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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0477/2011, którą złożyła Margret Tryggvadottir (Islandia), z 19 
podpisami, w imieniu Hagsmunasamtök Heimilanna (Stowarzyszenie 
Właścicieli Domów), w sprawie nieprzestrzegania przez władze Islandii 
przepisów dyrektywy 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w 
umowach konsumenckich w odniesieniu do kredytów bankowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję reprezentujący tysiące obywateli – ich zdaniem reprezentują 70–80% 
społeczeństwa – uważają, że na Islandii, będącej członkiem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), ciąży obowiązek stosowania przepisów dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Obecnie obowiązujące w Islandii ramy 
prawne przewidują, że pożyczki są indeksowane do poziomu cen, co oznacza, że ryzyko 
finansowe i skutki wysokiej stopy inflacji przenoszone są na konsumentów. Ponadto, na 
skutek kryzysu finansowego i przejęcia wielu banków przez podmioty zagraniczne, warunki 
udzielania pożyczek są zmieniane z mocą wsteczną i powiązane z wahaniami kursów 
walutowych. Składający petycję twierdzą, że stanowi to naruszenie europejskiego prawa 
konsumenckiego, które – ich zdaniem – ma zastosowanie w przypadku Islandii w związku z 
jej członkowstwem w EOG oraz trwającymi przygotowaniami do ewentualnego przystąpienia 
do UE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 12 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składająca petycję odnosi się do praktyki islandzkich banków polegającej na zawieraniu 
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warunków indeksacji w pożyczkach udzielanych konsumentom (np. kredytach 
mieszkaniowych i pożyczkach na samochód), zgodnie z którymi kapitał pożyczkowy 
zwiększa się proporcjonalnie do inflacji. Zgodnie z islandzką ustawą 38/2001 taka indeksacja 
jest możliwa w przypadku islandzkiej korony, ale nie w przypadku obcych walut. Jednak 
zwłaszcza w latach 2004–2008 islandzkie banki oferowały pożyczki w walutach obcych 
zwierające warunki indeksacji. W czerwcu 2010 r. Sąd Najwyższy w Islandii orzekł, że taki 
typ indeksacji jest niezgodny z ustawą 38/2001 i stwierdził, że w związku z tym kursy 
wymiany walut obowiązujące w odniesieniu do tych umów muszą zostać obliczone ponownie 
z mocą wsteczną. Orzeczenie to zostało skodyfikowane przez parlament Islandii w ustawie 
15/2010, na mocy której pożyczkobiorcy otrzymali możliwość zmiany pożyczek na pożyczki 
powiązane z (islandzką) inflacją lub na pożyczki nieindeksowane (z dużo wyższymi 
odsetkami).

Składająca petycję twierdzi, że praktyka i ramy prawne stosowane w przypadku indeksacji 
cen pożyczek naruszają europejskie prawo konsumenckie, a zwłaszcza dyrektywę 
93/13/EWG transponowaną w Islandii na mocy Porozumienia EOG. Składająca petycję 
twierdzi także, że ponowne obliczanie z mocą wsteczną nielegalnie indeksowanych pożyczek 
w obcych walutach jako nowe pożyczki podlegające wyższym odsetkom narusza europejskie 
prawo konsumenckie, a zwłaszcza dyrektywę 93/13/EWG. Na koniec składająca petycję 
utrzymuje, że poprzez wydanie ustawodawstwa z mocą wsteczną i nieprzekazanie 
powiązanych spraw do Trybunału EFTA Islandia nie dopełniła swoich zobowiązań 
wynikających z Porozumienia EOG.

Składająca petycję dołączyła do petycji skargę do Urzędu Nadzoru EFTA. W ramach uwag 
wstępnych Komisja pragnie podkreślić, że to do wyłącznej kompetencji Urzędu Nadzoru 
EFTA należy monitorowanie odpowiedniego stosowania Porozumienia EOG przez państwa 
EFTA-EOG oraz zajmowanie się jakimikolwiek skargami dotyczącymi możliwego 
niestosowania się do obowiązków określonych na mocy Porozumienia EOG przez państwa 
EFTA-EOG, łącznie z możliwym nieprawidłowym transponowaniem i stosowaniem 
dyrektywy 93/13/EWG. Komisja ograniczy się zatem do ogólnych uwag dotyczących 
zastosowania dyrektywy 93/13/EWG w odniesieniu do tej sprawy.

Jeśli chodzi o skargę składającej petycję dotyczącą ogólnej praktyki warunków indeksacji 
stosowanych przez islandzkie banki, należy odnotować, że w dyrektywie 93/13/EWG nie 
zakazuje się stosowania jako takich warunków indeksacji. W załączniku do przedmiotowej 
dyrektywy, w którym zawarto indykatywną listę warunków, które mogą być uważane za 
niesprawiedliwe, wyraźnie stwierdza się, że warunki indeksacji cen nie są niesprawiedliwe 
jako takie, o ile są zgodne z prawem i pod warunkiem że zostanie jasno przedstawiona 
metoda, według której następują zmiany cen (punkt 2 lit. d) załącznika). Dlatego też w 
kompetencji właściwych islandzkich władz i sądów leży ocena, czy w każdym przypadku z 
osobna warunki indeksacji cen zastosowane przez banki stwarzają na tyle znaczne zachwianie 
równowagi między interesami banków i konsumentów, że są niesprawiedliwe zgodnie z 
brzmieniem przedmiotowej dyrektywy.

Skargę składającej petycję dotyczącą bezprawności ponownego obliczenia z mocą wsteczną 
odsetek dla pożyczek indeksowanych w obcych walutach ciężko jest oprzeć na dyrektywie 
93/13/EWG. Po orzeczeniu Sądu Najwyższego i przyjęciu ustawy 15/2010 jasne jest, że takie 
warunki indeksacji są w myśl islandzkiego prawa nielegalne. Wynikające z tego ponowne 
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obliczenie warunków zawartych w umowach o pożyczki jest uregulowane w ustawie 15/2010.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG warunki umowy odzwierciedlające 
obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze nie podlegają przepisom przedmiotowej 
dyrektywy. W związku z tym jakiekolwiek ponowne obliczenia wynikające z przepisów 
ustawy 15/2010 nie wchodzą w zakres dyrektywy 93/13/EWG.

Podsumowanie

Do Urzędu Nadzoru EFTA, a ostatecznie do Trybunału EFTA, należy orzekanie w sprawie 
zgodności stosowania prawa EOG przez państwa EOG, łącznie ze stosowaniem dyrektywy 
93/13/EWG, co zawarto w Porozumieniu EOG. W indywidualnych przypadkach to do 
islandzkich władz i sądów należy ocena, czy warunki indeksacji cen są niesprawiedliwe na 
podstawie dyrektywy 93/13/EWG. Ponowne obliczenie z mocą wsteczną odsetek, które 
wynika z prawa przyjętego przez islandzki parlament, nie wchodzi jednak w zakres 
dyrektywy 93/13/EWG.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV.) otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Składająca petycję przesłała dodatkowe pismo, w którym przedstawiła dalszy rozwój sytuacji 
w związku z poruszoną kwestią warunków indeksacji pożyczek udzielanych przez islandzkie 
banki w obcych walutach. W tym kontekście składająca petycję odnosi się w szczególności 
do niedawnego orzeczenia Sądu Najwyższego Islandii. Składająca petycję kwestionuje 
ponadto wnioski wysunięte w uwagach zarówno przez Urząd Nadzoru EFTA, jak i Komisję: 
ich zdaniem ponowne obliczenie oprocentowania ze skutkiem wstecznym zgodnie z ustawą 
15/2010 nie wchodzi w zakres dyrektywy 93/13/EWG. Zdaniem składającej petycję 
orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie C-618/10 (Banco 
Espanol de Vredito SA przeciwko Joaquin Calderon Camino) prowadzi do przeciwnego 
wniosku.
We wcześniejszych uwagach Komisja odniosła się do art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG, 
zgodnie z którym warunki umowy odzwierciedlające obowiązujące przepisy ustawowe lub 
wykonawcze nie podlegają przepisom przedmiotowej dyrektywy. Ponieważ warunki 
umowne, które kwestionuje składająca petycję – ponowne obliczenie oprocentowania w 
przypadku nielegalnych warunków indeksacji pożyczek w obcych walutach – wynikały ze 
stosowania ustawy 15/2010 uchwalonej przez islandzki Parlament, muszą one odzwierciedlać 
obowiązkowe przepisy, a zatem pozostawać poza zakresem dyrektywy. Urząd Nadzoru EFTA 
wysunął takie same argumenty w swoich uwagach.
W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-618/10 nie zaprzecza tym 
stwierdzeniom. Zwrócono się do Trybunału o rozpatrzenie zgodności przepisu hiszpańskiej 
ustawy o nieuczciwych warunkach umownych (art. 83 dekretu ustawodawczego 1/2007) z 
dyrektywą 93/13/EWG. Stwierdził on, że rozpatrywany przepis, który umożliwiał krajowym 
sądom zmianę umowy zawierającej nieuczciwy warunek, poprzez dokonanie przeglądu jego 
treści, był sprzeczny z art. 6 ust. 1 dyrektywy. W art. 6 ust. 1 przewidziano, że nieuczciwe 
warunki nie powinny być wiążące dla konsumenta oraz że umowa powinna pozostać wiążąca 
dla stron, o ile może dalej obowiązywać bez tych nieuczciwych warunków. Orzecznictwo to 
stanowi przykład tego, w jaki sposób Trybunał Sprawiedliwości kontroluje zgodność 
krajowych przepisów dotyczących nieuczciwych warunków – tj. ustawodawstwa, które 
podobnie jak dyrektywa, reguluje kryteria uznania danego warunku umowy za nieuczciwy i 



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

PL

kwestię skutków nieuczciwego charakteru tych postanowień. Ustawa 15/2010, o której mówi 
składająca petycję, działa jednak inaczej: zawiera ona przepisy dotyczące ponownego 
obliczenia oprocentowania, a zatem tego, w jaki sposób zmienić warunki indeksacji, które 
islandzki Sąd Najwyższy uznał za niezgodne z prawem. W związku z tym warunki umowne 
wynikające ze stosowania ustawy 15/2010 odzwierciedlają obowiązujące przepisy w tym 
zakresie i nie wchodzą w zakres dyrektywy.
Podsumowanie
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-618/WE dotyczy zgodności krajowych 
przepisów dotyczących skutków nieuczciwego charakteru warunku umownego z dyrektywą 
1993/13/EWG. Z kolei ustawa 15/2010 to akt ustawodawczy, który de facto reguluje treść 
warunków umownych dotyczących oprocentowania w odniesieniu do umów zawierających 
warunki indeksacji pożyczek w obcych walutach. Takie warunki umowne nie wchodzą zatem 
w zakres dyrektywy 1993/13/EWG.


