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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0477/2011 af Margret Tryggvadottir, islandsk statsborger, for 
"Hagsmunasamtök Heimilanna", og 19 medunderskrivere, om de islandske 
myndigheders manglende anvendelse af direktiv 93/13/EF (urimelige 
kontraktvilkår i forbrugeraftaler) i forbindelse med bankkreditter

1. Sammendrag

Andragerne, der repræsenterer tusindvis af borgere – de hævder, at det er 70-80 % af 
befolkningen – mener, at Island som medlem af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) er forpligtet til at anvende direktivet om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler. Islands nuværende lovgivning foreskriver, at lån er pristalsregulerede, 
hvilket vil sige, at de økonomiske risici og følgerne af høj inflation sendes videre til 
forbrugerne. Som følge af den økonomiske krise og udenlandske interessers overtagelse af 
mange banker ændres lånebetingelserne nu med tilbagevirkende kraft, således at lånene 
reguleres i takt med valutakursernes svingninger. Andragerne hævder, at dette er en 
overtrædelse af den europæiske forbrugerlov, som de mener gælder for Island som følge af 
medlemskabet af EØS og de igangværende forberedelser til eventuel tiltrædelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andragerne henviser til, at de islandske banker indsætter pristalsreguleringsklausuler i 
forbrugerlån (f.eks. bolig- og billån), så gælden øges proportionelt med inflationen. Ifølge 
islandsk lov 38/2001 er en sådan pristalsregulering mulig i forhold til den islandske krone, 
men ikke i forhold til udenlandsk valuta. Ikke desto mindre har de islandske banker tilbudt lån 



PE487.829v02-00 2/4 CM\922952DA.doc

DA

indeholdende pristalsreguleringsklausuler baseret på udenlandsk valuta, navnlig i 
perioden 2004-2008. Den islandske højesteret erklærede i juni 2010 denne form for 
pristalsreguleringsklausul ulovlig i henhold til lov 38/2001 og fastslog, at valutakurserne for 
de pågældende aftaler skulle omregnes med tilbagevirkende kraft. Denne afgørelse blev 
kodificeret af det islandske parlament ved lov 15/2010, hvorved låntagerne fik mulighed for at 
konvertere deres lån til enten lån, der er knyttet til (Islands) inflation, eller til 
ikkepristalsregulerede lån (med langt højere rentesatser).

Andrageren hævder, at denne fremgangsmåde og de retlige rammer for pristalsregulering af 
lån krænker den europæiske forbrugerlov, især direktiv 93/13/EØF, som gennemføres i 
islandsk ret ved EØS-aftalen. Andrageren hævder endvidere, at konverteringen af lån, der på 
ulovlig vis er pristalsreguleret i forhold til udenlandsk valuta, til nye lån med højere 
rentesatser med tilbagevirkende kraft er en overtrædelse af den europæiske forbrugerlov, især 
direktiv 93/13/EØF. Endelig påstår andrageren, at Island ved at lovgive med tilbagevirkende 
kraft og ved at undlade at henvise de dermed forbundne sager til EFTA-Domstolen har 
misligholdt sine forpligtelser i henhold til EØS-aftalen.

Andrageren har vedlagt andragendet en klage til EFTA-Tilsynsmyndigheden. Indledningsvis 
vil Kommissionen gerne understrege, at EFTA-Tilsynsmyndigheden har enekompetence til at 
overvåge EFTA-/EØS-landenes korrekte anvendelse af EØS-aftalen og til at behandle klager 
vedrørende et EFTA-/EØS-lands eventuelle manglende overholdelse af sine forpligtelser i 
henhold til EØS-aftalen, herunder en eventuel manglende korrekt gennemførelse eller 
anvendelse af direktiv 93/13/EØF. Kommissionen vil derfor begrænse sig til et par 
overordnede bemærkninger om relevansen af direktiv 93/13/EØF i den pågældende sag.

For så vidt angår andragerens påstand vedrørende de islandske bankers generelle anvendelse 
af pristalsreguleringsklausuler, skal det bemærkes, at direktiv 93/13/EØF ikke forbyder 
pristalsreguleringsklausuler som sådan. Af bilaget til direktivet, der indeholder en vejledende 
liste over klausuler, der kan betegnes som urimelige, fremgår det udtrykkeligt, at 
pristalsreguleringsklausuler ikke er urimelige i sig selv, for så vidt som de er lovformelige, og 
at retningslinjerne for prissvingningerne er udførligt beskrevet i kontrakten (punkt 2, litra d), i 
bilaget). Det er således op til de kompetente islandske myndigheder og domstole i hvert enkelt 
tilfælde at vurdere, hvorvidt de af bankerne anvendte pristalsreguleringsklausuler skaber en 
betydelig skævhed mellem bankens og forbrugerens interesser og dermed er urimelige i 
medfør af direktivet.

Andragerens påstand vedrørende ulovligheden af omregningen med tilbagevirkende kraft af 
rentesatser for lån, der er pristalsreguleret i forhold til udenlandsk valuta, er vanskelig at 
basere på direktiv 93/13/EØF. Ifølge højesterets dom og vedtagelsen af lov 15/2010 er det 
klart, at sådanne pristalsreguleringsklausuler er ulovlige i henhold til islandsk lov. Den heraf 
følgende omregning af vilkårene i låneaftaler fremgår af lov 15/2010.

Ifølge artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF er kontraktvilkår, som afspejler love eller 
bindende administrative bestemmelser, ikke underlagt direktivets bestemmelser. Det betyder, 
at enhver omregning baseret på bestemmelserne i lov 15/2010 ligger uden for 
anvendelsesområdet for direktiv 93/13/EØF.

Konklusion
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Det påhviler EFTA-Tilsynsmyndigheden og i sidste ende EFTA-Domstolen at afgøre, 
hvorvidt EØS-medlemsstaterne anvender EØS-lovgivningen korrekt, herunder 
direktiv 93/13/EØF som indlemmet i EØS-aftalen. Det er op til de islandske myndigheder og 
domstole i de enkelte sager at vurdere, hvorvidt pristalsreguleringsklausulerne er urimelige i 
henhold til direktiv 93/13/EØF. Omregningen af rentesatser med tilbagevirkende kraft som 
følge af en lov vedtaget af det islandske parlament henhører imidlertid ikke under 
anvendelsesområdet for direktiv 93/13/EØF."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. december 2012

"Andrageren har indgivet et yderligere anbringende, hvori hun redegør for den videre 
udvikling i forbindelse med spørgsmålet om pristalsreguleringsklausuler knyttet til 
udenlandske valutaer i lån givet af islandske banker. I denne forbindelse henviser andrageren 
især til den seneste retspraksis fra den islandske Højesteret. Endvidere anfægter andrageren 
den konklusion, som både EFTA-tilsynsmyndigheden og Kommissionen nåede frem til i 
deres bemærkninger, nemlig at omregning med tilbagevirkende kraft af rentesatser i henhold 
til lov 15/2010 falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 93/13/EØF. Ifølge andrageren 
kommer Domstolen i sin afgørelse af 14. juni 2012 i sag C-618/10 (Banco Espanol de Vredito 
SA mod Joaquin Calderon Camino) til den modsatte konklusion.

I sine tidligere bemærkninger havde Kommissionen henvist til artikel 1, stk. 2, i  direktiv 
93/13/EØF, som fastslår: "Kontraktvilkår, som afspejler love eller bindende administrative 
bestemmelser ......  er ikke underlagt dette direktivs bestemmelser". Eftersom de 
kontraktvilkår, andrageren anfægter – om omregningen af rentesatser i tilfælde af ulovlige 
pristalsreguleringsklausuler for udenlandsk valuta – var et resultat af anvendelsen af lov 
15/2010 vedtaget af det islandske parlament, må de anses for at afspejle bindende 
bestemmelser og således være uden for direktivets anvendelsesområde. EFTA-
tilsynsmyndigheden har fremsat lignende argumenter i sine bemærkninger. 

Domstolens afgørelse i sag C-618/10 er ikke i modstrid med disse iagttagelser. Domstolen 
blev anmodet om at se på kompatibiliteten af en bestemmelse i spansk ret om urimelige 
kontraktvilkår (artikel 83 i lovforordning 1/2007) med direktiv 93/13/EØF. Den fandt, at den 
pågældende bestemmelse ved at tillade nationale domstole at ændre en kontrakt, som 
indeholder et urimeligt vilkår ved at ændre indholdet af dette vilkår, var i modstrid med 
direktivets artikel 6, stk. 1. Artikel 6, stk. 1, fastslår, at urimelige kontraktvilkår ikke binder 
forbrugeren, og at aftalen forbliver bindende for parterne, hvis den kan opretholdes uden de 
urimelige kontraktvilkår. Denne retspraksis er et eksempel på, hvordan Domstolen 
kontrollerer kompatibiliteten af den nationale lovgivning om urimelige kontraktvilkår, dvs. 
lovgivning, der ligesom direktivet regulerer kriterierne for at betragte et kontraktvilkår som 
urimeligt og følgerne af de urimelige kontraktvilkår. Lov 15/2010, som fremført af 
andrageren, gør imidlertid noget andet: den fastlægger regler om, hvordan rentesatsen skal 
omregnes, og således om hvordan man ændrer prisreguleringsklausulerne, der erklæres for 
ulovlige af den islandske Højesteret. Som følge heraf afspejler kontraktvilkårene i henhold til 
anvendelsen af lov 15/2010 de bindende bestemmelser i denne lov og falder uden for 
direktivets anvendelsesområde.

Konklusion

Domstolens afgørelse i sag C-618/10 vedrører kompatibiliteten af nationale bestemmelser om 
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følgerne af et urimeligt kontraktvilkår med direktiv 1993/13/EØF. Lov 15/2010 er på den 
anden side en lov, som rent faktisk regulerer indholdet af kontraktvilkår vedrørende 
rentesatser for aftaler, som indeholdt pristalsregulering i forhold til udenlandsk valuta. 
Sådanne kontraktvilkår falder derfor uden for anvendelsesområdet for direktiv 1993/13/EØF."


