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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.11.1999Nr. 50/98

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/7/EF

av 16. februar 1998

om endring av direktiv 87/102/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om forbrukerkreditt(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

For å fremme det indre markeds opprettelse og virkemåte, og for
å sikre forbrukerne en høy grad av beskyttelse, er det ønskelig at
den effektive årlige rente ved forbrukerkreditt blir beregnet etter
samme metode i hele Fellesskapet.

I henhold til artikkel 5 i rådsdirektiv 87/102/EØF(4) skal det
innføres en eller flere fellesskapsmetoder for å beregne den
effektive årlige rente.

Med sikte på å innføre denne ensartede beregningsmetoden er
det ønskelig å utarbeide en enkelt matematisk formel for beregning
av den effektive årlige rente og for å fastsette de enkelte
kredittkostnadsposter som skal inngå i beregningen, ved å angi de
kostnader som ikke skal tas med.

Ved vedlegg II til direktiv 87/102/EØF ble det innført en
matematisk formel for beregning av den effektive årlige rente, og
i artikkel 1a nr. 2 i direktivet ble det fastsatt hvilke kostnader som
skal utelates ved beregningen av «de samlede kostnader i
forbindelse med forbrukerkreditt».

I en overgangsperiode på tre år fra 1. januar 1993 kunne
medlemsstater som inntil 1. mars 1990 anvendte lover som gjorde
det mulig å bruke en annen matematisk formel for beregning av
den effektive årlige rente, fortsatt anvende denne lovgivningen.

Kommisjonen har framlagt en rapport for Rådet, som i lys av de
oppnådde erfaringer gjør det mulig å anvende en enkelt matematisk
formel innenfor Fellesskapet for å beregne den effektive årlige
rente.

Ettersom ingen medlemsstat har gjort bruk av bestemmelsene i
artikkel 1a nr. 3 i direktiv 87/102/EØF, der visse kostnader ble
utelukket ved beregningen av den effektive årlige rente i visse
medlemsstater, er denne artikkelen blitt overflødig.

Det har vist seg nødvendig med en nøyaktighet på minst én
desimal.

Et år antas å ha 365 dager eller 365,25 dager, eller (for skuddår)
366 dager, 52 uker eller 12 like lange måneder. Hver måned antas
å ha 30,41666 dager.

Forbrukerne bør ha muligheten til å gjenkjenne uttrykkene som
brukes i de ulike medlemsstatene for å betegne «effektiv årlig
rente».

Det bør umiddelbart undersøkes i hvilken utstrekning det er
nødvendig ytterligere å harmonisere forbrukerkredittens
kostnadsposter, med henblikk på å sette de europeiske
forbrukerne i stand til bedre å kunne sammenligne de effektive
årlige rentesatser som tilbys av finansinstitusjonene i de ulike
medlemsstater, og på den måten sikre at det indre marked virker
tilfredsstillende �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 87/102/EØF gjøres følgende endringer:

a) I artikkel 1a skal nr. 1 bokstav a) lyde:

� i den greske språkversjonen av direktivet:

______________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 101 av 1.4.1998, s. 17, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 122/98 av 18. desember 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 235 av 13.8.1996, s. 8 og EFT C 137 av 3.5.1997, s. 9.

(2) EFT C 30 av 30.1.1997, s. 94.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. februar 1997 (EFT C 85 av 17.3.1997, s.
108), Rådets felles holdning av 7. juli 1997 (EFT C 284 av 19.9.1997, s. 1)
og europaparlamentsbeslutning av 19. november 1997. Rådsbeslutning
av 18. desember 1997.

(4) EFT L 42 av 12.2.1987, s. 48. Direktivet endret ved direktiv 90/88/EØF
(EFT L 61 av 10.3.1990, s. 14).
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�To sunolikñ ethsio pdagmatikñ posostñ
epibarunshV pou exiswnei se ethsia bash tiV
parouseV axieV tou sunñlou twn trecouswn h
mellontikwn upocrewsewn (daneiwn,
exojlhsewn cai epibarunsewn) pou ecoun
analhjqei apo to daneisth cai to (daneizñmeno)
catanalwth, upologizetai sumjwna me to
maqhmatiko tupo  pou  paratiqetai sto
pararthma II,

� i den engelske språkversjonen av direktivet:

«The annual percentage rate of charge which shall be
that rate, on an annual basis which equalizes the
present value of all commitments (loans, repayments
and charges), future or existing, agreed by the creditor
and the borrower, shall be calculated in accordance
with the mathematical formula set out in Annex II.»

b) Artikkel 1a nr. 3 oppheves.

c) Artikkel 1a nr. 5 oppheves.

d) Artikkel 3 skal lyde:

«Med forbehold for rådsdirektiv 84/450/EØF av 10.
september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes lover
og forskrifter om villedende reklame(*), og for de regler og
prinsipper som gjelder om urimelig reklame, skal enhver
reklame og ethvert tilbud framvist i et forretningslokale,
som tilbyr kreditt eller tilbyr å formidle en kredittavtale og
som angir rentesats eller andre tall som gjelder
kredittkostnadene, også angi den effektive årlige rente i
form av et representativt eksempel dersom dette er den
eneste gjennomførbare metode.
____________________
(*) EFT nr. L 250 av 19.9.1984, s. 17. Direktivet sist

endret ved direktiv 97/55/EF (EFT L 290 av
23.10.1997, s. 18.»

e) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til dette direktiv.

f) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest to år
etter ikrafttredelsen av dette direktiv. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

BASISLIGNING SOM ANGIR SAMSVAR MELLOM LÅN PÅ DEN ENE SIDE
OG TILBAKEBETALINGER OG KOSTNADER PÅ DEN ANNEN

Betydningen av bokstaver og symboler:
K er nummeret på et lån
K' er nummeret på en avdragsbetaling eller kostnadsbetaling
A

K
er størrelsen på lån nummer K

A'
K'

er størrelsen på avdragsbetaling eller kostnadsbetaling nummer K'
S er tegnet for en sum
m er nummeret på siste lån
m' er nummeret på siste avdragsbetaling eller siste kostnadsbetaling
t

K
er tidsintervallet, uttrykt i år og brøkdeler av år, mellom tidspunktet for lån nr. 1 og tidspunktene for
de senere lån nr. 2 til m

t
K'

er tidsintervallet, uttrykt i år og brøkdeler av år, mellom tidspunktet for lån nr. 1 og tidspunktet for
avdragsbetaling eller kostnadsbetaling nr. 1 til m'

i er prosentsatsen for kostnader som kan beregnes (enten ved algebra, suksessive tilnærmede
beregninger eller et dataprogram) når ligningens øvrige ledd er kjent fra kontrakten eller på annen
måte.

Merknader:

a) Beløpene som betales av den ene part til den annen på forskjellige tidspunkter, skal ikke nødvendigvis
være like store, og skal heller ikke nødvendigvis betales med like store intervaller.

b) Begynnelsestidspunktet er tidspunktet for første lån.
c) Intervallene mellom tidspunktene som brukes i beregningen, skal uttrykkes i år eller brøkdeler av år.

Et år antas å ha 365 dager eller 365,25 dager, eller (for skuddår) 366 dager, 52 uker eller 12 like lange
måneder. Hver måned antas å ha 30,41666 dager (dvs. 365/12).

d) Resultatet av beregningen skal uttrykkes med en nøyaktighet på minst én desimal. Dersom det
avrundes til en bestemt desimal, skal følgende regel gjelde:
Dersom desimalen etter denne bestemte desimalen er høyere enn eller lik 5, skal denne bestemte
desimalen forhøyes med 1.

e) Medlemsstatene skal sørge for at de løsningsmetoder som anvendes, gir et resultat som tilsvarer
eksemplene gitt i vedlegg III.»

___________

S              S
K' = m'

K' = 1

K = m

K = 1

A
K

(1 + i) tK =
A'

K'

(1 + i) tK'
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

BEREGNINGSEKSEMPLER

A. BEREGNING AV DEN ÅRLIGE EFFEKTIVE RENTE PÅ GRUNNLAG AV ET KALENDERÅR
(ET ÅR = 365 DAGER (ELLER 366 DAGER FOR SKUDDÅR))

Første eksempel

Lånebeløp: S = 1 000 ECU per 1. januar 1994.

Det tilbakebetales ved en enkelt innbetaling på 1 200 ECU 1. juli 1995, dvs. 1,5 år eller 546 (= 365
+ 181) dager etter långivningstidspunktet.

Ligningen blir: 1 000  =

eller

(1 + i)546/365  =1,2

1 + i =1,1296204

i = 0,1296204

Dette tallet avrundes til 13 % (eller 12,96 % dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Annet eksempel

Lånebeløpet er S = 1 000 ECU, men långiveren trekker fra 50 ECU for utgifter til administrasjon,
slik at lånet reellt sett utgjør bare 950 ECU. Som i det første eksemplet skjer tilbakebetaling med 1
200 ECU 1. juli 1995.

Ligningen blir: 950 =

eller

(1 + i)546/365  =1,263157

1 + i =1,169026

i =0,169026

Beløpet avrundes til 16,9 %.

Tredje eksempel

Lånebeløpet er per 1. januar 1994 = 1 000 ECU, som skal tilbakebetales ved to avdrag, hvert på 600
ECU, som innbetales etter henholdsvis ett og to år.

1 200

(1 + i)

5 4 6
3 6 5

1 200

(1 + i)

5 4 6
3 6 5
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Ligningen blir:

       1 000 =

Den kan løses ved algebra og gir som resultat i = 0,1306623, avrundet til 13,1 % (eller 13,07 %
dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Fjerde eksempel

Lånebeløpet er per 1. januar 1994 S = 1 000 ECU, og de beløp låntakeren skal tilbakebetale er:

etter tre måneder: (0,25 år/90 dager): 272 ECU

etter seks måneder: (0,5 år/181 dager): 272 ECU

etter tolv måneder: (1 år/365 dager): 544 ECU

Til sammen: 1 088 ECU

Ligningen blir:

                                             1 000 =

Med denne ligningen kan i beregnes ved suksessive tilnærmede beregninger som kan programmeres
inn på en lommekalkulator.

Resultatet blir i = 0,13226, avrundet til 13,2 % (eller 13,23 % dersom en nøyaktighet på to desimaler
foretrekkes).

B. BEREGNING AV DEN ÅRLIGE EFFEKTIVE RENTE PÅ GRUNNLAG AV ET
STANDARDÅR (ET ÅR = 365 DAGER ELLER 365,25 DAGER, 52 UKER ELLER 12 LIKE
LANGE MÅNEDER)

Første eksempel

Lånebeløp: S = 1 000 ECU.

Det tilbakebetales ved en enkelt innbetaling på 1 200 ECU 1,5 år (dvs. 1,5 x 365 = 547,5 dager,
1,5 x 365,25 = 547,875 dager, 1,5 x 366 = 549 dager, 1,5 x 12 = 18 måneder eller 1,5 x 52 = 78 uker)
etter långivningstidspunktet.

Ligningen blir:

1 000 =

eller

(1 + i)1,5  =1,2

1 + i =1,129243

i =0,129243

Dette tallet avrundes til 12,9 % (eller 12,92 % dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

600

(1 + i)
3 6 5
7 3 0

600
(1 + i)

600
(1 + i)2

600
(1 + i)

+                =              +

272

(1 + i)
3 6 5
3 6 5

544

(1 + i)

272

(1 + i)

+                +
3 6 5

9 0
3 6 5
1 8 1

1 200

(1 + i)

1 200

(1 + i)

1 8

1 200

(1 + i)

=                   =              =
3 6 5

547,5

365,25
547,875

1 2

1 200

(1 + i)
5 2
7 8
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600

(1 + i)

600

(1 + i)

5 2

365,25

Annet eksempel

Lånebeløpet er S = 1 000 ECU, men långiveren trekker fra 50 ECU for utgifter til administrasjon,
slik at lånet reellt sett utgjør bare 950 ECU. Som i det første eksemplet skjer tilbakebetaling med 1
200 ECU 1,5 år etter långivningstidspunktet

Ligningen blir: 950 =

eller

(1 + i)1,5  =1200/950 = 1,263157

1 + i =1,168526

i =0,168526

Dette tallet avrundes til 16,9 % (eller 16,85 % dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Tredje eksempel

Lånebeløpet er 1 000 ECU, som skal tilbakebetales ved to avdrag, hvert på 600 ECU, som innbetales
etter henholdsvis ett og to år.

Ligningen blir:

1 000 =

Den kan løses ved algebra og gir som resultat i = 0,13066, avrundet til 13,1 % (eller 13,07 % dersom
en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Fjerde eksempel

Lånebeløpet er S = 1 000 ECU, og de beløp låntakeren skal tilbakebetale er:

etter tre måneder
(0,25 år/13 uker/91,25 dager/91,3125 dager): 272 ECU

etter seks måneder
(0,5 år/26 uker/182,5 dager/182,625 dager): 272 ECU

etter tolv måneder
(1 år/52 uker/365 dager/365,25 dager): 544 ECU

Til sammen 1 088 ECU

1 200

(1 + i)

1 200

(1 + i)

1 8

1 200

(1 + i)

=                   =              =
3 6 5

547,5
365,25

547,875
1 2

1 200

(1 + i)
5 2
7 8

600

(1 + i)

600

(1 + i)
3 6 5

3 6 5
3 6 5

600

(1 + i)
365,25

600

(1 + i)

600

(1 + i)

5 2

1 2

1 2

1 2
2 4

600

(1 + i)
5 2

1 4 0

600
(1 + i) 1

600
(1 + i)2

+                 =                     +365,257 3 0 730,5

=                +                   =                +

+=                +                   =                +
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Ligningen blir:

                1 000 =

Med denne ligningen kan i beregnes ved suksessive tilnærmede beregninger som kan programmeres
inn på en lommekalkulator.

Resultatet blir i = 0,13185, avrundet til 13,2 % (eller 13,19 % dersom en nøyaktighet på to desimaler
foretrekkes).»

_______

544

(1 + i)
3 6 5

272

(1 + i)

272

(1 + i)
3 6 5

91,25
3 6 5

+                 +
3 6 5182,5

544

(1 + i)
365,25

272

(1 + i)

272

(1 + i)
365,25

91,3125
365,25

365,25182,625

544

(1 + i)
1 2

272

(1 + i)

272

(1 + i)
1 2

3

1 2

1 26

=                    +                    +

=               +               +

544

(1 + i)
5 2

272

(1 + i)

272

(1 + i)
5 2

1 3
5 2

5 22 6=               +               +

544
(1 + i) 1

272
(1 + i)0,5

272
(1 + i)0,25=                 +                +


