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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1249/2013 af Manuel Garcia Barba, spansk statsborger, om 
anvendelse af et referenceindeks for realkreditlån med henblik på at fastsætte 
rentesatser 

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at Den Europæiske Union i 2011 advarede om 
gennemsigtighedsproblemer i forbindelse med anvendelsen af et referenceindeks for 
realkreditlån til fastsættelse af rentesatser i modsætning til anvendelsen af Euribor (Euro Inter 
Bank Offered Rate). Dette blev efterfulgt af offentliggørelsen af dekret EHA/2899/2011 af 28. 
oktober 2011 om gennemsigtighed og beskyttelse af brugere af banktjenester, hvori det blev 
præciseret, at indekset ikke længere kunne anvendes til at fastsætte satser for nye realkreditlån 
eller lån, der blev godkendt efter den 28. april 2012, og at det skulle udfases fuldt ud et år 
efter dekretets og dets gennemførelsesbestemmelsers ikraftræden, forudsat at en 
overgangsordning for realkreditlån var blevet udarbejdet for denne periode. 
Økonomiministeriet har endnu ikke offentliggjort sin holdning. Andrageren har erfaret i 
pressen, at regeringen har til hensigt at udsætte overgangsordningen på ubestemt tid, hvilket 
betyder, at den spanske nationalbank fortsat vil offentliggøre de omtalte referencesatser og 
dermed påvirke over 1 million husholdninger. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. april 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. juli 2014

"Kommissionen er opmærksom på dekret EHA/2899/2011, ifølge hvilket IRPH-
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referencesatsen ville blive ophævet i en fremtidig gennemførelseslovgivning, når en alternativ 
sats var blevet vedtaget af den spanske regering i en fremtidig gennemførelseslovgivning. I 
mellemtiden erklærede en spansk domstol1 den 5. september 2013 IRHP-satsen for 
vildledende på grund af manglende gennemsigtighed i de tilgrundlæggende beregninger. To 
år efter dekret EHA/2899/2011 vedtog den spanske regering lov 14/2013 af 27. september 
2013, som fastsatte en referencesats til erstatning af IPRH og dermed ophævede sidstnævnte. 
Den nye erstatningsreferencesats beregnes på baggrund af gennemsnitsrentesatsen for 
realkreditlån, som ydes af kreditinstitutter over en treårig periode. Den nye referencesats 
erstattede den tidligere "IRPH"-sats fra 1. november 2013 i visse realkreditaftaler. I tilfælde, 
hvor der i kreditaftaler allerede udtrykkeligt er nævnt en erstatningssats for "IRPH", fandt 
denne erstatningssats dog også anvendelse fra 1. november 2013. Satsændringen fra 1. 
november 2013 udløste tilsyneladende en automatisk kontraktfornyelse. Til trods for dette 
forblev kontraktvilkårene tilsyneladende uændret. Parterne i kontrakten synes derfor hverken 
at have haft mulighed for at annullere den nye kontrakt eller at anmode om nogen ændring i 
kontraktvilkårene.

Andrageren hævder at have lidt forbrugerskade på grund af den lange overgangsperiode, hvori 
han ikke kunne nyde godt af en alternativ referencesats for hans realkreditlån.

Kommissionen har almindeligvis ingen kompetence til at gribe ind i forbindelse med 
fastsættelse af hvilke satser, der er juridisk gældende for referencer for variable satser for 
tilbagebetaling af realkreditlån på nationalt plan, da dette falder ind under de nationale 
kompetente myndigheders beføjelse. 

Kommissionen har dog foreslået lovgivning, der skal sikre, at satser og indekser, der 
anvendes til referencer for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter, opstilles på en 
gennemsigtig måde, og at denne proces administreres forsvarligt. Derfor foreslog 
Kommissionen den 18. september 2013 som svar på en række finansielle institutioners 
manipulering af udbredte referencesatser såsom Libor og Euribor en forordning2 om indekser, 
der anvendes som benchmark i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter. Målet med 
dette forslag er at sikre, at de referencesatser, der anvendes til beregning af rentesatser, er 
"robuste", "pålidelige" og "frie for manipulering". Kommissionens forslag kræver også, at 
kontrolenheder skal vurdere benchmarks anvendelighed i realkreditaftaler. Kommissionens 
forslag er for tiden til behandling hos medlovgiverne, og det forventes vedtaget inden 2015. 

Endvidere kræver realkreditdirektivet3, som trådte i kraft den 20. marts 2014, at kreditorerne 
oplyser forbrugerne i fasen forud for aftaleindgåelsen om debitorrentens beskaffenhed, og 
hvordan den beregnes. Medlemsstaterne skal også sikre, at alle indekser og referencesatser, 
der anvendes til at beregne debitorrenten, er "klare", "objektive" og "kan kontrolleres" af 
parterne. De, der stiller indekser til rådighed, eller kreditorer skal også gemme historiske 
oplysninger om disse indekser. Medlemsstaterne har indtil den 21. marts 2016 til at omsætte 
bestemmelserne i national lovgivning.

Direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler kan også anvendes. Ifølge 
artikel 3, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i dette direktiv er kontraktvilkår i kontrakter mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere, som ikke er blevet forhandlet individuelt, ikke bindende for 

                                               
1  Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5. september 2013.
2  COM(2013) 0641.
3  Direktiv 2014/17/EU.
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forbrugerne, hvis de skaber en betydelig ubalance mellem erhvervsdrivendes og forbrugerens 
interesser til skade for sidstnævnte. Domstolens seneste retspraksis fra 2012 og 2013 sætter 
spørgsmålstegn ved den spanske retsplejes overensstemmelse med principperne om 
ækvivalens og effektivitet ved beskyttelse af forbrugeren-debitoren i sektoren.

Ifølge Domstolens Aziz-dom1 i marts 2013 vedtog de spanske myndigheder efter en 
hasteprocedure under en ny lov om "foranstaltninger for at styrke beskyttelsen af 
realkreditdebitorer". Ifølge Aziz-dommen indeholdt denne nye lov bl.a. ændringer til de 
spanske regler om gennemførelse og procedurer for realkreditlån (Ley de Enjuiciamiento Civil
og Ley Hipotecaria) og tog sigte på at give forbrugerne mulighed for at gøre indsigelse mod 
tvangsfuldbyrdelse mod dem, hvis de er baseret på urimelige kontraktvilkår. I mellemtiden 
har EU-Domstolen afsagt flere domme om disse principper2, og der verserer stadig et 
betydeligt antal sager3, som alle omhandler urimelige kontraktvilkår for realkreditlån.

Kommissionen har siden gennemført en bredere vurdering af de generelle følger af spansk 
lovgivning, herunder den supplerende bestemmelse i lov 14/2013 af 23. september 2013.

Kommissionen vil tage udgangspunkt i vurderingens resultater og handle i overensstemmelse 
hermed.

Konklusion

Kommissionen har almindeligvis ingen kompetence til at gribe ind i forbindelse med 
fastsættelse af hvilke satser, der er juridisk gældende for referencer for variable satser for 
tilbagebetaling af realkreditlån på nationalt plan, da dette falder ind under de nationale 
kompetente myndigheders beføjelse. 

Kommissionen vil imidlertid være opmærksom på, om realkreditdirektivet gennemføres 
korrekt for at sikre, at de interne referencesatser for realkreditlån, som udvikles på nationalt 
og internationalt plan, opfylder de krav, der er fastsat i EU-lovgivningen. Efter påstande om 
manipulering af satser såsom Libor og Euribor har Kommissionen desuden vedtaget et forslag 
til forordning om finansielle benchmark, der kræver, at satser, som anvendes som reference 
for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, herunder realkreditlån, er robuste, 
pålidelige, egnede og fri for manipulering.

Endvidere er Kommissionen i færd med en bredere vurdering af de generelle følger af spansk 
lovgivning under direktiv 93/13/EØF, herunder den supplerende bestemmelse i lov 14/2013 af 
23. september 2013. Kommissionen vil tage udgangspunkt i vurderingens resultater og handle 
i overensstemmelse hermed."

                                               
1 Se pressemeddelelse på følgende link: 
HYPERLINK "http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-
03/cp130030en.pdf" http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-
03/cp130030en.pdf.
2 C-537/12 og C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
3 C-483/13 til C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-188/14.


