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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy 2011-ben az Európai Unió arra figyelmeztetett, hogy 
átláthatósági problémákat vet fel az a gyakorlat, amikor a jelzálogkamatok megállapításához 
az Euribor bankközi kamatláb használata helyett a jelzáloghitel-referenciaindexet használják. 
Ezt követően közzétették az átláthatóságról és a banki szolgáltatások felhasználóiról szóló, 
2011. október 28-i EHA/2899/2011 rendeletet, amelynek értelmében az index a továbbiakban 
nem alkalmazható az új jelzáloghitelek vagy a 2012. április 28. után jóváhagyott hitelek 
kamatszintjének megállapításához, és az index alkalmazását egy évvel a rendelet és 
végrehajtási szabályainak hatálybalépését követően fokozatosan megszüntetik, feltéve, hogy 
ezen időszakban a jelzáloghitelekre vonatkozóan kialakítanak egy átmeneti rendszert. A 
gazdasági minisztérium még nem tette közzé álláspontját. A petíció benyújtója a sajtóból 
értesült arról, hogy a kormány határozatlan időre el kívánja halasztani az átmeneti rendszer 
bevezetését, ami azt jelenti, hogy a spanyol jegybank folytatja a szóban forgó 
referenciaindexek közzétételét, ami 1 millió háztartást érint. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. április 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. július 30.
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A Bizottság ismeri az EHA/2899/2011. sz. rendeletet, amely az „IRPH” referencia-
kamatlábnak egy jövőbeli végrehajtási rendelet általi eltörléséről rendelkezett, amelyre akkor 
kerülne sor, amikor az alternatív kamatlábat a spanyol kormány egy jövőbeli végrehajtási 
jogszabály útján elfogadja. Mindeközben a spanyol bíróság1 2013. szeptember 5-én az 
„IRHP” kamatlábat visszaélésszerűnek minősítette kiszámításának átláthatatlansága miatt. 
Két évvel az EHA/2899/2011. sz. rendeletet követően a spanyol kormány 
2013. szeptember 27-én elfogadta a 14/2013. sz. törvényt, amely megállapította az IPRH-t 
helyettesítő kamatlábat, és az előbbit eltörölte. E helyettesítő kamatláb kiszámítása a 
hitelintézetek által egy három éves időszak alatt kínált jelzáloghitel-kamatok átlaga alapján 
történik. Az új referencia-kamatláb bizonyos jelzáloghitel-szerződések esetében 
2013. november 1-től a korábbi IRPH helyébe lépett. Azokban az esetekben azonban, ahol a 
szerződés kifejezett hivatkozást tartalmazott egy IRPH-t helyettesítő kamatlábra, ez a 
helyettesítő kamatláb 2013. november 1-je után is alkalmazandó maradt. A 
2013. november 1-jei kamatlábváltás látszólag automatikusan megújította a szerződéseket. 
Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a szerződéses feltételek változatlanok maradtak. A szerződő 
feleknek így úgy tűnik nem volt lehetőségük arra, hogy az új szerződést megsemmisítsék, sem 
arra, hogy a szerződés feltételeinek módosítását kérjék.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy fogyasztóként hátrány érte az átmeneti időszak 
hosszúsága miatt, amelynek időtartama alatt nem részesülhetett a jelzáloghitelére 
alkalmazandó alternatív referencia-kamatláb előnyeiből.

A Bizottságnak nincs általános hatásköre arra, hogy beavatkozzon az annak megállapítására 
irányuló folyamatba, hogy nemzeti szinten a jog szerint melyik kamatláb alkalmazandó 
referenciaértékként a változó kamatozású jelzáloghitelek törlesztőrészleteinek 
megállapításakor, mivel ez az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. 

A Bizottság azonban jogszabályt javasolt annak biztosítására, hogy a pénzügyi eszközökben 
vagy a pénzügyi ügyletekben referenciaértékként alkalmazott kamatlábakat vagy mutatókat 
átlátható módon állapítsák meg, valamint hogy ez a folyamat megfelelő irányítás alatt álljon. 
Következésképpen a széles körben használt referencia-kamatlábak, például a Libor és az 
Euribor egyes pénzintézetek általi manipulációjára adott válaszként a Bizottság 2013. 
szeptember 18-án előterjesztette a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben 
referenciamutatóként használt indexekről szóló rendeletre2 irányuló javaslatot. A javaslat 
célja biztosítani, hogy a kamatlábak kiszámításához megalapozott, megbízható és 
manipulálástól mentes referencia-kamatlábakat alkalmazzanak. A Bizottság javaslata előírja 
továbbá a felügyelt szervezetek számára a jelzáloghitel-szerződésekben alkalmazott 
referenciamutatók alkalmasságának vizsgálatát. A Bizottság javaslatát a társjogalkotók 
jelenleg tárgyalják, és annak elfogadása 2015-re várható. 

Ezenfelül a 2014. március 20-án hatályba lépett jelzáloghitel-irányelv3 előírja a hitelezők 
számára, hogy a fogyasztókat a szerződéskötést megelőző szakaszban tájékoztassák a kölcsön 
kamatlábáról és kiszámítása módjáról. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a 
hitelkamat kiszámításához használt bármely index vagy referencia-kamatláb világos, objektív 

                                               
1  A Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba (Collado de Villaba 7. sz. 
elsőfokú bíróságának) 2013. szeptember 5-i ítélete.
2  COM(2013)0641.
3  2014/17/EU irányelv.
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és a felek által ellenőrizhető legyen. Az indexek szolgáltatói, illetve a hitelezők kötelesek 
lesznek továbbá ezen indexek korábbi adatait nyilvántartani. A tagállamoknak az irányelv 
rendelkezéseit nemzeti jogukba 2016. március 21-ig kell átültetniük.

A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv szintén alkalmazandó 
lehet. Ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a 
kereskedő és a fogyasztó közötti szerződésekben az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 
feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, ha azok kereskedő és a 
fogyasztó érdekei tekintetében jelentős egyenlőtlenséget idéznek elő az utóbbi kárára. A 
Bíróság legújabb, 2012-ben és 2013-ban hozott ítéletei megkérdőjelezik, hogy a spanyol 
eljárásjog megfelel-e az ágazatban a fogyasztó-adós védelme tekintetében az egyenértékűség 
és a tényleges érvényesülés elveinek.

A Bíróságnak az Aziz ügyben 2013 márciusában meghozott ítéletét1 követően a spanyol 
hatóságok gyorsított eljárásban új jogszabályt fogadtak el a jelzálog-adósok védelmének 
megerősítésére irányuló intézkedésekről. Az Aziz ügyben hozott ítéletre figyelemmel az új 
jogszabály többek között módosítja a spanyol végrehajtási és jelzáloggal kapcsolatos 
szabályokat (Ley de Enjuiciamiento Civil and Ley Hipotecaria), azzal céllal, hogy lehetőséget 
adjon a fogyasztóknak arra, hogy a velük szemben indított jelzálog végrehajtási eljárással 
szemben kifogást emeljenek, ha az tisztességtelen szerződéses feltételeken alapul. Időközben 
az EUB több ítéletet hozott ezekre az elvekre vonatkozóan2, továbbá jelentős számú 
jelzáloghitel-szerződésben szereplő tisztességtelen feltétellel kapcsolatos ügy van 
folyamatban3.

A Bizottság azóta elvégezte a spanyol jogszabály átfogó hatásának szélesebb körű értékelését, 
beleértve a 2013. szeptember 23-i 14/2013. sz. törvény kiegészítő rendelkezését is.

A Bizottság az értékelés eredménye alapján, annak megfelelően fog eljárni.

Következtetés

A Bizottságnak nincs általános hatásköre arra, hogy beavatkozzon az annak megállapítására 
irányuló folyamatba, hogy nemzeti szinten a jog szerint melyik kamatláb alkalmazandó 
referenciaértékként a változó kamatozású jelzáloghitelek törlesztőrészleteinek 
megállapításakor, mivel ez az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. 

A Bizottság azonban megfelelő figyelmet fog fordítani a jelzáloghitel-irányelv helyes 
átültetésére annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti és nemzetközi szinten kialakított 
belső jelzálog referencia-kamatlábak megfeleljenek az uniós jogszabályokban rögzített 
követelményeknek. A bizonyos kamatlábak – például a Libor és az Euribor – manipulálására 
vonatkozó állítások nyomán a Bizottság elfogadta a pénzügyi referenciamutatókról szóló 
rendeletre irányuló javaslatot, amely megköveteli, hogy a pénzügyi eszközökben és a 

                                               
1 Lásd a következő címen található sajtóközleményt: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
2 C-537/12. és C-116/13.; C-280/13.; C-153/13.; C-342/13.; C-26/13.
3 C-483/13-től C-487/13-ig; 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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pénzügyi ügyletekben, köztük a jelzálogszerződésekben jól megalapozott, megbízható, 
alkalmas és manipulálástól mentes kamatlábak kerüljenek alkalmazásra.

Ezenfelül a Bizottság elvégzi a spanyol jogszabálynak a 93/13/EGK irányelv tekintetében vett 
átfogó hatása szélesebb körű értékelését, beleértve a 2013. szeptember 23-i 
14/2013. sz. törvény (4) bekezdésében foglalt kiegészítő rendelkezését is. A Bizottság az 
értékelés eredménye alapján, annak megfelelően fog eljárni.


