
CM\1032511SV.doc PE537.233v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar

30.7.2014

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1249/2013, ingiven av Manuel Garcia Barba, spansk 
medborgare, om användning av ett referensindex för hypotekslån för att 
fastställa räntenivåer 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren nämner att EU år 2011 varnade för insynsproblem i samband med 
användningen av ett referensindex för hypotekslån för att fastställa räntenivåerna för sådana 
lån i stället för att använda Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate). Detta följdes av 
offentliggörandet av dekret EHA/2899/2011 av den 28 oktober 2011 om insyn och skydd av 
de personer som utnyttjar bankernas tjänster. I dekretet angavs att indexet inte längre kunde 
användas för att fastställa räntenivån för nya hypotekslån eller lån som godkänts efter den 
28 april 2012 och att det skulle fasas ut helt ett år efter det att dekretet och dess 
genomföranderegler hade trätt i kraft, under förutsättning att ett övergångssystem för 
hypotekslån hade utarbetats under den perioden. Ekonomiministeriet har hittills inte 
offentliggjort sin ståndpunkt. Framställaren har genom pressen fått veta att regeringen har för 
avsikt att skjuta upp övergångssystemet på obestämd tid, vilket innebär att Spaniens 
centralbank kommer att fortsätta att offentliggöra de aktuella referensräntorna, vilket drabbar 
över en miljon hushåll. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 april 2014. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 juli 2014

Kommissionen känner till dekret EHA/2899/2011 där det fastslogs att referensräntan IRPH 
skulle avskaffas genom kommande genomförandelagstiftning så snart en alternativ ränta har 



PE537.233v01-00 2/3 CM\1032511SV.doc

SV

antagits av den spanska regeringen genom kommande genomförandelagstiftning. Samtidigt 
fastslog en spansk domstol1 den 5 september 2013 att IRPH-räntan hade använts felaktigt 
eftersom det inte framgick hur den beräknades. Två år efter dekret EHA/2899/2011 antog den 
spanska regeringen lag 14/2013 av den 27 september 2013 varigenom det fastställdes en 
referensränta som ersatte IRPH, vilket alltså innebar att IRPH avskaffades. Denna ersättande 
referensränta beräknas på grundval av den genomsnittliga hypotekslåneränta som 
kreditinstituten erbjuder för en treårsperiod. Den nya referensräntan ersatte den tidigare 
IRPH-räntan från och med den 1 november 2013 i vissa hypotekslåneavtal. I de fall då 
kreditavtalet redan innehöll en uttrycklig hänvisning till en ränta som skulle ersätta IRPH 
tillämpades emellertid denna ersättningsränta också från och med den 1november 2013. 
Ränteförändringen den 1 november 2013 gav sken av att den utlöste en automatisk 
avtalsförnyelse, men trots detta var avtalsvillkoren fortfarande oförändrade. Avtalsparterna 
förefaller därför varken ha haft möjlighet att upphäva det nya avtalet eller begära ändringar i 
avtalsvillkoren.

Framställaren hävdar att övergångsperiodens längd har varit till nackdel för honom som 
konsument eftersom han inte har kunnat använda någon annan referensränta för sitt 
hypotekslån under denna period.

Kommissionen saknar generellt sett behörighet att ingripa i processen där man fastställer vilka 
referensräntor som är rättsligt tillämpliga på nationell nivå när det gäller amorteringar av 
hypotekslån med rörlig ränta, eftersom detta omfattas av de nationella behöriga 
myndigheternas ansvar. 

Kommissionen har emellertid lagt fram ett lagstiftningsförslag för att säkerställa att räntor 
eller index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal 
fastställs på ett transparent sätt och att denna process är i enlighet med god 
organisationsstyrning. Som en reaktion på ett antal finansinstituts påverkan av vanliga 
referensräntor, såsom Libor och Euribor, lade kommissionen den 18 september 2013 fram ett 
förslag till förordning2 om index som används som referensvärden för finansiella instrument 
och finansiella avtal. Syftet med förslaget är att säkerställa att de referensräntor som används 
för ränteberäkningen är ”stabila”, ”tillförlitliga” och ”opåverkade”. Enligt kommissionens 
förslag ska de enheter som omfattas av tillsyn även bedöma om de referensvärden som 
används i hypoteksavtal är lämpliga. Kommissionens förslag är nu föremål för förhandling 
mellan medlagstiftarna och förväntas bli antaget senast 2015. 

I direktivet om hypotekslån3, som trädde i kraft den 20 mars 2014, fastställs också att 
kreditgivare ska informera konsumenterna om krediträntans särskilda egenskaper och hur den 
beräknas innan avtal tecknas. Medlemsstaterna ska också se till att index eller referensräntor 
som används för att beräkna krediträntan är ”tydliga” och ”objektiva” samt ”möjliga att 
kontrollera” av parterna. Tillhandahållarna av dessa index eller kreditgivarna ska även 
registerföra dessa index. Medlemsstaterna ska ha införlivat bestämmelserna i sin nationella 
lagstiftning senast den 21 mars 2016.

                                               
1

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, den 5 september 2013.
2 COM(2013)0641.
3

Direktiv 2014/17/EU.
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Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal kan också vara tillämpligt. Enligt 
artiklarna 3.1 och 6.1 i detta direktiv ska avtalsvillkor i avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter som inte har varit föremål för individuell förhandling inte vara bindande för 
konsumenten om de medför en betydande obalans mellan näringsidkarens respektive 
konsumentens intressen till nackdel för konsumenten. I EU-domstolens senaste rättspraxis 
från 2012 och 2013 ifrågasätts om spansk processrättslagstiftning är i linje med ekvivalens-
och effektivitetsprinciperna för att skydda konsumenten–gäldenären inom denna sektor.

Efter EU-domstolens dom i målet Aziz1 i mars 2013 antog de spanska myndigheterna en ny 
rättsakt om ”åtgärder för att stärka gäldenärsskyddet” genom ett påskyndat förfarande. Denna 
nya lag utarbetades med hänsyn till Azizdomen och omfattar bland annat ändringar av de 
spanska reglerna för utmätnings- och hypoteksförfarandet (Ley de Enjuiciamiento Civil och 
Ley Hipotecaria) som syftar till att ge konsumenterna möjlighet att invända mot förfaranden 
för utmätning av intecknad egendom om de bygger på oskäliga avtalsvillkor. Under 
mellantiden har EU-domstolen fällt flera avgöranden om dessa principer2, och ett betydande 
antal mål är fortfarande oavgjorda3. Samtliga dessa mål gäller oskäliga villkor för 
hypotekslån.

Kommissionen har därefter genomfört en mer omfattande bedömning av de generella 
följderna av den spanska lagstiftningen, däribland tilläggsbestämmelsen i lag 14/2013 av 
den 23 september 2013.

Kommissionen kommer att agera i enlighet med resultaten av denna bedömning.

Slutsats

Kommissionen saknar generellt sett behörighet att ingripa i processen där man fastställer vilka 
referensräntor som är rättsligt tillämpliga på nationell nivå när det gäller amorteringar av 
hypotekslån med rörlig ränta, eftersom detta omfattas av de nationella behöriga 
myndigheternas ansvar. 

Kommissionen kommer emellertid att lägga vikt vid ett korrekt införlivande av direktivet om 
hypotekslån för att se till att de interna hypoteksreferensräntor som har tagits fram på 
nationell och internationell nivå uppfyller de krav som fastställs i EU-lagstiftningen. Efter 
påståenden om att räntor som Libor och Euribor har utsatts för påverkan har kommissionen 
också antagit ett förslag till förordning om finansiella referensvärden för att införa krav på att 
de referensräntor som används för finansiella instrument och finansiella avtal, inbegripet 
hypoteksavtal, ska vara stabila, tillförlitliga, lämpliga och opåverkade.

Kommissionen genomför vidare en mer omfattande bedömning av de generella följderna av 
den spanska lagstiftningen i enlighet med direktiv 93/13/EEG, däribland 
tilläggsbestämmelsen i lag 14/2013 av den 23 september 2013, punkt 4. Kommissionen 
kommer att agera i enlighet med resultaten av denna bedömning.
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Se pressmeddelande via följande länk: 
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.
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C-537/12 och C-116/13, C-280/13, C-153/13, C-342/13, C-26/13.
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C-483/13–C-487/13, C-465/13, C-8/14, C-54/14, C-49/14, C-169/14, C-93/14, C-188/14.


