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1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță insecuritatea juridică cu care se confruntă în ceea ce privește ipoteca sa. 
Ea afirmă că banca prin care i s-a oferit ipoteca i-a furnizat informații eronate cu privire la 
condiții și i-a ascuns unele informații. Ea se simte disperată și solicită ajutor. 

Informații

– Mai multe petiții recente din Spania ridică aceeași problemă sau probleme similare.

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 28 februarie 2015

Modul în care sunt calculate ratele dobânzii în contracte de credit încheiate cu consumatori nu 
este reglementat în prezent la nivelul Uniunii.

Instanțele spaniole au identificat o serie de clauze abuzive în contractele de credit încheiate cu 
consumatorii, inclusiv unele clauze privind un prag minim al ratei dobânzii, care împiedică 



PE551.815v01-00 2/3 CM\1052982RO.doc

RO

debitorii ipotecari să beneficieze de o scădere a costurilor creditului1.

Conform Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii2, o clauză contractuală care nu s-a negociat individual și care provoacă un 
dezechilibru semnificativ între părți în detrimentul consumatorului se consideră a fi abuzivă și 
nu va crea obligații pentru consumator. 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, este de 
competența autorităților și a instanțelor naționale să stabilească dacă anumite clauze dintr-un 
contract încheiat cu un consumator ar trebui considerate abuzive în temeiul legislației 
naționale prin care se pune în aplicare directiva. 

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de 
consumatori3 împiedică operatorii comerciali să se implice în practici neloiale față de 
consumatori. Dispozițiile sale impun comercianților să acționeze cu diligență profesională și 
să afișeze în mod clar, inteligibil și la timp informațiile concrete de care consumatorii au 
nevoie pentru a lua decizii de cumpărare în cunoștință de cauză, 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 contractelor de credit ipotecar încheiate începând cu 
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 a diferitelor sale componente, precum și în legătură cu locul 
în care se pot găsi informații suplimentare privind indicii sau ratele folosite în formulă; 
riscurile potențiale asociate cu rata dobânzii și scenariul cel mai defavorabil în cazul 
variațiilor 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 producă efecte. În plus, directiva impune 
creditorului obligația de a face o evaluare riguroasă a bonității înainte de acordarea creditului. 
În caz de dificultăți de plată, creditorii vor fi încurajați să manifeste o toleranță rezonabilă 
înainte de a iniția proceduri de executare silită. Comisia va urmări îndeaproape transpunerea 
directivei.

Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere de regulament privind indicii folosiți ca indici 
de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare5 pentru a se 
                                               
1

Clauzele privind un prag minim al ratei 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 final.
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asigura că indicii de referință elaborați și utilizați în UE sunt solizi, fiabili, reprezentativi și 
adaptați scopului pentru care sunt utilizați (inclusiv prin intermediul unui test de conformitate) 
și nu sunt supuși manipulării.

Concluzie

Comisia nu deține competențe de aplicare a legii în legătură cu comercianții individuali. 

Petiționara ar putea să semnaleze cazul său Băncii Spaniei1. 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


