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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0477/2011 dėl Islandijos valdžios institucijų nesugebėjimo taikyti 
Direktyvos 93/13/EB (nesąžiningos sutarčių sąlygos) su banko paskolomis 
susijusiais atvejais, kurią Namų savininkų asociacijos (isl. „Hagsmunasamtök 
Heimilanna“) vardu su 19 parašų pateikė Islandijos pilietė Margret Tryggvadottir

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai, atstovaujantys tūkstančiams piliečių – jų teigimu 70–80 proc. gyventojų –
mano, kad Islandija, kaip Europos ekonominės erdvės (EEE) narė, įpareigota taikyti direktyvą 
dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų. Pagal šiuo metu galiojančius Islandijos teisės aktus numatyta, 
kad paskolos indeksuojamos atsižvelgiant į kainas; tai reiškia, kad finansinė rizika ir didelės 
infliacijos pasekmės užkraunamos vartotojams. Be to, dėl finansų krizės ir dėl to, kad daugelį 
bankų yra perėmę užsienio valstybių interesus ginantys subjektai, paskolų sąlygos 
apibrėžiamos atgaline data ir susiejamos su valiutų kursų svyravimais. Peticijos pateikėjų 
tvirtinimu, taip pažeidžiama Europos Sąjungos vartotojų teisė, kuri, jų teigimu, taikoma 
Islandijai todėl, kad ji yra EEE narė, ir todėl, kad tebevyksta pasirengimas galimam 
prisijungimui prie ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėja atkreipia dėmesį į Islandijos bankų praktiką išduodant vartotojų paskolas 
(pvz., būsto paskolas ir paskolas automobiliams) įtraukti indeksavimo sąlygas, pagal kurias 
skolintasis kapitalas didinamas proporcingai atsižvelgiant į infliaciją. Pagal Islandijos 
įstatymą Nr. 38/2001 tokį indeksavimą galima taikyti Islandijos kronai, tačiau ne užsienio 
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valiutoms. Vis dėlto Islandijos bankai konkrečiai 2004–2008 m. laikotarpiu siūlė paskolas 
užsienio valiuta, kurioms buvo taikomos indeksavimo sąlygos. Islandijos aukščiausiasis 
teismas 2010 m. birželį pripažino, kad, remiantis Įstatymu Nr. 38/2001, šio pobūdžio 
indeksavimo sąlyga neteisėta, ir atsižvelgdamas į tai paskelbė, kad susijusių sutarčių valiutos 
keitimo kursai turi būti perskaičiuoti atgaline data. Islandijos parlamentas šį sprendimą 
kodifikavo Įstatymu Nr. 15/2010, pagal kurį skolininkams suteikta galimybė konvertuoti savo 
paskolas į paskolas, susietas su (Islandijos) infliacija, arba į neindeksuojamas paskolas 
(nustatant gerokai aukštesnes palūkanų normas).

Peticijos pateikėja tvirtina, kad paskolų indeksavimo pagal kainas praktika ir teisinis 
pagrindas pažeidžia Europos vartotojų teisę ir pirmiausia Direktyvą 93/13/EEB, kurią 
Islandija yra perkėlusi į savo nacionalinę teisę pagal EEE susitarimą. Peticijos pateikėja taip 
pat teigia, kad neteisėtai indeksuotų paskolų užsienio valiuta perskaičiavimas atgaline data 
traktuojant jas kaip naujas paskolas, kurioms pritaikytos didesnės palūkanų normos, pažeidžia 
Europos Sąjungos vartotojų teisę ir pirmiausia Direktyvą 93/13/EEB. Galiausiai peticijos 
pateikėja įtaria, kad Islandija, priimdama teisės aktus atgaline data ir nenukreipdama susijusių 
bylų Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) teismui, pažeidė savo įsipareigojimus 
pagal EEE susitarimą.

Peticijos pateikėja prie peticijos yra pridėjusi skundą ELPA priežiūros institucijai. Komisija, 
iš anksto pastebėdama, norėtų pabrėžti, kad išimtinė kompetencija stebėti, ar ELPA ir EEE 
valstybės teisingai taiko EEE susitarimą, ir nagrinėti bet kokius skundus, susijusius su 
atvejais, kai ELPA ir EEE valstybės narės galimai nesilaikė savo įsipareigojimų pagal EEE 
susitarimą, įskaitant galimai neteisingą Direktyvos 93/13/EEB perkėlimą į nacionalinę teisę 
arba jos taikymą, priklauso ELPA priežiūros institucijai. Todėl Komisija apsiribos kai 
kuriomis bendro pobūdžio pastabomis dėl Direktyvos 93/13/EEB svarbos nagrinėjamu atveju.

Kalbant apie peticijos pateikėjos skundą dėl Islandijos bankų taikomos bendros indeksavimo 
sąlygų praktikos, reikėtų pažymėti, kad pagal Direktyvą 93/13/EEB indeksavimo pagal kainas 
sąlygos, kaip tokios, nedraudžiamos. Direktyvos priede, kur pateiktas orientacinis sąlygų, 
kurios galėtų būti laikomos neteisėtomis, sąrašas, aiškiai nurodyta, kad indeksavimo pagal 
kainas sąlygos nėra nesąžiningos per se, jei jos teisėtos ir jei aiškiai aprašytas kainų kitimo 
metodas (Priedo 2 punkto d papunktis). Todėl kompetentingos Islandijos valdžios institucijos 
ir teismai, atsižvelgdami į kiekvieną konkretų atvejį, turi įvertinti, ar, bankams taikant 
indeksavimo pagal kainas sąlygas, bankų ir vartotojų interesų pusiausvyra pažeidžiama tiek, 
kad jos būtų laikomos neteisėtomis pagal direktyvoje apibrėžtas nuostatas.

Peticijos pateikėjos skundą dėl indeksuotų paskolų, paimtų užsienio valiuta, palūkanų normų 
perskaičiavimo atgaline data sunku pagrįsti Direktyva 93/13/EEB. Remiantis Aukščiausiojo 
teismo sprendimu ir priimtu Įstatymu Nr. 15/2010 akivaizdu, kad tokios indeksavimo sąlygos 
pagal Islandijos teisę neteisėtos. Atliktas paskolų sutarčių sąlygų perskaičiavimas numatytas 
Įstatymu Nr. 15/2010.

Remiantis Direktyvos 93/13/EEB 1 straipsnio 2 dalimi, sutarčių sąlygoms, kuriomis 
atsižvelgiama į privalomas įstatymais numatytas ar reguliavimo nuostatas, šios direktyvos 
nuostatos netaikomos. Taigi bet koks perskaičiavimas, atliktas remiantis Įstatymo Nr. 15/2010 
nuostatomis, nepatenka į Direktyvos 93/13/EEB taikymo sritį.

Išvada
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Dėl to, ar EEE valstybės narės tinkamai taiko EEE teisę, įskaitant Direktyvą 93/13/EEB, kuri 
įtraukta į EEE susitarimą, sprendžia ELPA priežiūros institucija ir galiausiai ELPA teismas. 
Individualius atvejus, susijusius su tuo, ar, remiantis Direktyva 93/13/EEB, indeksavimo 
pagal kainas sąlygos nesąžiningos, turi vertinti Islandijos valdžios institucijos ir teismai. 
Tačiau palūkanų normų perskaičiavimas atgaline data remiantis Islandijos parlamento priimtu 
įstatymu nepatenka į Direktyvos 93/13/EEB taikymo sritį.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (peržiūrėtas), gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Peticijos pateikėja pateikė dar vieną pareiškimą, kuriame informavo apie tolesnę įvykių, 
susijusių su indeksavimo sąlygų, Islandijos bankų siūlomų užsienio valiuta paimtoms 
paskoloms, klausimu, eigą. Šiame kontekste peticijos pateikėja ypač remiasi naujausia 
Islandijos aukščiausiojo teismo praktika. Be to, peticijos pateikėja ginčija išvadą, kurią padarė 
ir ELPA priežiūros institucija, ir – savo pastabose – Komisija , t. y. kad palūkanų normų 
perskaičiavimas atgaline data taikant Įstatymą Nr. 15/2010 nepatenka į Direktyvos 93/13/EEB 
taikymo sritį. Peticijos pateikėjos tvirtinimu, priešingai nurodoma Teisingumo Teismo 
2012 m. birželio 14 d. sprendime, paskelbtame byloje C-618/10 (Banco Espanol de Vredito 
SA v. Joaquin Calderon Camino).

Savo ankstesnėse pastabose Komisija rėmėsi Direktyvos 93/13/EEB 1 straipsnio 2 dalimi, 
kuriame nurodoma, kad „[s]utarčių sąlygoms, atspindinčioms įstatymų ar kitų teisės aktų 
privalomąsias nuostatas ... šios direktyvos nuostatos nėra taikomos“. Kadangi peticijos 
pateikėjos ginčijamos sutarčių sąlygos dėl palūkanų normų perskaičiavimo atvejais, kai 
remiamasi neteisėtomis užsienio valiuta paimtų paskolų indeksavimo sąlygomis, taikomos 
remiantis Islandijos parlamento priimtu Įstatymu Nr. 15/2010, turi būti laikoma, kad jos 
atspindi privalomąsias nuostatas, ir todėl į direktyvos taikymo sritį jos nepatenka. ELPA 
priežiūros institucija savo pastabose rėmėsi panašiais argumentais.

Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-618/10 šioms pastaboms neprieštarauja. Į Teismą 
kreiptasi su prašymu įvertinti, ar Ispanijos teisės nuostata dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų 
(Teisės dekreto Nr. 1/2007 83 straipsnis) atitinka Direktyvą 93/13/EEB. Teismas nustatė, kad 
nagrinėjama nuostata, kuria remiantis nacionaliniams teismams leidžiama pakeisti sutartį, į 
kurią įtraukta nesąžininga sąlyga, persvarstant tos sąlygos turinį, prieštarauja direktyvos 
6 straipsnio 1 daliai. Remiantis 6 straipsnio 1 dalimi, nesąžiningos sąlygos nėra privalomos 
vartotojui ir sutartis toliau įpareigoja šalis, jei ja toliau gali būti remiamasi netaikant 
nesąžiningų nuostatų. Ši teismo praktika – pavyzdys, kaip Teisingumo Teismas kontroliuoja, 
ar tinkami nacionaliniai teisės aktai dėl nesąžiningų sąlygų, t. y. teisės aktai, kuriais, kaip ir 
direktyva, reguliuojami kriterijai, reikalingi nustatyti, ar sutarties sąlygos nesąžiningos, ir 
įvertinti nesąžiningumo pasekmes. Vis dėlto remiantis Įstatymu Nr. 15/2010 – kaip yra 
pažymėjusi ir peticijos pateikėja – siekiama kitokio tikslo: pagal jį nustatomos taisyklės, kaip 
perskaičiuoti palūkanų normą, taigi, kaip pakeisti indeksavimo sąlygas, kurias Islandijos 
aukščiausiasis teismas yra pripažinęs neteisėtomis. Dėl to sutarčių sąlygos, nustatytos taikant 
Įstatymą Nr. 15/2010, atspindi privalomąsias šio teisės akto nuostatas ir į direktyvos taikymo 
sritį nepatenka.

Išvada

Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-618/EB susijęs su tuo, ar nacionalinės taisyklės dėl 
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sutarčių sąlygų nesąžiningumo atitinka Direktyvą 1993/13/EB. Tačiau Įstatymas Nr. 15/2010 
yra teisės aktas, kuriuo iš esmės reguliuojamas sutarčių sąlygų, susijusių su užsienio valiuta 
paimtų paskolų indeksavimo sąlygas apimančių sutarčių palūkanų normomis, turinys. Todėl 
šios sutarčių sąlygos į direktyvos 1993/13/EEB taikymo sritį nepatenka.“


