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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1249/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel 
Garcia Barba, par hipotekārā aizdevuma atsauces indeksa izmantošanu 
procentu likmes noteikšanai 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas Savienība 2011. gadā brīdināja par 
pārredzamības trūkumu attiecībā uz hipotekārā aizdevuma atsauces indeksa izmantošanu 
procentu likmes noteikšanai, salīdzinot ar Euribor (eiro starpbanku kredītu procentu likmju 
indekss) izmantošanu. Pēc tam tika publicēts 2011. gada 28. oktobra Dekrēts 
Nr. EHA/2899/2011 par pārredzamību un banku pakalpojumu lietotāju aizsardzību, kurā tika 
noteikts, ka šo indeksu vairs nevar izmantot jaunu hipotekāro aizdevumu vai pēc 2012. gada 
28. aprīļa apstiprinātu aizdevumu procentu likmju noteikšanai un ka viena gada laikā pēc šī 
dekrēta un tā īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā tā izmantošana jāpārtrauc pilnībā ar 
noteikumu, ka šajā laikposmā tiek izstrādāta hipotekārajiem aizdevumiem paredzēta pārejas 
posma shēma. Ekonomikas ministrija vēl nav nākusi klajā ar savu nostāju. Lūgumraksta 
iesniedzējs no preses ir uzzinājis, ka valdība plāno uz nenoteiktu laiku atlikt šīs pārejas 
shēmas ieviešanu, kas nozīmē, ka Spānijas Banka turpinās publicēt minētās atsauces procentu 
likmes, kas skars vairāk nekā 1 miljonu mājsaimniecību. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 2. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 30. jūlijā

Komisija ir informēta par Dekrētu Nr. EHA/2899/2011, ar ko tika noteikts, ka, tiklīdz 
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Spānijas valdība īstenošanas tiesību aktos būs noteikusi alternatīvu likmi, ar turpmākiem 
īstenošanas tiesību aktiem jāatceļ hipotekāro aizdevumu atsauces indekss (IRPH). Turklāt 
Spānijas tiesa1 2013. gada 5. septembra aprēķinā atzinusi, ka indekss IRPH neatbilst tiesību 
normām, jo nav pārredzams. Divus gadus pēc Dekrēta Nr. EHA/2899/2011 pieņemšanas 
Spānijas valdība pieņēma 2013. gada 27. septembra Likumu Nr. 14/2013, ar ko noteica jaunu 
atsauces likmi, ar kuru aizstāj IRPH, un tādējādi IRPH atcēla. Šī aizstājošā atsauces likme tiek 
aprēķināta, pamatojoties uz kredītiestāžu piedāvāto hipotekāro aizdevumu vidējo procentu 
likmi trīs gadu periodā. No 2013. gada 1. novembra ar jauno atsauces likmi aizstāja IRPH
likmi noteiktos hipotekāro aizdevumu līgumos. Savukārt gadījumos, kad aizdevuma līgumā 
jau bija skaidri norādīta IRPH aizstājējlikme, šo aizstājējlikmi arī piemēroja no 2013. gada 
1. novembra. Šķiet, likmes maiņa 2013. gada 1. novembrī izraisīja līgumu automātisku 
pārjaunošanu. Neskatoties uz to, līgumu noteikumi acīmredzot netika mainīti. Līdz ar to 
nevienai no līgumslēdzējām pusēm, šķiet, nebija iespējas anulēt jauno līgumu vai pieprasīt 
izmaiņas šā līguma noteikumos.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņam kā patērētājam nodarīts kaitējums pārejas perioda 
ilguma dēļ, jo tā laikā savam hipotekārajam aizdevumam viņš nevarēja izmantot alternatīvu 
atsauces likmi.

Principā Komisijai nav pilnvaru iejaukties procesā, ko izmanto, lai valsts līmenī noteiktu, 
kuras likmes ir likumīgi piemērojamas kā atsauces likmes hipotekāro aizdevumu mainīgajām 
likmēm, jo tas ir atbildīgo valsts iestāžu kompetencē. 

Tomēr Komisija ierosināja pieņemt tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka to likmju vai indeksu, ko 
izmanto kā atsauci finanšu instrumentiem vai finanšu līgumiem, noteikšana ir pārredzama un 
ka šis process tiek pienācīgi pārvaldīts. Tāpēc, reaģējot uz to, ka vairākas finanšu iestādes 
manipulē ar tādām bieži izmantotām atsauces likmēm kā Libor un Euribor, Komisija 
2013. gada 18. septembrī ierosināja regulu2 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu 
instrumentos un līgumos. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka atsauces likmes, ko izmanto 
procentu likmju aprēķināšanai, ir „stabilas” un „uzticamas” un ka tās „nav pakļautas 
manipulācijai”. Komisijas priekšlikumā turklāt noteiks, ka uzraudzītajām struktūrām 
jānovērtē hipotekāro aizdevumu līgumos izmantoto etalonu piemērotība. Komisijas 
priekšlikums pašlaik tiek apspriests ar pārējiem likumdevējiem, un paredzams, ka to pieņems 
līdz 2015. gadam. 

Papildus tam Hipotekāro kredītu direktīvā3, kas stājās spēkā 2014. gada 20. martā, ietverta 
prasība kreditoriem pirms līguma noslēgšanas informēt patērētājus par aizņēmuma likmes 
veidu un tās aprēķināšanu. Dalībvalstīm turklāt būs jānodrošina, ka indeksi vai atsauces 
likmes, ko izmanto aizņēmuma likmes aprēķināšanai, ir „skaidri”, „objektīvi” un 
„pārbaudāmi” līguma pusēm. Turklāt personām, kas izstrādā indeksus, vai kreditoriem būs 
jāsaglabā vēsturiskie dati par šiem indeksiem. Dalībvalstīm līdz 2016. gada 21. martam 
jātransponē šie noteikumi savos tiesību aktos.

Var piemērot arī Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, jo 
saskaņā ar tās 3. panta 1. punktu un 6. panta 1. punktu tādi noteikumi līgumos starp 
                                               
1 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 2013. gada 
5. septembris.
2  COM(2013)0641 final.
3  Direktīva 2014/17/ES.
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pārdevējiem un patērētājiem, par kuriem nav notikusi atsevišķa apspriešanās, nav saistoši 
patērētājam, ja tie rada ievērojamu nelīdzsvarotību starp pārdevēja un patērētāja interesēm un 
tas notiek par sliktu patērētājam. Jaunākajā Tiesas judikatūrā 2012. un 2013. gadā izskatīts 
jautājums par Spānijas procesuālo tiesību aktu atbilstību līdzvērtīguma un patērētāju —
aizņēmēju — aizsardzības efektivitātes principiem šajā nozarē.

Pēc 2013. gada martā pieņemtā Tiesas nolēmuma Aziz lietā1 Spānijas varas iestādes, 
izmantojot paātrinātu procedūru, pieņēma jaunu tiesību aktu par „ieķīlātāju aizsardzības 
stiprināšanas pasākumiem”. Ņemot vērā spriedumu Aziz lietā, ar šo jauno likumu cita starpā 
tika noteiktas pārmaiņas Spānijas noteikumos par civilprocesu un hipotēku sniegšanu (Ley de
Enjuiciamiento Civil un Ley Hipotecaria), lai patērētājiem nodrošinātu iespēju iebilst pret 
piedziņas vēršanas uz hipotēku procedūru, kurā tie ir atbildētāji, ja tās pamatā ir negodīgi 
līguma noteikumi. Tikmēr ir pasludināti vairāki ES Tiesas nolēmumi, kas skar šos principus2, 
un tiek izskatīts ievērojams skaits lietu3, kuras saistītas ar negodīgiem hipotekāro aizdevumu 
noteikumiem.

Kopš tā laika Komisija ir veikusi plašāku novērtējumu par Spānijas tiesību aktu vispārējo 
ietekmi, tostarp par 2013. gada 23. septembra Likumā Nr. 14/2013 ietvertajiem papildu 
noteikumiem.

Komisija attiecīgi rīkosies, pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem.

Secinājums

Principā Komisijai nav pilnvaru iejaukties procesā, ko izmanto, lai valsts līmenī noteiktu, 
kuras likmes ir likumīgi piemērojamas kā atsauces likmes hipotekāro aizdevumu mainīgajām 
likmēm, jo tas ir atbildīgo valsts iestāžu kompetencē. 

Tomēr Komisija pievērsīs pienācīgu uzmanību Hipotekāro kredītu direktīvas pareizai 
transponēšanai, lai nodrošinātu, ka iekšējās hipotekāro aizdevumu atsauces likmes, kas 
pieņemtas valsts un starptautiskā līmenī, atbilst ES tiesību aktos noteiktajām prasībām. 
Saistībā ar apgalvojumiem, ka notiek manipulācija ar tādām likmēm kā Libor un Euribor, 
Komisija ir arī pieņēmusi priekšlikumu regulai par finanšu etaloniem, kurā noteikts, ka 
atsauces likmēm, ko izmanto kā atsauci finanšu instrumentiem vai finanšu līgumiem, tostarp 
hipotēkām, ir jābūt stabilām, uzticamām un piemērotām un ka nav pieļaujama manipulācija ar 
tām.

Turklāt Komisija veic plašāku novērtējumu par Spānijas tiesību aktu vispārējo ietekmi 
saistībā ar Direktīvu 93/13/EEK, tostarp par 2013. gada 23. septembra Likuma Nr. 14/2013 
4. pantā ietvertajiem papildu noteikumiem. Komisija attiecīgi rīkosies, pamatojoties uz šā 
novērtējuma rezultātiem.

                                               
1 Skatīt paziņojumu presei šādā adresē: 
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 un C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
3 C-483/13 līdz 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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