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Suġġett: Petizzjoni 0477/2011, imressqa minn Margret Tryggvadottir, ta’ ċittadinanza 
Iżlandiża, f’isem il-Hagsmunasamtök Heimilanna (l-Assoċjazzjoni għas-
Sidien tad-Djar), bi 19-il firma, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Iżlandiżi 
milli japplikaw id-Direttiva 93/13/KE (Termini Inġusti tal-Kuntratt) b’rabta 
mal-kreditu bankarju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw eluf ta’ ċittadini - li huma jiddikjaraw li jammontaw għal 
bejn is-70% u t-80% tal-popolazzjoni – iqisu li l-Iżlanda bħala membru taż-Żona Ekonomika 
Ewropea (ŻEE) għandha l-obbligu li tapplika d-Direttiva dwar termini inġusti tal-kuntratt. Il-
qafas legali attwali tal-Iżlanda jipprevedi li s-self ikollu indiċi tal-prezzijiet, li jfisser li r-riskji 
u l-konsegwenzi finanzjarji ta’ inflazzjoni għolja jġarrbuhom il-konsumaturi. Barra minn 
hekk, konsegwenza tal-kriżi finanzjarja u l-akkwist ta’ ħafna banek minn interessi barranin, il-
kundizzjonijiet għas-self qed jiġu definiti mill-ġdid b’mod retroattiv u qed jintrabtu mal-
inflazzjoni attwali. Il-petizzjonanti jgħidu li dan jikkostitwixxi ksur tal-liġi Ewropea dwar il-
konsumatur, li huma jgħidu li tapplika għall-Iżlanda, bi prinċipju tas-sħubija tagħha fis-
Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES) u t-tħejjija li qed issir għall-possibilità ta’ adeżjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-12 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Il-petizzjonanta tirreferi għall-prattika tal-banek Islandiżi li jinkludu klawżoli tal-indiċjar fis-
self lill-konsumaturi (pereżempju s-self fuq id-djar u s-self fuq il-karozzi) fejn il-kapital ta’ 
self jiżdied proporzjonalment skont l-inflazzjoni. Skont l-Att tal-Islanda Nru. 38/2001, dan l-
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indiċjar huwa possibbli għall-krona Islandiża u mhux għal muniti barranin. Madanakollu, il-
banek Islandiżi kienu qed joffru self bi klawżoli ta’ indiċjar ta’ muniti barranin l-aktar bejn l-
2004 u l-2008. F’Ġunju 2010, il-Qorti Suprema tal-Islanda ddikjarat din it-tip ta’ klawżola ta’ 
indiċjar illegali skont l-Att 38/2001 u ddikjarat li, riżultat ta’ dan, ir-rati ta’ skambju għall-
kuntratti kkonċernati jridu jiġu kkalkolati mill-ġdid b’mod retroattiv. Din is-sentenza kienet 
kodifikata mill-Parlament Islandiż bl-Att 15/2010, li permezz tagħha min jissellef ingħata l-
opportunità li jibdel is-self tiegħu jew f’self marbut mal-inflazzjoni (Islandiża) jew f’self 
mingħajr indiċi (b’rati ta’ interess ħafna aktar għoljin).

Il-petizzjonanta ddikjarat li l-prattika u l-qafas legali għall-indiċi tal-prezzijiet ta’ self huma 
ksur tal-liġi Ewropea dwar il-konsumatur u b’mod partikolari tad-Direttiva 93/13/KEE hekk 
kif trasposta fl-Islanda permezz tal-Ftehim ŻEE. Il-petizzjonanta targumenta wkoll li l-
kalkolu mill-ġdid ta’ self illegali fuq indiċi ta’ muniti barranin f’self ġdid b’rati ta’ interess 
ogħla huwa ksur retroattiv tal-liġi Ewropea dwar il-konsumatur u b’mod partikolari tad-
Direttiva 93/13/KEE. Fl-aħħar, il-petizzjonanta tallega li bil-leġiżlazzjoni retroattiva u 
minħabba n-nuqqas ta’ referenza ta’ każijiet konnessi lill-Qorti tal-EFTA, l-Islanda kisret l-
obbligu tagħha skont il-Ftehim ŻEE.

Il-petizzjonanta inkludiet ilment li huwa anness mal-petizzjoni lill-Awtorità ta' Sorveljanza 
tal-EFTA. Bħala osservazzjoni preliminari, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li hija l-
kompetenza esklussiva tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA li tissorvelja l-applikazzjoni 
korretta tal-Ftehim ŻEE mill-Istati tal-EFTA-ŻEE u biex tittratta kull ilment dwar il-
possibilità ta’ nuqqas ta’ Stat Membru tal-EFTA-ŻEE li jkun konformi mal-obbligi tiegħu 
skont il-Ftehim ŻEE, inkluż il-possibilità ta’ nuqqas li d-Direttiva 93/13/KEE tiġi trasposta 
jew applikata b’mod korrett. Għaldaqstant, il-Kummissjoni se tillimita lilha nnifisha għal ftit 
kummenti ġenerali dwar ir-rilevanza tad-Direttiva 93/13/KEE għal dan il-każ partikolari.

Fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-petizzjonanta dwar il-prattika ġenerali ta’ klawżoli ta’ 
indiċjar applikati mill-banek Islandiżi, ta’ min jinnota li d-Direttiva 93/13/KEE ma 
tipprojbixxix klawżoli ta’ indiċi ta’ prezzijiet bħala dawn. Fl-Anness tad-Direttiva, li jipprovdi 
lista indikattiva ta’ klawżoli li jistgħu jiġu kkunsidrati inġusti, hemm dikjarat b’mod espliċitu 
li l-klawżoli ta’ indiċjar tal-prezzijiet mhumiex inġusti minnhom innifishom, sakemm ikunu 
legali u l-metodu li bih il-prezzijiet ivarjaw ikun deskritt b’mod espliċitu (punt 2 (d) tal-
Anness). Għaldaqstant huwa l-kompitu tal-awtoritajiet u l-qrati kompetenti Islandiżi li 
jivvalutaw, fuq bażi individwali għal kull każ, jekk il-klawżoli ta’ indiċjar tal-prezzijiet 
appikati mill-banek joħolqux żbilanċ sinifikanti bejn l-interessi tal-banek u tal-konsumatur 
tant li jkunu inġusti skont id-Direttiva.

Id-dikjarazzjoni tal-petizzjonanta dwar l-illegalità tal-kalkolu mill-ġdid b’mod retroattiv tar-
rati ta’ interess għal self fuq indiċi ta’ muniti barranin hija diffiċli biex tiġi bbażata fuq id-
Direttiva 93/13/KEE. B’segwitu għas-sentenza tal-Qorti Suprema u l-adozzjoni tal-Att 
15/2010, huwa ċar li klawżoli ta’ indiċjar bħal dawn huma llegali skont il-liġi Islandiża. Il-
kalkolu mill-ġdid li jirriżulta mit-termini tal-kuntratti tas-self huwa stipulat fl-Att 15/2010.

Skont l-Artikolu 1 (2) tad-Direttiva 93/13/KEE, it-termini kuntrattwali li jirriflettu d-
dispożizzjonijiet mandatorji, statutorji jew regolatorji, mhumiex soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva. Għaldaqstant, kull kalkolu mill-ġdid li jirriżulta mid-
dispożizzjonijiet tal-Att 15/2010 huwa barra mill-ambitu tad-Direttiva 93/13/KEE.
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Konklużjoni

Hija l-kompetenza tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, u fl-aħħar mill-aħħar, tal-Qorti tal-
EFTA, biex jiddeċiedu dwar il-kompatibilità tal-applikazzjoni tal-liġi taż-ŻEE mill-Istati 
Membri taż-ŻEE, inkluż id-Direttiva 93/13/KEE hekk kif inkluża fil-Ftehim ŻEE. Hija l-
kompetenza tal-awtoritajiet u l-qrati Islandiżi biex jivvalutaw fuq bażi individwali jekk il-
klawżoli ta’ indiċjar tal-prezzijiet humiex inġusti skont id-Direttiva 93/13/KEE. Madanakollu, 
il-kalkolu mill-ġdid retroattiv tar-rati ta’ interess li jirriżulta mil-liġi adottata mill-Parlament 
Islandiż jaqa’ barra mill-ambitu tad-Direttiva 93/13/KEE.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

Il-petizzjonanta ressqet talba addizzjonali li fiha ppreżentata żviluppi ulterjuri b'rabta mal-
kwistjoni tal-klawżoli ta' indiċjar marbuta mal-muniti barranin f'self mogħti minn banek 
Iżlandiżi. F'dan il-kuntest, il-petizzjonanta tirreferi b'mod partikolari għall-każistika reċenti 
tal-Qorti Suprema Iżlandiża. Barra minn hekk,  il-petizzjonanta ma taqbilx mal-
konklużjonijiet milħuqa kemm mill-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA kif ukoll mill-
Kummissjoni, fl-osservazzjonijiet tagħhom: li l-kalkolazzjoni mill-ġdid tar-rati tal-interessi 
b'applikazzjoni tal-Att 15/2010 ma jidħlux fl-ambitu tad-Direttiva 93/13/KEE. Skont il-
petizzjonanta, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ġunju 2012 fil-kawża C-618/10 
(Banco Espanol de Vredito SA v. Joaquin Calderon Camino) waslet għall-konklużjoni 
opposta.
Fl-osservazzjonijiet preċedenti tagħha, il-Kummissjoni semmiet l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
93/13/KEE, li jgħid li t-termini kuntrattwali li jirriflettu d-dispożizzjonijiet mandatorji, 
statutorji jew regolatorji, mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva. Peress li t-
termini kuntrattwali li topponi l-petizzjonanta - dwar il-kalkolazzjoni mill-ġdid tar-rati tal-
interessi f'każijiet ta' klawżoli ta' indiċjar illegali marbuta ma' muniti barranin - irriżultaw 
mill-applikazzjoni tal-Att 15/2010 adottat mill-Parlament Iżlandiż, dawn għandhom jitqiesu 
bħala li jirriflettu dispożizzjonijiet obbligatorji u b'hekk ma jaqgħux fl-ambitu tad-Direttiva. 
L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA qajmet argumenti simili fl-osservazzjonijiet tagħha.
Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-618/10 ma tmurx kontra dawn l-
osservazzjonijiet. Il-Qorti ntalbet tqis il-kompatibilità ta' dispożizzjoni fil-liġi Spanjola dwar 
termini kuntrattwali inġusti (Artikolu 83 tad-Dikriet Leġiżlattiv 1/2007) mad-Direttiva 
93/13/KEE. Hija sabet li d-dispożizzjoni inkwistjoni, billi tippermetti lill-qrati nazzjonali 
jimmodifikaw kuntratt li jinkludi terminu inġust billi jirrevedu l-kontenut ta' dak it-terminu, 
kienet tmur kontra l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva. L-Artikolu 6(1) jgħid li termini kuntrattwali 
inġusti m'għandhomx ikunu vinkolanti fuq il-konsumatur u li l-kuntratt għandu jibqa' jorbot 
lill-partijiet jekk ikun jista' jibqa' jeżisti mingħajr it-termini inġusti. Din il-każistika 
tikkostitwixxi eżempju ta' kif il-Qorti tal-Ġustizzja tikkontrolla l-kompatibilità tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar termini inġusti - jiġifieri leġiżlazzjoni li, bħad-Direttiva, 
tirregola l-kriterji biex terminu kuntrattwali jitqies bħla inġust u biex jiġu applikati l-
konsegwenzi ta' tali inġustizzja. L-Att 15/2010, kif deskritt mill-petizzjonanta, madankollu 
għandu rwol differenti: huwa jipprovdi regoli dwar il-kalkolazzjoni mill-ġdid tar-rati tal-
interessi, u b'hekk, dwar il-modifika tal-klawżoli ta' indiċjar li jitqiesu bħala illegali mill-Qorti 
Suprema tal-Iżlanda. B'konsegwenza ta' dan, it-termini kuntrattwali li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-Att 15/2010 jirriflettu d-dispożizzjonijiet obbligatorji ta' dak l-istatut u ma 
jaqgħux fl-ambitu tad-Direttiva.
Konklużjoni
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Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-618/KE tikkonċerna l-kompatibilità tar-regoli 
nazzjonali dwar il-konsegwenzi tal-inġustizzja ta' terminu kuntrattwali mad-Direttiva 
1993/13/KEE. L-Att 15/2010, mill-banda l-oħra, hija biċċa leġiżlazzjoni li fil-fatt tirregola l-
kontenut ta' termini kuntrattwali b'rabta mar-rati tal-interessi għal kuntratti li jinkludu
klawżoli ta' indiċjar ta' muniti barranin. Dawn it-termini kuntrattwali għalhekk ma jaqgħux fl-
ambitu tad-Direttiva 1993/13/KEE.


