
CM\922952BG.doc PE487.829v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0477/2011, внесена от Margret Tryggvadottir, с исландско 
гражданство, от името на Hagsmunasamtök Heimilanna (Асоциация на 
жилищните собственици), подкрепена от 19 подписа, относно неприлагането 
от страна на исландските органи на Директива 93/13/EИО (Неравноправни 
клаузи в договорите) във връзка с банковите кредити

1. Резюме на петицията

Вносителите, които представляват хиляди граждани — според собствените им 
твърдения, 70–80 % от населението — са на мнение, че Исландия, като член на 
Европейското икономическо пространство (ЕИП), има задължение да прилага 
Директивата за неравноправните клаузи в договорите. Настоящата правна рамка на 
Исландия предвижда заемите да са с ценово индексиране, което означава, че 
финансовите рискове и последствията от високата инфлация се прехвърлят върху 
потребителите. Освен това в резултат на финансовата криза и поглъщането на 
множество банки от чуждестранни интереси, условията за заемите биват 
предефинирани с ретроактивно действие и обвързвани с валутните колебания. 
Вносителите на петицията твърдят, че това е нарушение на европейското 
законодателство за защита на потребителите, което според тях се прилага за Исландия 
по силата на нейното членство в ЕИП и на текущата подготовка за евентуално 
присъединяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.
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Вносителката на петицията се позовава на практиката на исландските банки да 
включват клаузи за индексиране в заемите за потребители (например жилищните заеми 
и заемите за автомобили), като заемният капитал се увеличава пропорционално на 
инфлацията. Според исландския Закон 38/2001 подобно индексиране е възможно за 
исландската крона, но не и за чуждестранни валути. През периода 2004—2008 г. обаче 
исландски банки предлагаха заеми с клаузи за индексиране в чуждестранна валута. 
Върховният съд на Исландия обяви този вид клауза за индексиране за незаконна по 
силата на Закон 38/2001 през юни 2010 г. и обяви, че в резултат на това обменните 
курсове за засегнатите договори трябва да се преизчислят със задна дата. Това решение 
беше кодифицирано от исландския парламент със Закон 15/2010, като на 
заемополучателите беше дадена възможност да преобразуват своите заеми в заеми, 
обвързани с инфлацията (исландската инфлация), или в неиндексирани заеми (с много 
по-високи лихви).

Вносителката на петицията твърди, че практиката и правната рамка за ценово 
индексиране на заеми нарушава европейското законодателство за защита на 
потребителите и по-специално Директива 93/13/EИО, транспонирана в Исландия по 
силата на Споразумението за ЕИП. Вносителката на петицията също така твърди, че 
преизчисляването със задна дата на незаконно индексирани заеми в чуждестранна 
валута като нови заеми с по-високи лихви нарушава европейското законодателство за 
защита на потребителите и по-специално Директива 93/13/EИО. Накрая, вносителката 
на петицията твърди, че чрез издаването на решения със задна дата и с неотнасянето на 
свързани дела до Съда на ЕАСТ Исландия е нарушила задълженията си съгласно 
Споразумението за ЕИП.

Вносителката на петицията прилага към петицията жалба до Надзорния орган на ЕАСТ. 
Като предварително наблюдение Комисията би желала да подчертае, че Надзорният 
орган на ЕАСТ има изключителни правомощия да наблюдава правилното прилагане на 
Споразумението за ЕИП от страна на държавите от ЕАСТ–ЕИП и да разглежда всички 
жалби относно евентуалното неизпълнение на задълженията на дадена държава —
членка на ЕАСТ–ЕИП, по Споразумението за ЕИП, включително евентуален пропуск 
при правилното транспониране или прилагане на Директива 93/13/EИО. Поради това 
Комисията ще се ограничи с някои общи коментари за приложимостта на Директива 
93/13/EИО в конкретния случай.

По отношение на твърдението на вносителката на петицията относно общата практика 
за клаузи за индексиране, прилагана от исландски банки, следва да се отбележи, че 
Директива 93/13/EИО не забранява клаузите за ценово индексиране като такива. В 
приложението към директивата, в което се посочва примерен и неизчерпателен списък 
на клаузи, които биха могли да се приемат за неравноправни, изрично е посочено, че 
клаузите за индексиране на цената не са неравноправни сами по себе си, когато 
последните са законосъобразни, при условие че методът на променяне на цените е 
описан изрично (точка 2, буква г) от приложението). Поради това компетентните 
исландски органи и съдилища трябва да преценят за всеки отделен случай дали 
клаузите за ценово индексиране, прилагани от банките, създават значително 
неравновесие между интересите на банките и на потребителите, така че да са 
неравноправни по смисъла на директивата.
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Твърдението на вносителката на петицията относно незаконността на преизчисляването 
със задна дата на лихви на индексирани заеми в чуждестранна валута трудно може да 
се основе на Директива 93/13/EИО. Съгласно решението на Върховния съд и 
приемането на Закон 15/2010 е ясно, че подобни клаузи за индексиране са незаконни по 
силата на исландското законодателство. Произтичащото преизчисляване на условията 
на договорите за заем е установено в Закон 15/2010.

Съгласно член 1, параграф 2 от Директива 93/13/EИО договорни условия, които 
отразяват задължителни законови или подзаконови разпоредби, не са предмет на 
разпоредбите на директивата. В резултат на това всяко преизчисляване, което 
произтича от разпоредбите на Закон 15/2010, попада извън обхвата на Директива 
93/13/EИО.

Заключение

Надзорният орган на ЕАСТ и като крайна инстанция Съдът на ЕАСТ следва да вземат 
решение относно съвместимостта на прилагането от страна на държавите от ЕИП на 
законодателството на ЕИП, включително на Директива 93/13/EИО, включена в 
Споразумението за ЕИП. Исландските органи и съдилища следва да преценяват за 
всеки отделен случай дали клаузите за ценово индексиране са неравноправни в 
съответствие с Директива 93/13/EИО. Преизчисляването със задна дата на лихвени 
проценти в резултат на закон, приет от исландския парламент, обаче попада извън 
обхвата на Директива 93/13/EИО.

4. Допълнителен отговор от Комисията (REV.), получен на 18 декември 2012 г.

Вносителката на петицията е внесла допълнително писмо, в което представя по-
нататъшното развитие на ситуацията във връзка с въпроса за клаузите за индексиране в 
чуждестранни валути по заеми, предлагани от исландски банки. В този контекст 
вносителката на петицията се позовава по-специално на най-новата съдебна практика 
на Върховния съд на Исландия.  Освен това вносителката на петицията оспорва 
заключението, направено както от Надзорния орган на ЕАСТ, така и от Комисията в 
техните забележки, че преизчисляването със задна дата на лихвени проценти в 
приложение на Закон 15/2010 не попада в обхвата на Директива 93/13/ЕИО.  Според 
вносителката на петицията решението от Съда на ЕС на 14 юни 2012 г. по дело C-
618/10 (Banco Español de Crédito, SA срещу Joaquín Calderón Camino) стига до 
обратното заключение.
В своите предишни забележки Комисията се е позовала на член 1, параграф 2 от 
Директива 93/13/EИО, който гласи, че „договорни условия, които отразяват 
задължителни законови или подзаконови разпоредби … не са предмет на разпоредбите 
на настоящата директива“. Тъй като договорните условия, оспорвани от вносителката 
на петицията – относно преизчисляването на лихвени проценти в случаите на 
незаконни клаузи за индексиране в чуждестранна валута – са резултат от прилагането 
на Закон 15/2010, приет от исландския парламент, те трябва да се разглеждат като 
условия, които отразяват задължителни разпоредби, и по този начин остават извън 
обхвата на директивата.  Надзорният орган на ЕАСТ е посочил сходни аргументи в 
забележките си.
Решението на Съда на ЕС по дело C-618/10 не е в противоречие с тези забележки.  Към 
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Съда е било отправено искане да разгледа съвместимостта на разпоредба от испанското 
законодателство относно неравноправните договорни клаузи (член 83 от Кралски 
законодателен декрет 1/2007) с Директива 93/13/ЕИО. Съдът постановява, че 
въпросната разпоредба, която позволява на националните съдилища да изменят 
договор, включващ неравноправна клауза, като преразгледат съдържанието на тази 
клауза, е в противоречие с член 6, параграф 1 от директивата.  Член 6, параграф 1 
предвижда, че неравноправните договорни клаузи не са обвързващи за потребителя, 
както и че договорът продължава да действа за страните, когато може да се изпълнява и 
без неравноправните клаузи.  Това дело е пример за това, как Съдът на ЕС упражнява 
контрол върху съвместимостта на националното законодателство относно 
неравноправните клаузи – т.е. законодателство, което, също като Директивата, урежда 
критериите за разглеждането на договорна клауза като неравноправна и последиците от 
това.  Закон 15/2010, както е описано от вносителката на петицията, обаче има различно 
действие: той предвижда правила за това, как да се преизчислява лихвеният процент, и 
по този начин за това, как да се променят клаузи за индексиране, постановени от 
Върховния съд на Исландия за незаконни.  В резултат на това договорните условия, 
произтичащи от прилагането на Закон 15/2010, отразяват задължителните разпоредби 
на последния и попадат извън обхвата на директивата.
Заключение
Решението на Съда на ЕС по дело C-618/EC се отнася до съвместимостта с Директива 
1993/13/ЕИО на националните правила за последиците от неравнопоставеността на 
договорна клауза.  От друга страна, Закон 15/2010 е законодателен акт, който на 
практика урежда съдържанието на договорни клаузи, свързани с лихвените проценти за 
договори, включващи клаузи за индексиране в чуждестранна валута. Следователно 
такива договорни клаузи попадат извън обхвата на Директива 1993/13/ЕИО.


