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Θέμα: Αναφορά 1249/2013 του Manuel Garcia Barba, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρήση δείκτη αναφοράς ενυπόθηκου δανείου για τον 
καθορισμό επιτοκίων υποθήκης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προειδοποιήσει σχετικά με 
προβλήματα διαφάνειας ως προς τη χρήση δείκτη αναφοράς ενυπόθηκου δανείου για τον 
καθορισμό επιτοκίων υποθήκης, αντί για τη χρήση του Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate 
– διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ). Τούτο ακολούθησε η έκδοση του διατάγματος 
EHA/2899/2011 της 28ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διαφάνεια και την προστασία 
χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών, στο οποίο καθοριζόταν ότι πλέον δεν ήταν δυνατό να 
χρησιμοποιείται ο δείκτης για τον καθορισμό των επιτοκίων για νέα ενυπόθηκα δάνεια ή για 
δάνεια που εγκρίνονται μετά την 28η Απριλίου 2012 και ότι επρόκειτο να καταργηθεί εξ 
ολοκλήρου ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του διατάγματος και των κανόνων εφαρμογής 
του, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την περίοδο αυτή είχε καταρτιστεί μεταβατικό σύστημα 
για ενυπόθηκα δάνεια. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη τη θέση 
του. Ο αναφέρων ενημερώθηκε από τον Τύπο ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να αναβάλει 
επ’ αόριστο το μεταβατικό σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι η Τράπεζα της Ισπανίας θα 
συνεχίσει να δημοσιεύει τα εν λόγω επιτόκια αναφοράς, γεγονός το οποίο επηρεάζει 
περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Απριλίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιουλίου 2014
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Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το διάταγμα EHA/2899/2011, το οποίο προέβλεπε την 
κατάργηση του επιτοκίου αναφοράς ‘IRPH’ μέσω της εφαρμογής μελλοντικής νομοθεσίας,
μόλις θα είχε εγκριθεί ένας εναλλακτικός συντελεστής από την ισπανική κυβέρνηση για την 
εφαρμογή της μελλοντικής νομοθεσίας. Εν τω μεταξύ, ένα ισπανικό δικαστήριο1 στις 5 
Σεπτεμβρίου 2013, δήλωσε ότι ο συντελεστής ‘IRHP’ είναι καταχρηστικός λόγω της 
έλλειψης διαφάνειας στον υπολογισμό του. Δύο έτη μετά το διάταγμα EHA/2899/2011, η
ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε τον νόμο 14/2013 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, ο οποίος 
θέσπισε υποκατάστατο επιτόκιο αναφοράς στον IPRH, και ως εκ τούτου κατήργησε τον 
τελευταίο. Το εν λόγω υποκατάστατο επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο 
των επιτοκίων δανεισμού των στεγαστικών δανείων που παρέχονται από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών. Το νέο επιτόκιο 
αναφοράς αντικατέστησε το προηγούμενο επιτόκιο "IRPH" από την 1η Νοεμβρίου 2013 σε 
ορισμένες συμβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης. Όμως, σε περιπτώσεις όπου η σύμβαση 
πίστωσης που είχε ήδη συναφθεί ανέφερε ρητά τη δυνατότητα υποκατάστατου επιτοκίου ως 
προς το ‘IRPH’, η εν λόγω υποκατάσταση ίσχυε επίσης από την 1η Νοεμβρίου 2013. Το
ποσοστό μεταβολής της 1ης Νοεμβρίου 2013 φέρεται να προκάλεσε την αυτόματη ανανέωση 
της σύμβασης. Παρά το γεγονός αυτό, προφανώς οι όροι της σύμβασης παρέμειναν 
αμετάβλητοι. Τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, κατά συνέπεια, φαίνεται ότι ούτε είχαν 
τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη νέα σύμβαση ούτε να ζητήσουν οιεσδήποτε τροποποιήσεις 
στους όρους της σύμβασης. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί καταναλωτική βλάβη λόγω της διάρκειας της
μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα μπορούσε να επωφεληθεί από ένα
εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς για το δάνειό του ενυπόθηκης πίστης. 

Η Επιτροπή σε γενικές γραμμές δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στη διαδικασία
καθορισμού ποια επιτόκια είναι νομικά εφαρμοστέα για την εξόφληση ενυπόθηκων δανείων
μεταβλητού επιτοκίου αναφοράς, επειδή αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών
αρχών. 

Η Επιτροπή, ωστόσο, πρότεινε νομοθεσία για να διασφαλίσει ότι τα επιτόκια ή οι δείκτες που
χρησιμοποιούνται ως αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις 
καθορίζονται κατά τρόπο διαφανή και ότι η διαδικασία αυτή υπόκειται σε κατάλληλη 
διαχείριση. Ως εκ τούτου, σε απάντηση στη χειραγώγηση των διαδεδομένων επιτοκίων 
αναφοράς όπως το Libor και το Euribor από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η 
Επιτροπή πρότεινε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 έναν κανονισμό2 σχετικά με τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές 
συμβάσεις. Ο στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι τα επιτόκια αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιτοκίων είναι "ανθεκτικά", "αξιόπιστα" και 
"ελεύθερα χειραγώγησης".  Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί επίσης από τις εποπτευόμενες 
οντότητες να αξιολογούν την καταλληλότητα των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
σε συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων. Η πρόταση της Επιτροπής ευρίσκεται επί του παρόντος 
υπό διαπραγμάτευση από τους συννομοθέτες και αναμένεται να εγκριθεί μέχρι το 2015. 

                                               
1 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5 September 
2013.
2 COM/2013/0641 τελικό
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Επιπλέον, η οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια1, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 20ή Μαρτίου 
2014, απαιτεί από τους πιστωτικούς φορείς να ενημερώνει τους καταναλωτές κατά το 
προσυμβατικό στάδιο σχετικά με τη φύση του χρεωστικού επιτοκίου και τον τρόπο με το 
οποίο αυτό υπολογίζεται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι δείκτες
αναφοράς ή τα επιτόκια αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του χρεωστικού 
επιτοκίου είναι "σαφή", "αντικειμενικά", και "επαληθεύσιμα" από τα μέρη. Οι πάροχοι των
δεικτών ή οι πιστωτές θα πρέπει επίσης να διατηρούν τα ιστορικά αρχεία των εν λόγω 
δεικτών. Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία μέχρι τη 21 Μαρτίου 2016 για να μεταφέρουν 
τις διατάξεις αυτές στο εθνικό δίκαιο. 

Η οδηγία 93/13/EΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων είναι πιθανόν 
επίσης να εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τα άρθρα 3.1 και 6.1 της εν λόγω οδηγίας, οι συμβατικές
ρήτρες σε συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο
ατομικής διαπραγμάτευσης, δεν είναι δεσμευτικές για τους καταναλωτές, εφόσον αυτές 
συνεπάγονται σημαντικές ανισορροπίες μεταξύ των συμφερόντων του εμπόρου και του 
καταναλωτή εις βάρος του τελευταίου. Η πλέον πρόσφατη νομολογία του δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2012 και το 2013 θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση του
ισπανικού δικονομικού δικαίου με τις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας 
της προστασίας του καταναλωτή - οφειλέτη στον εν λόγω τομέα.

Σε συνέχεια της απόφασης Aziz του Δικαστηρίου2 τον Μάρτιο του 2013, οι ισπανικές αρχές
ενέκριναν με εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας μια νέα νομοθετική πράξη σχετικά με "μέτρα 
για την ενίσχυση της προστασίας των ενυπόθηκων οφειλετών". Λαμβάνοντας υπόψη την
απόφαση Aziz, η νέα αυτή νομοθεσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στους 
ισπανικούς κανόνες εκτέλεσης και τη διαδικασία υποθήκης (Ley de Enjuiciamiento Civil και
Ley Hipotecaria) που αποσκοπεί να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να υποβάλουν 
ανακοπή στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης μέτρων εναντίον τους, εάν τα μέτρα αυτά 
στηρίζονται σε καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες. Εν τω μεταξύ, πολλές αποφάσεις του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανακοινωθεί με βάση αυτές τις αρχές3, και ένας 
σημαντικός αριθμός υποθέσεων εξακολουθεί να εκκρεμεί4, με όλες αυτές τις υποθέσεις να 
αφορούν καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων. 

Η Επιτροπή έχει έκτοτε προβεί σε μια αξιολόγηση σε βάθος των γενικών επιπτώσεων της
ισπανικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης διάταξης του νόμου 14/2013 
της 23 Σεπτεμβρίου 2013.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ενεργήσει ανάλογα. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή σε γενικές γραμμές δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στη διαδικασία
καθορισμού ποια επιτόκια εφαρμόζονται από νομικής απόψεως όταν εξοφλούνται ενυπόθηκα

                                               
1 Οδηγία 2014/17/EΕ.
2 Βλ. ανακοίνωση τύπου στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-537/12 και C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
4 C-483/13 έως C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-
188/14.
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δάνεια μεταβλητού επιτοκίου αναφοράς, σε εθνικό επίπεδο, επειδή αυτό εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 

Η Επιτροπή, όμως, θα δώσει τη δέουσα προσοχή στην ορθή μεταφορά της οδηγίας για την
ενυπόθηκη πίστη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εσωτερικά επιτόκια αναφοράς για την
ενυπόθηκη πίστη τα οποία έχουν καθοριστεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Σε συνέχεια καταγγελιών, για
χειραγώγηση των επιτοκίων όπως τα Libor και Euribor, η Επιτροπή έχει επίσης εγκρίνει
πρόταση κανονισμού για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες αναφοράς σε σχέση με την 
απαίτηση οι εν λόγω τιμές που χρησιμοποιούνται ως αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανείων, να είναι 
έγκυρες , αξιόπιστες, κατάλληλες και μη υποκείμενες σε χειραγώγηση .

Επιπλέον, tη Επιτροπή διεξάγει μια ευρεία αξιολόγηση των γενικότερων επιπτώσεων της 
ισπανικής νομοθεσίας με βάση την οδηγία 93/13/EΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης 
διάταξης του νόμου 14/2013 της 23 Σεπτεμβρίου 2013, παράγραφος 4. Με βάση τα
αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ενεργήσει ανάλογα. 


