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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0091/2006 af Heinz Mende, tysk statsborger, om tyske domstoles 
påståede tilsidesættelse af europæiske forbrugerbeskyttelsesregler i forbindelse 
med ejendomstvister

Andragende 0092/2006 af Karl-Heinz Betzer, tysk statsborger, om tyske 
domstoles påståede tilsidesættelse af europæiske forbrugerbeskyttelsesregler i 
forbindelse med ejendomstvister

1. Sammendrag af 0091/2006

Andrageren købte, ligesom mange andre i midten af 1990'erne, en lejlighed i henhold til 
"bygherremodel"-ejendomsinvesteringsordningen til sikring af sin alderdom. Ordningen viste 
sig imidlertid efterfølgende at være en enormt tabsgivende forretning. Efter en retssag om 
erstatning mod forvalterne og banken, hvor andrageren ikke fik medhold, anmoder andrageren 
nu om bistand fra EU, idet han gør gældende, at de tyske domstole har overtrådt EU's 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse og i stedet har afgjort sagen til fordel for bankerne med 
hensyn til ejendomstvister. Han henviser også til De Europæiske Fællesskabers Domstols 
dom af 25. oktober 2005 til støtte for sit krav.

Sammendrag af 0092/2006

Andrageren købte, ligesom mange andre i midten af 1990erne, en lejlighed i henhold til 
"bygherremodel"-ejendomsinvesteringsordningen til sikring af sin alderdom. Ordningen viste 
sig imidlertid efterfølgende at være en enormt tabsgivende forretning. Efter en retssag om 
erstatning mod forvalterne og banken, hvor andrageren ikke fik medhold, anmoder andrageren 
nu om bistand fra EU, idet han gør gældende, at de tyske domstole har overtrådt EU's 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse og i stedet har afgjort sagen til fordel for bankerne med 
hensyn til ejendomstvister. Han henviser også til De Europæiske Fællesskabers Domstols 
dom af 25. oktober 2005 til støtte for sit krav.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. oktober 2006.

"Om: Tyske domstoles påståede tilsidesættelse af europæiske forbrugerbeskyttelsesregler i 
forbindelse med ejendomstvister

Emnet for Heinz Mendes og Karl-Heinz Betzers andragender er de tyske domstoles 
manglende overholdelse af direktiv 85/577/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler indgået uden for fast forretningssted med hensyn til retsvirkningerne af opsigelse af en 
realkreditaftale indgået ved dørsalg. Kommissionen modtog også over 100 klager i 2003 om 
retsvirkningerne af opsigelse af en realkreditaftale, dvs. en låneaftale med henblik på køb af 
fast ejendom. Kvittering for modtagelsen blev offentliggjort i EU-Tidende (C 268 af 
7.11.2003, s. 28) og klagerne blev registreret.

Det bestemmes i artikel 4 i direktiv 85/577/EØF, at den erhvervsdrivende skriftligt skal 
oplyse forbrugeren om dennes ret til inden for de i artikel 5 fastsatte frister at opsige aftalen, 
der er omfattet af direktivet. Direktivets artikel 5 indeholder bestemmelse om, at forbrugeren 
har ret til at træde tilbage fra aftalen ved at give meddelelse herom inden for en frist på mindst 
syv dage at regne fra det tidspunkt, hvor forbrugeren har modtaget de i artikel 4 omtalte 
oplysninger.

I henhold til den tidligere tyske lovgivning, der var i kraft indtil den 31. december 2001, og 
derfor relevant i den foreliggende sag, er retsvirkningerne af opsigelse af en realkreditaftale, 
at hver af parterne til den anden part skal tilbagelevere, hvad parten har modtaget, og skal 
betale for anvendelse af det leverede indtil datoen for opsigelsen. I henhold til 
Bundesgerichtshofs (forbundsstatsdomstolens) faste retspraksis anses lån for at være modtaget 
af låntager, selv om lånebeløbet ikke er udbetalt til låntageren, men er udbetalt til tredjemand 
på foranledning af låntageren. I tilfælde af opsigelse af en realkreditaftale indgået ved dørsalg 
er udlånsbanken derfor berettiget til at modtage tilbagebetaling af den udbetalte kredits 
nettobeløb med tillæg af renter til markedsrentesats.

Bochum Landesgericht (byret) (sag C-350/03) og Bremens Oberlandesgericht (landsret) (sag 
C-229/04) henviste til EF-Domstolens præjudicielle afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt en 
sådan retsvirkning var i overensstemmelse med direktiv 85/577/EØF.

EF-Domstolen besluttede i sine domme den 25. oktober 2005, at direktivet ikke udelukkede 
anvendelse af nationale regler, i henhold til hvilke en forbruger, som opsiger en kreditaftale, 
øjeblikkeligt skal tilbagebetale hele lånet med rente til markedsrentesatsen. Domstolen 
bemærkede imidlertid også, at i en situation, hvor banken ikke har opfyldt den forpligtelse til 
at give forbrugeren oplysninger, der påhviler den i henhold til direktivets artikel 4, kunne 
forbrugeren have undgået at udsætte sig for de risici, der er forbundet med en aftale om køb af 
fast ejendom, og endvidere at det i direktivets artikel 4 pålægges medlemsstaterne at sikre, at 
deres lovgivning beskytter forbrugere, som ikke har været i stand til at undgå at udsætte sig 
for sådanne risici, ved at vedtage passende foranstaltninger, der gør det muligt for dem ikke at 
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skulle bære følgerne af, at sådanne risici bliver til virkelighed.

Kommissionen er blevet underrettet om dommen afsagt af Bundesgerichtshof den 16. maj 
2006, hvori retten fastslog, at en fortolkning af national lovgivning i henhold til direktiv 
85/577/EØF og De Europæiske Fællesskabers Domstols dom kun ville være nødvendig i de 
tilfælde, hvor forbrugere endnu ikke var bundet af en aftale om køb af fast ejendom i 
forbindelse med indgåelse af en kreditaftale, dvs. i tilfælde, hvor købsaftalen var indgået efter 
kreditaftalen. Generelt konkluderede Bundesgerichtshof, at forbrugere i tilfælde, hvor der er 
indgået købsaftaler før kreditaftaler, selv om de er blevet informeret om deres ret til at opsige 
aftalen, ikke kan undgå at udsætte sig for de risici, der er forbundet med aftalen om køb af fast 
ejendom.

Yderligere domme og appeller, der verserer ved de tyske domstole, vedrører fortolkningen af 
tysk lovgivning med hensyn til retsvirkningerne i tilfælde af opsigelse af en realkreditaftale i 
forlængelse af EF-Domstolens domme. Navnlig en sag pådømt af Bremens Oberlandesgericht 
den 2. marts 2006 i fortsættelse af svarene fra EF-Domstolen i dens præjudicielle afgørelser 
(sag C-229/04) er i øjeblikket appelleret yderligere. Spørgsmålet om fortolkningen af tysk 
lovgivning med hensyn til dens retsvirkninger i tilfælde af opsigelse af en realkreditaftale er 
derfor endnu ikke endeligt afgjort af de tyske domstole.

I betragtning af kompleksiteten af og de specifikke aspekter i den sag, der pådømmes af 
Bundesgerichtshof, og de øvrige verserende sager, er det for tidligt at sige, om de tyske 
domstoles håndhævelse af bestemmelserne i direktiv 85/577/EØF er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, og hvorvidt den tyske lovgiver skal træffe foranstaltninger til at give de 
pågældende forbrugere den beskyttelse, som er fastsat i fællesskabsretten.

Undersøgelsen vedrørende de klager, der er fremsendt af de pågældende forbrugere til 
Kommissionen, skal klart tage højde for den nuværende udvikling. Derfor har Kommissionen 
endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal indledes en overtrædelsesprocedure mod 
Tyskland eller ej.

Kommissionen overvåger dog nøje gennemførelsen af den pågældende fællesskabsret på 
grundlag af EF-domstolens fortolkning."

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Hvor beklagelig andragernes situation end måtte være, har Kommissionen ikke indtil nu 
indledt overtrædelsesprocedurer mod Tyskland med hensyn til sager som den foreliggende, og 
det kan udelukkes, at Kommissionen vil gøre det i fremtiden.

Uanset de præcise konklusioner, som man måtte drage af Domstolens dom af 25. oktober 
2005 (sag C-350/03 Schulte og C-229/04 Crailsheimer Volksbank) i relation til særlige 
konstellationer, ser Kommissionen ingen mulighed for at få et positivt resultat ud af at indlede 
overtrædelsesprocedurer mod Tyskland i henhold til EF-traktatens artikel 226 i relation til 
sager som andragernes, i betragtning af at den tyske lovgivning, der var gældende på det 
tidspunkt, hvor andragerne indgik de relevante kontrakter, og på grundlag af hvilke deres 
sager er pådømt af de tyske domstole, blev ændret i 2002. Dette gør det umuligt at indlede 
overtrædelsesprocedure med henblik på at få denne lovgivning ændret.
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Som Domstolen har udtalt ved flere lejligheder (se f.eks. Domstolens dom af 14. juni 2001 i 
sag C-276/99, sml. I-8055, navnlig præmis 24 og 25, eller af 31. marts 1992 i sag C-362/90,  
sml. I-2353, navnlig præmis 9 og 10) er det formålet med en overtrædelsesprocedure i 
henhold til EF-traktatens artikel 226 at få den relevante medlemsstat til at ændre adfærd og 
ikke abstrakt at anføre, at en given medlemsstat har overtrådt traktaten. Formålet med en 
overtrædelsesprocedure er at opnå, at den pågældende medlemsstat ophører med en 
overtrædelse og begynder at overholde fællesskabslovgivningen, navnlig gennem ændringer i 
sin lovgivning.

Samtidig kan Kommissionen ikke prøve retsafgørelser i medlemsstaterne i individuelle sager 
og bede medlemsstaterne om at instruere deres domstole på en bestemt måde i civilretlige 
sager, heller ikke når de anvender national lovgivning, der gennemfører fællesskabsdirektiver.

Henset til disse faktorer ser Kommissionen ingen mulighed for at gribe ind i sager som den, 
andragerne har rejst."
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