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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0477/2011 της Margret Tryggvadottir, ισλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Hagsmunasamtök Heimilanna (Ένωση Ιδιοκτητών 
Κατοικιών), η οποία συνοδεύεται από 19 υπογραφές, σχετικά με μη 
εφαρμογή από τις ισλανδικές αρχές της οδηγίας 93/13/ΕΚ (καταχρηστικοί 
όροι συμβάσεων) αναφορικά με την τραπεζική πίστη

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες που εκπροσωπούν χιλιάδες πολίτες –το 70-80% του πληθυσμού, όπως 
ισχυρίζονται– θεωρούν ότι η Ισλανδία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) υποχρεούται να εφαρμόσει την οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συμβάσεων. Το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ισλανδίας προβλέπει την τιμαριθμοποίηση των 
δανείων, με αποτέλεσμα τη μετακύλιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και των 
συνεπειών του υψηλού πληθωρισμού στους καταναλωτές. Επιπλέον, λόγω της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και της εξαγοράς πολλών τραπεζών από ξένα συμφέροντα, οι 
όροι των δανείων επαναπροσδιορίζονται με αναδρομική ισχύ και συνδέονται με τις 
συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι αναφέροντες διατείνονται ότι πρόκειται για παραβίαση 
του ευρωπαϊκού καταναλωτικού δικαίου, το οποίο, όπως λένε, ισχύει και στην Ισλανδία, 
λόγω της συμμετοχής της χώρας στον ΕΟΧ και της εν εξελίξει προετοιμασίας για πιθανή 
προσχώρηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για την πρακτική των ισλανδικών τραπεζών να συμπεριλαμβάνουν 
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ρήτρες τιμαριθμικής προσαρμογής στα δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές (π.χ. σε 
στεγαστικά δάνεια και σε δάνεια για αγορά αυτοκινήτου) βάσει των οποίων το κεφάλαιο του 
δανείου αυξάνεται αναλογικά με τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με την ισλανδική 
πράξη 38/2001, η εν λόγω τιμαριθμική προσαρμογή είναι δυνατόν να πραγματοποιείται στο 
νόμισμα της Ισλανδίας, την κορώνα, αλλά όχι σε ξένα νομίσματα. Ωστόσο, οι ισλανδικές 
τράπεζες προσέφεραν δάνεια για τα οποία ίσχυαν ρήτρες τιμαριθμικής προσαρμογής σε ξένο 
νόμισμα, ιδίως κατά την περίοδο 2004-2008. Τον Ιούνιο 2010, το ισλανδικό ανώτατο 
δικαστήριο απεφάνθη ότι, βάσει της πράξης 38/2001, το συγκεκριμένο είδος ρητρών 
τιμαριθμικής προσαρμογής είναι παράνομο καθώς και ότι, ως εκ τούτου, οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες για τα συγκεκριμένα δάνεια πρέπει να επανακαθοριστούν και να ισχύσουν 
αναδρομικά. Η συγκεκριμένη απόφαση κωδικοποιήθηκε από το κοινοβούλιο της Ισλανδίας 
με την πράξη 15/2010, σύμφωνα με την οποία οι δανειζόμενοι έχουν την επιλογή να 
μετατρέψουν τα δάνειά τους ώστε είτε να συνδέονται με τον πληθωρισμό στην Ισλανδία είτε 
να μην υπόκεινται σε τιμαριθμικές προσαρμογές (με πολύ υψηλότερα επιτόκια).

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η πρακτική της τιμαριθμικής προσαρμογής των δανείων και το 
νομικό πλαίσιο που ισχύει σε αυτόν τον τομέα συνιστούν παραβίαση της καταναλωτικής 
νομοθεσίας της ΕΕ και συγκεκριμένα της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ όπως έχει μεταφερθεί στο 
δίκαιο της Ισλανδίας βάσει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Η αναφέρουσα θεωρεί επίσης ότι η 
μετατροπή των παρανόμως τιμαριθμικά προσαρμοσμένων σε ξένο νόμισμα δανείων σε νέα 
δάνεια με υψηλότερα επιτόκια τα οποία θα ισχύουν αναδρομικά, συνιστά παραβίαση της 
ευρωπαϊκής καταναλωτικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ. Τέλος, η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι με την εκ των υστέρων νομοθέτηση και τη μη παραπομπή των 
σχετικών υποθέσεων στο δικαστήριο των κρατών ΕΖΕΣ, η Ισλανδία αθετεί τις υποχρεώσεις 
που υπέχει βάσει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Η αναφέρουσα έχει επισυνάψει στην αναφορά της την καταγγελία που κατέθεσε στην 
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Σε αρχικό στάδιο, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να τονίσει ότι 
εναπόκειται αποκλειστικά στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ο έλεγχος της ορθής 
εφαρμογής της συμφωνίας για τον ΕΟΧ από τα κράτη ΕΖΕΣ/ΕΟΧ καθώς και η διαχείριση 
οποιωνδήποτε καταγγελιών σχετικά με πιθανή μη συμμόρφωση των κρατών μελών 
ΕΖΕΣ/ΕΟΧ με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, 
συμπεριλαμβανομένης της ορθής μεταφοράς ή εφαρμογής της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα περιοριστεί σε μερικά γενικά σχόλια σχετικά με τη συνάφεια της 
οδηγίας 93/13/ΕΟΚ με την παρούσα υπόθεση.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της αναφέρουσας σχετικά με τη γενική πρακτική ρητρών των 
ισλανδικών τραπεζών που εφαρμόζουν ρήτρες τιμαριθμικής προσαρμογής, πρέπει να 
σημειωθεί ότι βάσει της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ δεν απαγορεύεται η χρήση ρητρών τιμαριθμικής 
προσαρμογής. Στο παράρτημα της οδηγίας, στο οποίο προβλέπεται μια ενδεικτική λίστα 
ρητρών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν καταχρηστικές, αναφέρεται ρητώς ότι οι ρήτρες 
αυτές καθαυτές δεν είναι καταχρηστικές εάν είναι νόμιμες και εάν ο τρόπος μεταβολής της 
τιμής περιγράφεται επακριβώς. (στοιχείο δ στο σημείο 2 του παραρτήματος). Εναπόκειται, 
συνεπώς, στις αρμόδιες ισλανδικές αρχές και στα αρμόδια ισλανδικά δικαστήρια να εκτιμούν, 
μεμονωμένα για κάθε περίπτωση, αν οι ρήτρες τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν 
οι τράπεζες συνεπάγονται σημαντικές ανισορροπίες μεταξύ των συμφερόντων των τραπεζών 
και των καταναλωτών κατά τρόπο που να καθίστανται καταχρηστικές υπό την έννοια της 
οδηγίας.
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Ο ισχυρισμός της αναφέρουσας σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα του επανακαθορισμού 
των επιτοκίων με αναδρομική ισχύ για τα τιμαριθμικά προσαρμοσμένα δάνεια σε ξένο 
νόμισμα δύσκολα συσχετίζεται με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ. Κατόπιν έκδοσης της αποφάσεως 
του Ανώτατου Δικαστηρίου και της ψήφισης της πράξης 15/2010, είναι σαφές ότι, βάσει του 
ισλανδικού δικαίου, οι εν λόγω ρήτρες τιμαριθμικής προσαρμογής είναι παράνομες. Ο 
συνακόλουθος επανακαθορισμός των όρων δανειακής σύμβασης ορίζεται στην 
πράξη 15/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, οι όροι της σύμβασης, οι 
οποίοι αφορούν υποχρεωτικές καταστατικές ή κανονιστικές διατάξεις, δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις της οδηγίας. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε επανακαθορισμός βάσει των διατάξεων 
της πράξης 15/2010 δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

Συμπέρασμα

Εναπόκειται στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, και, εσχάτως, στο δικαστήριο των κρατών 
ΕΖΕΣ, να αποφαίνονται επί της συμβατότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας του ΕΟΧ εκ 
μέρους των κρατών μελών του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ όπως 
έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Εναπόκειται στις ισλανδικές αρχές και στα 
ισλανδικά δικαστήρια να εκτιμούν στο πλαίσιο μεμονωμένων περιπτώσεων αν, βάσει της 
οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, οι ρήτρες τιμαριθμικής προσαρμογής είναι καταχρηστικές. Ωστόσο, ο 
επανακαθορισμός των επιτοκίων με αναδρομική ισχύ βάσει του νόμου που ψήφισε το 
ισλανδικό κοινοβούλιο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 18 
Δεκεμβρίου 2012

Η αναφέρουσα παρείχε πρόσθετες πληροφορίες στις οποίες παρουσιάζει περαιτέρω εξελίξεις 
σε σχέση με το θέμα των ρητρών τιμαριθμοποίησης που συνδέονται με τα ξένα νομίσματα σε 
δάνεια που προσφέρονται από τράπεζες της Ισλανδίας.  Στο πλαίσιο αυτό, η αναφέρουσα 
παραπέμπει ειδικότερα στην πρόσφατη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισλανδίας.  
Επιπλέον, η αναφέρουσα αμφισβητεί τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν τόσο η 
εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ όσο και η Επιτροπή στις παρατηρήσεις τους, δηλαδή ότι ο 
αναδρομικός επανυπολογισμός των επιτοκίων κατ’ εφαρμογή της Πράξεως 15/2010 δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.  Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η 
απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Ιουνίου 2012 στην Υπόθεση C-618/10 (Banco Espanol de 
Vredito SA v. Joaquin Calderon Camino) καταλήγει στο αντίθετο συμπέρασμα.
Στις προηγούμενες παρατηρήσεις της, η Επιτροπή παρέπεμπε στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της 
Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ το οποίο αναφέρει ότι «οι όροι της σύμβασης, οι οποίες αφορούν 
υποχρεωτικές καταστατικές ή κανονιστικές διατάξεις…δεν υπόκεινται στις διατάξεις της 
παρούσης οδηγίας». Επειδή οι όροι της σύμβασης τους οποίους αμφισβητεί η αναφέρουσα –
σχετικά με τον επανυπολογισμό των επιτοκίων σε περιπτώσεις παράνομων ρητρών
τιμαριθμοποίησης ξένου συναλλάγματος – προκύπτουν από την εφαρμογή της πράξης 
15/2010 που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας, θα πρέπει να θεωρηθούν ότι 
αποδίδουν υποχρεωτικές διατάξεις και ως εκ τούτου, βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας.  Η εποπτική αρχή της ΕΖΕΣ είχε επικαλεσθεί παρόμοια επιχειρήματα στις 
παρατηρήσεις της. 



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

EL

Η απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-618/10 δεν έρχεται σε αντίθεση με τις εν λόγω 
παρατηρήσεις.  Το Δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει τη συμβατότητα διάταξης ισπανικού 
νόμου σχετικά με αθέμιτους συμβατικούς όρους (άρθρο 83 του Νομοθετικού Διατάγματος 
1/2007) με την Οδηγία 93/13/ΕΟΚ.  Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω διάταξη, 
επιτρέποντας σε εθνικά δικαστήρια να τροποποιούν μια σύμβαση η οποία περιλαμβάνει 
αθέμιτες ρήτρες, αναθεωρώντας το περιεχόμενο της εν λόγω ρήτρας, ήταν αντίθετη προς το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας.  Το άρθρο 6 παράγραφος 1 προβλέπει ότι αθέμιτοι
συμβατικοί όροι δεν θα είναι δεσμευτικοί για τον καταναλωτή και ότι η σύμβαση θα 
εξακολουθήσει να είναι δεσμευτική στα μέλη εφόσον είναι σε θέση να συνεχίσει να 
υφίσταται και να ισχύει χωρίς τους εν λόγω αθέμιτους όρους.  Η εν λόγω νομολογία αποτελεί 
παράδειγμα με ποιο τρόπο το Δικαστήριο ελέγχει τη συμβατότητα εθνικής νομοθεσίας 
σχετικά με αθέμιτους όρους μιας σύμβασης – δηλαδή νομοθεσία η οποία , όπως η Οδηγία,
ρυθμίζει τα κριτήρια για να θεωρηθεί ότι μια σύμβαση περιέχει αθέμιτους όρους καθώς και 
τις συνέπειες του εν λόγω γεγονότος.  Η Πράξη 15/2010 όπως περιγράφεται εκ μέρους της 
αναφέρουσας, προβαίνει σε κάτι διαφορετικό, όμως: καθορίζει κανόνες που αφορούν τον
τρόπο επανυπολογισμού του επιτοκίου και ως εκ τούτου τον τρόπο τροποποίησης των
ρητρών τιμαριθμοποίησης οι οποίες θεωρήθηκαν παράνομες από το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Ισλανδίας.  Ως εκ τούτου, οι συμβατικοί όροι που προκύπτουν από την εφαρμογή της Πράξης 
15/2010 αποδίδουν τις υποχρεωτικές διατάξεις του εν λόγω νόμου και δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Συμπέρασμα

Η απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-618/ΕΚ αφορά τη συμβατότητα εθνικών 
κανόνων που αφορούν τις συνέπειες αθέμιτων συμβατικών όρων με την Οδηγία 
1993/13/ΕΟΚ. Όμως η Πράξη 15/2010, είναι νομοθετικό κείμενο το οποίο εκ των 
πραγμάτων ρυθμίζει το περιεχόμενο συμβατικών όρων που σχετίζονται με τα επιτόκια για 
συμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ρήτρες τιμαριθμοποίησης σε ξένο συνάλλαγμα.  
Παρόμοιοι όροι συμβάσεων δεν εμπίπτουν ως εκ τούτου εντός του πεδίου εφαρμογής της 
Οδηγίας 1993/13/ΕΟΚ.


