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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

18.12.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0477/2011, ko Hagsmunasamtök Heimilanna (Mājokļu 
īpašnieku asociācijas) vārdā iesniedza Islandes valstspiederīgā Margret 
Tryggvadottir un kam pievienoti 19 paraksti, par Islandes iestāžu nespēju 
piemērot Direktīvu 93/13/EK (Direktīva par negodīgiem noteikumiem līgumos) 
attiecībā uz banku kredītiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv tūkstošiem iedzīvotāju (viņi apgalvo, ka tie ir 70–80 % 
iedzīvotāju), uzskata, ka Islandei kā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstij ir 
pienākums piemērot Direktīvu par negodīgiem noteikumiem līgumos. Islandes pašreizējā 
tiesiskajā regulējumā ir paredzēts, ka aizdevumus ietekmē cenu indeksēšana, kas nozīmē, ka 
finanšu risku un augstas inflācijas radītās sekas tagad izjūt patērētāji. Turklāt finanšu krīzes 
rezultātā un tādēļ, ka ārvalstu intereses pārstāvošas puses ir pārņēmušas daudzas bankas, 
aizdevumu nosacījumi tiek grozīti ar atpakaļejošu spēku un tiek sasaistīti ar valūtas kursa 
svārstībām. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka tas ir Eiropas patērētāju tiesību pārkāpums, 
kuras saskaņā ar viņu teikto Islandei ir jāievēro tāpēc, ka tā ir EEZ dalībvalsts, un tāpēc, ka 
patlaban notiek gatavošanās iespējamai dalībai ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Islandes bankas klientiem izsniegto aizdevumu 
(piemēram, mājokļa vai automašīnas iegādei) līgumos iekļauj punktus par cenu indeksāciju, 
saskaņā ar kuriem aizdevuma kapitāls pieaug proporcionāli inflācijai. Saskaņā ar Islandes 
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Likumu Nr. 38/2001 šāda indeksācija ir iespējama Islandes kronai, bet ne ārvalstu valūtai.
Tomēr Islandes bankas piedāvāja aizdevumus ar cenu indeksāciju ārvalstu valūtā, jo īpaši 
laika periodā no 2004. līdz 2008. gadam. Islandes Augstākā tiesa 2010. gada jūnijā atzina, ka 
saskaņā ar Likumu Nr. 38/2001 šāda veida punkts par indeksāciju nav likumīgs un līdz ar to 
attiecīgo līgumu valūtas kurss ir jāpārrēķina ar atpakaļejošu spēku. Šo nolēmumu kodificēja 
Islandes parlaments ar Likumu Nr. 15/2010, saskaņā ar kuru aizņēmējiem tika dota izvēle 
aizdevumu konvertēt vai nu uz tādu, kas piesaistīts (Islandes) inflācijai, vai uz neindeksējamu 
aizdevumu (ar daudz augstāku procentu likmi).

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka aizdevumu cenu indeksācija un tās tiesiskais regulējums 
ir pretrunā Eiropas patērētāju tiesībām un jo īpaši Direktīvai 93/13/EEK, kas, pamatojoties uz 
EEZ līgumu, ir transponēta Islandes tiesību aktos. Lūgumraksta iesniedzēja arī apgalvo, ka 
ārvalstu valūtā izsniegto nelegāli indeksēto aizdevumu pārrēķināšana ar atpakaļejošu spēku 
par jauniem aizdevumiem ar augstākām procentu likmēm ir Eiropas patērētāju tiesību un jo 
īpaši Direktīvas Nr. 93/13/EEK pārkāpums. Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka, 
izdodot likumu ar atpakaļejošu spēku un saistītās lietas neiesniedzot EBTA Tiesā, Islande ir 
pārkāpusi EEZ līgumā tai noteiktās saistības.

Lūgumraksta iesniedzēja lūgumrakstam ir pievienojusi sūdzību EBTA Uzraudzības iestādei.
Vispirms Komisija gribētu uzsvērt, ka tikai un vienīgi EBTA Uzraudzības iestādes 
kompetencē ir pārbaudīt, vai EBTA/EEZ valstis ir pareizi piemērojušas EEZ līgumu, un 
izskatīt sūdzības attiecībā uz EBTA/EEZ dalībvalstu iespējamo nespēju pildīt EEZ līgumā 
tām paredzētās saistības, tostarp iespējamo nespēju pareizi transponēt vai piemērot 
Direktīvu 93/13/EEK. Tāpēc Komisija sniegs tikai dažus vispārīgus komentārus par 
Direktīvas 93/13/EEK saistību ar šo gadījumu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu par Islandes banku piemēroto vispārējo 
praksi saistībā ar līguma punktiem par indeksāciju, ir jāatzīmē, ka Direktīvā 93/13/EEK 
punkti par cenu indeksāciju kā tādi nav aizliegti. Direktīvas pielikumā, kur sniegts indikatīvs 
tādu noteikumu saraksts, ko varētu uzskatīt par negodīgiem, ir skaidri norādīts, ka līguma 
punkti par cenu indeksāciju paši par sevi nav negodīgi, ja vien tie ir likumīgi un ir skaidri 
aprakstīts veids, kādā cenas mainās (pielikuma 2. punkta d) apakšpunkts). Tāpēc Islandes 
kompetentajām iestādēm un tiesām katrā atsevišķā gadījumā ir jānovērtē, vai banku 
piemērotie līguma punkti par cenu indeksāciju nerada būtisku neatbilstību starp bankas un 
patērētāja interesēm, kā rezultātā šīs direktīvas nozīmē tie tiek uzskatīti par negodīgiem.

Lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu, ka ārvalstu valūtā izsniegto indeksēto aizdevumu 
procentu likmju pārrēķināšana ar atpakaļejošu spēku nav likumīga, ar Direktīvu 93/13/EEK 
pamatot ir grūti. Atsaucoties uz Augstākās tiesas spriedumu un pieņemto Likumu 
Nr. 15/2010, ir skaidrs, ka šādi punkti par indeksāciju saskaņā ar Islandes tiesību aktiem nav 
likumīgi. No tā izrietošā aizdevumu līgumu noteikumu pārrēķināšana ir noteikta Likumā 
Nr. 15/2010.

Saskaņā ar Direktīvas 93/13/EEK 1. panta 2. punktu šī direktīva neattiecas uz līguma 
noteikumiem, kas ietver obligātas tiesību normas vai noteikumus. Līdz ar to jebkāda 
pārrēķināšana, kas izriet no Likuma Nr. 15/2010 noteikumiem, ir ārpus Direktīvas 93/13/EEK 
darbības jomas.

Secinājums
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EBTA Uzraudzības iestādēm un visbeidzot EBTA Tiesai ir jālemj, vai EEZ dalībvalstis ir 
atbilstīgi piemērojušas EEZ tiesību aktus, tostarp Direktīvu 93/13/EEK, kas ietverti EEZ 
līgumā. Islandes iestādēm un tiesām katrā atsevišķā gadījumā ir jānovērtē, vai līguma punkti 
par cenu indeksāciju saskaņā ar Direktīvu 93/13/EEK ir negodīgi. Tomēr procentu likmju 
pārrēķināšana ar atpakaļejošu spēku Islandes parlamenta pieņemtā likuma rezultātā ir ārpus 
Direktīvas 93/13/EEK darbības jomas.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi papildu dokumentus, kuros viņa izklāsta jaunus 
elementus saistībā ar punktiem par indeksāciju ārvalstu valūtā, kas iekļauti Islandes banku 
piedāvātajos aizdevumu līgumos. Lūgumraksta iesniedzēja jo īpaši atsaucas uz Islandes 
Augstākās tiesas jaunāko praksi. Turklāt viņa apstrīd EBTA Uzraudzības iestādes un 
Komisijas apsvērumos gūtos secinājumus, ka procentu likmju pārrēķināšana ar atpakaļejošu 
spēku, piemērojot Likumu Nr. 15/2010, ir ārpus Direktīvas 93/13/EEK darbības jomas. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Tiesa 2012. gada 14. jūnija spiedumā lietā C-618/10 
(Banco Espanol de Vredito SA pret Joaquin Calderon Camino) ir secinājusi pretējo.
Komisija tās iepriekšējos apsvērumos atsaucās uz Direktīvas 93/13/EEK 1. panta 2. punktu, 
kurā noteikts, ka „šī direktīva neattiecas uz līguma noteikumiem, kas ietver obligātas tiesību 
normas…”. Tā kā lūgumraksta iesniedzējas apstrīdētie līguma noteikumi par procentu likmju 
pārrēķināšanu sakarā ar nelikumīgiem punktiem par indeksāciju ārvalstu valūtā izrietēja no 
Islandes Parlamenta pieņemtā Likuma 15/2010 piemērošanas, tie ir jāuzskata par tādiem 
līguma noteikumiem, kas ietver obligātas tiesību normas un tādējādi ir ārpus minētās 
direktīvas darbības jomas. EBTA Uzraudzības iestāde savos apsvērumos ir sniegusi līdzīgus 
argumentus.
Tiesas spiedums lietā C-618/10 nav pretrunā ar šiem apsvērumiem. Tiesai tika prasīts izvērtēt 
Spānijas likumā par negodīgiem līguma noteikumiem iekļauta noteikuma (Likumdošanas 
dekrēta Nr. 1/2007 83. pants) saderību ar Direktīvu 93/13/EEK. Tiesa secināja, ka attiecīgais 
noteikums, saskaņā ar kuru valsts tiesai ir atļauts grozīt līgumu, kurā ietverts negodīgs 
noteikums, pārskatot negodīgā noteikuma saturu, ir pretrunā Direktīvas 6. panta 1. punktam, 
kurā noteikts, ka negodīgi līguma noteikumi nav saistoši patērētājam un līgums turpina pusēm 
būt saistošs, ja tas var pastāvēt bez negodīgajiem noteikumiem. Šī prakse uzskatāmi parāda, 
kā Tiesa pārbauda to, cik atbilstoši ir valsts tiesību akti par negodīgiem noteikumiem (proti, 
tiesību aktus, kas līdzīgi kā iepriekš minētā direktīva reglamentē kritērijus, pēc kuriem izvērtē 
līguma noteikuma negodīgumu un negodīguma sekas). Tomēr, kā norādījusi lūgumraksta 
iesniedzēja, Likuma 15/2010 mērķis ir citāds — tajā ir paredzēti noteikumi par to, kā 
pārrēķināt procentu likmes un grozīt punktus par indeksāciju, kurus Islandes Augstākā tiesa ir 
atzinusi par nelikumīgiem. Tāpēc līguma noteikumi, kas izriet no Likuma 15/2010 
piemērošanas, ietver obligātus šā likuma noteikumus un neietilpst minētās direktīvas darbības 
jomā. 
Secinājums
Tiesas spriedums lietā C-618 attiecas uz valsts noteikumu par līguma noteikumu negodīguma 
sekām saderību ar Direktīvu 93/13/EEK. Turpretī Likums 15/2010 ir tiesību akts, kas būtībā 
reglamentē to līguma noteikumu saturu, kas saistīti ar procentu likmēm līgumiem, kuros 
ietverti punkti par indeksāciju ārvalstu valūtā. Tāpēc šādi līguma noteikumi ir ārpus 
Direktīvas 93/13/EEK darbības jomas.


