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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0604/2013 af Roland Brauer, tysk statsborger, om kreditfaciliteter 
mellem euroområdets medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at hans anmodning om et lån i en østrigsk bank på vegne af en kunde, en 
tysk statsborger i Tyskland, blev endeligt afvist med den begrundelse, at udlændinge, der ikke 
bor i Østrig (Devisenausländer), ikke er låneberettigede. Andrageren hævder, at dette er 
diskrimination imod borgere i euroområdet, og kræver som følge heraf, at Europa-Parlamentet 
tager affære for omgående at afhjælpe problemet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

Der er en række grunde til, at banker generelt foretrækker ikke at beskæftige sig med 
grænseoverskridende långivning på trods af det indre marked og euroområdets eksistens. På 
grund af manglende deltaljerede oplysninger er Kommissionen dog ikke i stand til at 
fastlægge grundene til, hvorfor banken besluttede at nægte kredittilbuddet i det omtalte 
tilfælde. 

For at tilskynde til mere grænseoverskridende långivning i fremtiden fremlagde 
Kommissionen i marts 2011 et forslag til direktiv om realkredit. Realkreditdirektivet (MCD),
som forventes at træde i kraft i marts 2014, udgør det første skridt hen imod skabelsen af et 
fælles realkreditmarked. Medlemsstaterne har 24 måneder til at gennemføre direktivet i 



PE530.004v01-00 2/2 CM\1022449DA.doc

DA

national ret. Direktivet søger at mindske de eksisterende hindringer for grænseoverskridende 
kreditter ved at give kreditgivere muligheden for også at drive virksomhed på et andet 
retsområde. Medlemsstaterne skal også sikre adgang for alle kreditgivere fra alle 
medlemsstater til de databaser, som anvendes i den pågældende medlemsstat i forbindelse 
med vurderingen af forbrugernes kreditværdighed. 

Konklusioner

Kommissionen har ikke tilstrækkelige oplysninger til at identificere, hvorvidt den østrigske 
bank har overtrådt EU-lovgivningen i det omtalte tilfælde. 

Realkreditdirektivet bør lette kreditfordelingen i fremtiden.


