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Tárgy: Margret Tryggvadottir izlandi állampolgár által a „Hagsmunasamtök Heimilanna” 
(lakástulajdonosok egyesülete) nevében benyújtott 0477/2011. számú, 19 aláírást 
tartalmazó petíció a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EK 
irányelv bankhitelekre való alkalmazásának az izlandi hatóságok általi 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik több ezer polgárt képviselnek (állításuk szerint a lakosság mintegy 
70–80%-át), úgy vélik, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjaként Izlandra is 
vonatkozik a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv alkalmazásának 
kötelezettsége. Izland hatályos jogszabályai előírják a hitelek inflációs indexálását, ami azt 
jelenti, hogy a pénzügyi kockázatokat és a magas infláció következményeit a fogyasztókra 
hárítják. Ezenkívül a pénzügyi válság, illetve több bank külföldi érdekeltségbe kerülése 
folytán visszamenőleges hatállyal újraszabták a kölcsönfeltételeket, és azokat az árfolyam-
ingadozásokhoz kapcsolták. A petíció benyújtói szerint ezzel megsértik az uniós 
fogyasztóvédelmi jogot, amely állításuk szerint – tekintettel az EGT-tagságra és a lehetséges 
csatlakozás folyamatban lévő előkészítésére – Izlandra is alkalmazandó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az izlandi bankok azon gyakorlatára, amely szerint 
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indexálási záradékot foglalnak bele a lakossági hitelszerződésekbe (pl. lakás- és gépjárműhitel 
esetén), aminek következtében a kölcsöntőke az inflációval arányosan növekszik. Az izlandi 
38/2001. sz. törvény értelmében az ilyen indexálás lehetséges az izlandi korona esetében, de a 
külföldi pénznemek esetében nem. Ennek ellenére a 2004 és 2008 közötti időszakban az 
izlandi bankok indexálási záradékot magukban foglaló devizahiteleket is kínáltak. Az izlandi 
legfelsőbb bíróság a 2010. június 1-jei 38/2001. sz. törvény alapján törvénytelennek mondta 
ki az ilyen típusú indexálást, és megállapította, hogy ezért az érintett szerződések esetében a 
váltási árfolyamot visszamenőlegesen újra kell számolni. Az izlandi parlament a 15/2010. sz. 
törvénnyel jogszabályba foglalta ezt az ítéletet, és így a hitelesek lehetőséget kaptak, hogy 
átváltsák hitelüket az (izlandi) inflációhoz kapcsolódó hitelekre vagy nem indexált hitelekre 
(ezek esetében sokkal magasabb a kamat).

A petíció benyújtója szerint a hitelek árindexálásának gyakorlata és jogi kerete ellentétes az 
európai fogyasztóvédelmi jogszabályokkal, különösen a 93/13/EGK irányelvvel, amelyet 
Izland az EGT-megállapodással ültetett át nemzeti jogába. A petíció benyújtója emellett azzal 
érvel, hogy a jogellenesen devizához kötött hitelek új hitelként, magasabb kamatokkal történő 
visszamenőleges újraszámítása sérti az európai fogyasztóvédelmi jogszabályokat, különösen a 
93/13/EGK irányelvet. Végül a petíció benyújtója azt állítja, hogy a visszamenőleges hatályú 
jogalkotással, és azzal, hogy a kapcsolódó ügyeket nem utalták az EFTA-Bíróság elé, Izland 
megsértette az EGT-megállapodás szerinti kötelezettségeit.

A petíció benyújtója a petícióhoz csatolta az EFTA Felügyeleti Hatósághoz benyújtott 
panaszát. A Bizottság előzetesen hangsúlyozni szeretné, hogy az EGT-megállapodás EFTA-
/EGT-országok általi helyes alkalmazásának nyomon követése az EFTA Felügyeleti Hatóság 
kizárólagos hatáskörébe tartozik, és e hatóság feladata kezelni azokat a panaszokat, amelyek 
az EFTA-/EGT-országok által az EGT-megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítésének 
esetleges elmulasztásával kapcsolatosak, ideértve a 93/13/EGK irányelv nem megfelelő 
átültetését vagy alkalmazását. A Bizottság ezért csak néhány általános észrevétellel szolgál 
azzal kapcsolatban, hogy a 93/13/EGK irányelv mennyiben kapcsolódik a szóban forgó 
ügyhöz.

A petíció benyújtójának az izlandi bankok általános indexálási gyakorlatával kapcsolatos 
állítása tekintetében meg kell jegyezni, hogy a 93/13/EGK irányelv nem tiltja az árindexálási 
záradékok alkalmazását. Az irányelv mellékletében, amely a tisztességtelennek minősülő 
feltételek jelzésszerű felsorolását tartalmazza, egyértelműen szerepel, hogy maguk az 
indexálási záradékok nem tisztességtelenek, amennyiben azok megengedettek, és az 
árváltoztatási módszerről egyértelmű leírás áll rendelkezésre (a melléklet 2d. pontja). Tehát az 
illetékes izlandi hatóságok és bíróságok feladata az, hogy eseti alapon értékeljék, hogy a 
bankok által alkalmazott árindexálási záradékok olyan jelentős egyensúlytalanságot okoznak-
e a bank és a fogyasztó érdekei között, ami az irányelv értelmében már tisztességtelennek 
minősül.

A petíció benyújtójának azon állítását, amely szerint törvénytelen a devizához kötött hitelek 
kamatainak visszamenőleges újraszámítása, nehéz a 93/13/EGK irányelvre alapozni. A 
legfelsőbb bíróság ítéletét és a 15/2010. sz. törvény elfogadását követően világossá vált, hogy 
az izlandi jog értelmében az ilyen indexálási záradékok törvénytelenek. A hitelszerződések 
feltételeinek ebből következő újraszámítását a 15/2010. sz. törvény írja elő.
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A 93/13/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében azok a szerződéses feltételek, 
amelyek kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket tükröznek, nem tartoznak 
az ebben az irányelvben előírt rendelkezések hatálya alá. Ebből következik, hogy a 15/2010. 
sz. törvény rendelkezéseiből adódó minden újraszámítás kívül esik a 93/13/EGK irányelv 
hatályán.

Következtetés
Az EFTA Felügyeleti Hatóság, és végső soron az EFTA-Bíróság feladata, hogy megítéljék az 
EGT-jogszabályok EGT-országok általi alkalmazásának megfelelőségét, ideértve a 
93/13/EGK irányelvet, az EGT-megállapodásban foglaltak szerint. Egyéni esetekben az 
izlandi hatóságok és bíróságok feladata értékelni, hogy az árindexálási záradékok a 
93/13/EGK irányelv értelmében tisztességtelennek minősülnek-e. A kamatoknak az izlandi 
parlament által elfogadott törvényből adódó visszamenőleges újraszámítása azonban nem 
tartozik a 93/13/EGK irányelv hatálya alá.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. december 18.

„A petíció benyújtója újabb beadvánnyal élt, amelyben részletezi az izlandi bankok 
devizahiteleiben szereplő indexálási záradékokkal kapcsolatos további fejleményeket. E 
tekintetben a petíció benyújtója elsősorban az izlandi legfelsőbb bíróság közelmúltbeli 
ítélkezési gyakorlatát említi meg. A petíció benyújtója továbbá vitatja az EFTA Felügyeleti 
Hatóság és a Bizottság megállapításaiban is szereplő következtetést, mely szerint a 
kamatoknak a 15/2010 sz. törvény szerinti visszamenőleges újraszámítása  nem tartozik a 
93/13/EGK irányelv hatálya alá. A petíció benyújtója szerint a Bíróság 2012. június 14-én a 
C-618/10 sz. ügyben (Banco Espanol de Vredito SA v. Joaquin Calderon Camino) hozott 
ítélete ellentétes következtetésre jutott.
A Bizottság előző megállapításaiban a 93/13/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésére 
hivatkozott, amelynek értelmében azok a szerződési feltételek, amelyek kötelező érvényű 
törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket tükröznek, nem tartoznak az ebben az irányelvben 
előírt rendelkezések hatálya alá. Mivel – a devizához kapcsolódó törvénytelen indexálási 
záradékok esetében a kamatok újraszámítása miatt – a petíció benyújtója által vitatott 
szerződési feltételek az izlandi parlament által elfogadott 15/2010. sz. törvény alkalmazásából 
eredtek, így azok kötelező erejű rendelkezéseket tükröznek, és ezért nem tartoznak az irányelv 
hatálya alá. Észrevételeiben az EFTA Felügyeleti Hatóság hasonló érveket hozott fel.
Ezen észrevételeknek nem mond ellent a Bíróság C-618/10 sz. ügyben hozott ítélete. 
Felkérték a Bíróságot, hogy vegye fontolóra a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 
spanyol törvényben szereplő egyik rendelkezésnek (az 1/2007 törvényerejű rendelet 83. 
cikkének) a 93/13/EGK irányelvvel való összeegyeztethetőségét. Kiderült, hogy az adott 
rendelkezés – amely lehetővé teszi a nemzeti bíróságok számára, hogy a tisztességtelen 
feltételeket tartalmazó szerződéseket a feltételek tartalmi felülvizsgálatával módosíthassák –
ellentétes az irányelv 6.1. cikkével. A 6.1. cikk arról rendelkezik, hogy a tisztességtelen 
szerződési feltételek a fogyasztóra nézve nem kötelező erejűek, valamint arról, hogy a 
szerződés a felekre nézve továbbra is kötelező erejű, ha az a tisztességtelen feltételek nélkül 
érvényben maradhat. Ez az ítélkezési gyakorlat jó példa arra, hogy a Bíróság hogyan ellenőrzi 
a tisztességtelen feltételekre irányadó nemzeti jogszabályok összeegyeztethetőségét – azaz az 
irányelvhez hasonló azon jogszabályokat, amelyek a szerződési feltételek tisztességtelen 
voltának megítélésével kapcsolatos kritériumokat és a tisztességtelen eljárás következményeit 
szabályozzák. A petíció benyújtója által leírt 15/2010. sz. törvény azonban ettől eltér: arra 
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vonatkozóan rendelkezik, hogy hogyan kell a kamatlábat újraszámolni, és hogyan kell az 
izlandi legfelsőbb bíróság által törvénytelennek minősített  indexálási záradékokat 
módosítani. Ezért a 15/2010. sz. törvény alkalmazásából eredő szerződési feltételek a törvény 
kötelező érvényű rendelkezéseit tükrözik, és nem tartoznak az irányelv hatálya alá.
Következtetés
A Bíróság C-618/10 sz. ügyben hozott ítélete a tisztességtelen szerződési feltételek 
következményeiről szóló nemzeti szabályoknak az 1993/13/EGK irányelvvel való 
összeegyeztethetőségére vonatkozik. A 15/2010. sz. törvény viszont egy olyan jogszabály, 
amely a devizához kapcsolódó indexálási záradékokat tartalmazó szerződések kamatlábaival 
kapcsolatos szerződési feltételek tartalmát szabályozza. Az ilyen szerződési feltételek ezért 
nem tartoznak az 1993/13/EGK irányelv hatálya alá.”


