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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0477/2011, adresată de Margret Tryggvadottir, de cetățenie islandeză, 
în numele Asociației de proprietari „Hagsmunasamtök Heimilanna”, însoțită de 
19 semnături, privind nerespectarea aplicării Directivei 93/13/CEE (clauzele 
abuzive) de către autoritățile islandeze în legătură cu creditele bancare

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, care reprezintă mii de cetățeni – în opinia lor, 70-80 % din populație, consideră că 
Islanda, în calitate de membru al Spațiului Economic European (SEE), are obligația de a 
aplica directiva privind clauzele abuzive. Cadrul legal actual din Islanda prevede ca 
împrumuturile să fie indexate în funcție de prețuri, ceea ce înseamnă că riscurile financiare și 
consecințele inflației ridicate sunt suportate de consumatori. În plus, ca o consecință a crizei 
financiare și a preluării multor bănci de interese străine, condițiile de creditare sunt în curs de 
a fi redefinite retroactiv și de a depinde de fluctuațiile valutare. Petiționarii susțin că aceasta 
este o încălcare a legislației europene referitoare la consumatori, care, spun ei, se aplică și 
Islandei în virtutea calității sale de membru al Spațiului Economic European și datorită 
pregătirii sale continue pentru o posibilă aderare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționara se referă la practica băncilor islandeze de a include clauze de indexare în 
împrumuturile acordate consumatorilor (de exemplu, credite pentru locuințe și credite pentru 
autovehicule), prin care capitalul împrumutului crește proporțional cu inflația. Conform Legii 
islandeze nr. 38/2001, o astfel de indexare este posibilă în cazul monedei islandeze (krona), 
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nu și în cazul monedelor străine. Cu toate acestea, în perioada 2004-2008, băncile islandeze 
au oferit credite cu clauze de indexare în monedă străină. În iunie 2010, Curtea Supremă din 
Islanda a declarat acest tip de clauză de indexare ca fiind ilegală în baza Legii nr. 38/2001 și a 
afirmat că, drept urmare, cursurile de schimb pentru contractele în cauză trebuie recalculate 
retroactiv. Această hotărâre a fost codificată de Parlamentul Islandei prin Legea nr. 15/2010, 
prin care debitorii au posibilitatea de a-și converti creditele fie în credite proporționale cu 
inflația (din Islanda), fie în credite neindexate (cu dobânzi mult mai ridicate).

Petiționara susține că practica și cadrul juridic de indexare a împrumuturilor în funcție de 
prețuri încalcă legislația europeană privind protecția consumatorilor, în special 
Directiva 93/13/CEE, transpusă în Islanda în temeiul Acordului SEE. De asemenea, 
petiționara susține că recalcularea creditelor, indexate în mod ilegal în monedă străină și 
convertite în credite noi cu dobânzi mai ridicate, încalcă retroactiv legislația europeană 
privind protecția consumatorilor, în special Directiva 93/13/CEE. În cele din urmă, petiționara 
susține că, prin legiferarea retroactivă și în lipsa deferirii cazurilor conexe Curții AELS, 
Islanda și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Acordului SEE.

Petiționara a alăturat petiției o plângere adresată Autorității de Supraveghere a AELS. Ca 
observație preliminară, Comisia dorește să sublinieze faptul că este de competența exclusivă a 
Autorității de Supraveghere a AELS să monitorizeze aplicarea corectă a Acordului SEE de 
către statele AELS-SEE și să soluționeze orice plângere legată de o eventuală nerespectare de 
către satele membre ale AELS-SEE a obligațiilor acestora asumate în temeiul Acordului SEE, 
inclusiv o eventuală transpunere sau aplicare incorectă a Directivei 93/13/CEE. Prin urmare, 
Comisia se va limita la unele observații cu caracter general cu privire la relevanța 
Directivei 93/13/CEE în cazul de față.

Referitor la obiecția petiționarei cu privire la practica generală a clauzelor de indexare aplicate 
de băncile islandeze, trebuie amintit faptul că Directiva 93/13/CEE nu interzice în sine clauze 
de indexare a prețurilor. În anexa la directivă, care conține o listă orientativă a clauzelor care 
pot fi considerate abuzive, se menționează în mod explicit că respectivele clauze de indexare a 
prețurilor nu sunt abuzive în sine, cu condiția ca acestea să fie conforme cu legea, iar metoda 
în conformitate cu care variază prețurile să fie descrisă în mod explicit [punctul 2 litera (d) din 
anexă]. În consecință, este de datoria autorităților și instanțelor competente islandeze să 
aprecieze, de la caz la caz, dacă, prin aplicarea de către bănci a clauzelor de indexare a 
prețurilor se creează un dezechilibru între interesele băncii și cele ale consumatorilor, astfel 
încât clauzele să fie abuzive în sensul directivei.

Acuzația petiționarei în legătură cu ilegalitatea recalculării retroactive a ratei dobânzii pentru 
creditele indexate în monedă străină nu poate avea ca fundament Directiva 93/13/CEE. Ca 
urmare a hotărârii Curții Supreme și a adoptării Legii nr. 15/2010, este clar că aceste clauze 
de indexare sunt ilegale, conform dreptului islandez. Calcularea rezultată a clauzelor din 
contractele de credit este stipulată în Legea nr. 15/2010.

Conform articolului 1 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE, dispozițiile directivei nu se 
aplică clauzelor contractuale care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative 
obligatorii. Prin urmare, orice recalculare care decurge din dispozițiile Legii nr. 15/2010 
depășește domeniul de aplicare al Directivei 93/13/CEE.

Concluzii
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Este de competența Autorității de Supraveghere a AELS și, în ultimă instanță, a Curții AELS, 
să hotărască cu privire la compatibilitatea aplicării de către statele membre ale SEE a 
legislației SEE, inclusiv a Directivei 93/13/CEE, astfel cum se prevede în Acordul SEE. 
Revine autorităților și instanțelor islandeze să aprecieze, de la caz la caz, dacă aplicarea 
clauzelor de indexare a prețurilor este abuzivă conform Directivei 93/13/CEE. Cu toate 
acestea, recalcularea retroactivă a ratelor dobânzii, care decurge din legea adoptată de 
Parlamentul Islandei, nu se înscrie în domeniul de aplicare al Directivei 93/13/CEE.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 18 decembrie 2012

Petiționara a depus documente suplimentare în care a prezentat evoluțiile viitoare în ceea ce 
privește problema clauzelor de indexare legate de valute, în creditele oferite de băncile
islandeze. În acest context, petiționara face referire în special la jurisprudența recentă a Curții
Supreme islandeze. În plus, petiționara contestă concluzia la care a ajuns atât Autoritatea de 
Supraveghere a AELS, cât și Comisia în observațiile acestora: faptul că recalcularea 
retroactivă a ratei dobânzii în aplicarea Legii nr. 15/2010 nu intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 93/13/CEE. Potrivit petiționarei, hotărârea Curții de Justiție din 14 iunie 2012 în 
cauza C-618/10 (Banco Espanol de Vredito SA/Joaquin Calderon Camino) a ajuns la 
concluzia opusă.
În observațiile sale anterioare, Comisia a menționat articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 93/13/CEE care prevede că „dispozițiile prezentei directive nu se aplică clauzelor 
contractuale care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii”. Întrucât 
clauzele contractuale contestate de petiționară – privind recalcularea ratelor dobânzilor în 
cazurile clauzelor ilegale de indexare în monedă străină – au fost o consecință a aplicării Legii 
nr. 15/2010 adoptată de parlamentul islandez, trebuie să se considere că ele reflectă dispoziții 
cu caracter obligatoriu și că, astfel, nu intră în domeniul de aplicare al directivei. În 
observațiile sale, Autoritatea de Supraveghere a AELS a adus argumente similare.
Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-618/10 nu contrazice aceste observații. Curtea a fost 
invitată să analizeze compatibilitatea unei dispoziții din legea spaniolă privind clauzele 
contractuale abuzive (articolul 83 din Decretul legislativ 1/2007) cu Directiva 93/13/CEE. 
Aceasta a constatat că dispoziția în cauză, prin faptul că permite instanțelor naționale să 
modifice un contract care cuprinde o clauză abuzivă prin revizuirea conținutului respectivei 
clauze, contravine articolului 6 alineatul (1) din directivă. Articolul 6 alineatul (1) prevede că 
clauzele abuzive utilizate într-un contract nu creează obligații pentru consumator, iar 
contractul continuă să angajeze părțile prin aceste clauze, în cazul în care poate continua să 
existe fără clauzele abuzive. Această jurisprudență este un exemplu al modului în care Curtea 
de Justiție controlează compatibilitatea legislației naționale privind clauzele contractuale – si 
anume legislația care, la fel ca directiva vizată, reglementează criteriile prin care clauzele 
contractuale sunt considerate abuzive și consecințele abuzului. Totuși, Legea nr. 15/2010, așa 
cum este prezentată de petiționară, are efecte diferite: ea prevede norme referitoare la modul 
în care se recalculează rata dobânzii și, prin urmare, referitoare la modul în care se modifică 
clauzele de indexare considerate ilegale de Curtea Supremă a Islandei. În consecință, clauzele 
contractuale rezultate ca urmare a aplicării Legii nr. 15/2010 reflectă dispozițiile cu caracter 
obligatoriu ale legii respective și nu intră în domeniul de aplicare al directivei.
Concluzii
Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-618/CE vizează compatibilitatea normelor naționale 
privind consecințele caracterului abuziv ale unei clauze contractuale cu Directiva 93/13/CEE. 
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Pe de altă parte, Legea nr. 15/2010, este un act legislativ în vigoare care reglementează 
conținutul clauzelor contractuale referitoare la ratele dobânzilor pentru contractele care conțin 
clauze de indexare în monedă străină. Aceste clauze contractuale nu intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 93/13/CEE.


