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Teema: Petitsioon nr 1249/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik 
Manuel Garcia Barba hüpoteeklaenude võrdlusindeksi kasutamise kohta 
hüpoteeklaenude intressimäärade kehtestamiseks 

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja märgib, et 2011. aastal hoiatas Euroopa Liit läbipaistvusprobleemide eest 
seoses hüpoteeklaenude võrdlusindeksi kasutamisega hüpoteeklaenude intressimäärade 
kehtestamiseks, olles vastu Euribori (Euro Inter Bank Offered Rate) kasutamisele. Sellele 
järgnes läbipaistvuse ja pangateenuste kasutajate kaitset käsitleva 28. oktoobri 2011. aasta 
dekreedi EHA/2899/2011 avaldamine, milles täpsustatakse, et indeksit ei või uute 
hüpoteeklaenude või pärast 28. aprilli 2012 heaks kiidetud laenude intressimäärade 
kehtestamiseks enam kasutada ja et selle kasutamine tuleb täielikult lõpetada üks aasta pärast 
dekreedi ja selle rakenduseeskirjade jõustumist, eeldusel, et hüpoteeklaenude üleminekukava 
on selle aja jooksul koostatud. Majandusministeerium ei ole oma seisukohta veel teatavaks 
teinud. Petitsiooni esitaja on ajakirjandusest teada saanud, et valitsus kavatseb üleminekukava 
määramata ajaks edasi lükata, mis tähendab, et Hispaania pank jätkab kõnealuste 
võrdlusmäärade avaldamist, mõjutades sellega rohkem kui miljonit leibkonda. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 2. aprillil 2014. Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 
216 lõige 6).

3. Komisjoni vastus, mis saadi 30. juulil 2014. aastal

Komisjon on teadlik dekreedist EHA/2899/2011, millega sätestati viiteintressi IRPH 
kaotamine tulevaste rakendusaktide abil, kui Hispaania valitsus on tulevastes rakendusaktides 
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vastu võtnud alternatiivse võrdlusmäära. Samal ajal teatas Hispaania kohus1 5. septembril 
2013, et IRPH intressimäär on kuritarvituslik, sest selle arvutamine ei ole läbipaistev. 27. 
septembril 2013, kaks aastat pärast dekreedi EHA/2899/2011 vastuvõtmist, võttis Hispaania 
valitsus vastu seaduse 14/2013, millega kehtestati uus viiteintress ning kaotati IRPH. Uut 
viiteintressi arvutatakse hüpoteeklaenude keskmise intressimäära alusel, mida 
krediidiasutused on kolmeaastase perioodi jooksul pakkunud. Uus viiteintress asendas IRPH 
alates 1. novembrist 2013 teatavates hüpoteeklaenulepingutes. Kui aga juba sõlmitud 
laenulepingus mainitakse selgesõnaliselt IRPH vahetusmäära, kohaldatakse seda 
vahetusmäära samuti 1. novembrist 2013. Määra muutmine 1. novembril 2013 näis käivitavat 
automaatse lepingute uuendamise. Sellest hoolimata jäid lepingutingimused ilmselt 
muutmata. Lepingupooltel ei paistnud seetõttu olevat võimalust uut lepingut tühistada ega 
lepingutingimuste muutmist nõuda.

Petitsiooni esitaja väidab, et on kandnud tarbijatele tekitatud kahju üleminekuperioodi pikkuse 
tõttu, mille jooksul tal ei olnud võimalik oma hüpoteeklaenu puhul saada kasu alternatiivsest 
viiteintressist.

Komisjonil puudub üldiselt pädevus sekkuda küsimusse, millised intressimäärad on 
õiguslikult kohaldatavad muutuva intressimääraga hüpoteeklaenude tagasimaksete suhtes 
riiklikul tasandil, sest see kuulub pädevate riiklike asutuste kompetentsi. 

Kuid komisjon tegi ettepaneku õigusakti kohta, mis tagab, et finantsinstrumentide või -
lepingute viitena kasutatavad määrad või indeksid kehtestatakse läbipaistval viisil ning see 
protsess allub nõuetekohasele kontrollile. Vastuseks sellele, et mitmed finantseerimisasutused 
on manipuleerinud laialt kasutatavaid viiteintresse (nt Libor ja Euribor), esitas komisjon 18. 
septembril 2013 ettepaneku võtta vastu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul 
korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta2. Ettepaneku eesmärk on tagada, et 
intressimäärade arvutamiseks kasutatavad võrdlusmäärad on kindlad, usaldusväärsed ja 
manipuleerimise eest kaitstud. Komisjoni ettepanekus nõutakse samuti, et järelevalve all 
olevad üksused hindaksid hüpoteeklaenulepingute puhul kasutatavate korraldatud näitajate 
sobivust. Seadusandjad peavad praegu komisjoni ettepaneku üle läbirääkimisi ning 
eeldatavasti võetakse ettepanek vastu 2015. aastaks. 

Lisaks sellele nõutakse 20. märtsil 2014 jõustunud hüpoteekkrediidi direktiivis3, et 
laenuandjad teavitaksid tarbijaid enne lepingu sõlmimist intressimäära olemusest ja 
arvutamisviisist. Liikmesriigid peavad samuti tagama, et laenuintressi arvutamiseks 
kasutatavad indeksid või viiteintressid on selged, objektiivsed ja lepingupoolte jaoks 
kontrollitavad. Indeksite määrajad või laenuandjad peavad säilitama ajaloolised andmed 
nende indeksite kohta. Liikmesriikidel on direktiivi sätete siseriiklikusse õigusesse 
ülevõtmiseks aega 21. märtsini 2016.

Kohaldada võidakse ka direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste lepingutingimuste kohta. Kõnealuse 
direktiivi artikli 3 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 kohaselt ei ole lepingutingimus, mille suhtes ei 
ole eraldi kokku lepitud, tarbijale siduv, kui see kutsub esile lepinguosaliste lepingust 
tulenevate õiguste ja kohustuste olulise tasakaalustamatuse, mis kahjustab tarbijat. Euroopa 
                                               
1 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5. september 
2013.
2 COM(2013)0641 lõplik.
3 Direktiiv 2014/17/EL.
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Liidu Kohtu 2012. ja 2013. aasta kohtulahendites seatakse kahtluse alla Hispaania 
menetlusõiguse vastavus tarbija-võlgniku kohtuliku kaitse võrdväärsuse ja tõhususe 
põhimõttele kõnealuses sektoris.

Pärast Euroopa Liidu Kohtu 2013. aasta märtsi otsust Azizi kohtuasjas1 võtsid Hispaania 
ametiasutused kiirendatud menetlusega vastu uue õigusakti hüpoteeklaenude võlgnike kaitse 
tugevdamise meetmete kohta. Võttes arvesse otsust Azizi kohtuasjas, sisaldas kõnealune uus 
seadus muu hulgas muudatusi Hispaania täitemenetluse ja hüpoteeklaenude menetluse 
eeskirjades (Ley de Enjuiciamiento Civil ja Ley Hipotecaria). Muudatuste eesmärk oli anda 
tarbijatele võimaluse vaidlustada nende vastu algatatud hüpoteeklaenu täitemenetlus, kui see 
põhineb ebaõiglastel lepingutingimustel. Samal ajal on nende põhimõtete kohta tehtud mitu 
Euroopa Liidu Kohtu otsust2 ning suur hulk kohtuasju on veel pooleli3. Need kõik on seotud 
hüpoteeklaenude ebaõiglaste tingimustega.

Komisjon on pärast seda viinud läbi Hispaania seaduse (sh 23. septembri 2013. aasta seaduse 
14/2013 lisasätte) üldise mõju hindamise.

Komisjon tegutseb hindamise tulemuste põhjal.

Järeldus

Komisjonil puudub üldiselt pädevus sekkuda küsimusse, millised intressimäärad on 
õiguslikult kohaldatavad muutuva intressimääraga hüpoteeklaenude tagasimaksete suhtes 
riiklikul tasandil, sest see kuulub pädevate riiklike asutuste kompetentsi. 

Küll aga pöörab komisjon tähelepanu hüpoteekkrediidi direktiivi nõuetekohasele 
ülevõtmisele, tagamaks et riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil välja töötatud hüpoteeklaenude 
viiteintressid vastaksid ELi õiguses sätestatud nõuetele. Vastuseks väidetele, et mitmed 
finantseerimisasutused on manipuleerinud viiteintressidega (nt Libor ja Euribor), esitas 
komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, milles nõutakse, et finantsinstrumentide ja -lepingute 
(sh hüpoteeklaenude) puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid oleksid kindlad, 
usaldusväärsed, sobivad ja manipuleerimise eest kaitstud.

Lisaks sellele viib komisjon läbi direktiivi 93/13/EMÜ kohase Hispaania seaduse (sh 23. 
septembri 2013. aasta seaduse 14/2013 lõike 4 lisasätte) üldise mõju hindamise. Komisjon 
tegutseb hindamise tulemuste põhjal.

                                               
1 Vt pressiteadet aadressil: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
2 C-537/12 ja C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
3 C-483/13 kuni C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-
188/14.


