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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0345/2011 af Anthony Craven, britisk statsborger, for "National 
Support Group for victims of failed home income plans" (den nationale 
støttegruppe for ofre for forfejlede planer om friværdibelåning) om manglende 
erstatning for hovedsagelig britiske realkreditinstitutters forfejlede planer om 
friværdibelåning i slutningen af 1980'erne

1. Sammendrag

Andrageren har forsøgt at opnå erstatning til ofre for dårligt udformede planer om 
friværdibelåning, som markedsførtes i 1980'erne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andragendet omhandler planer om friværdibelåning i Det Forenede Kongerige. Ifølge det 
britiske finanstilsyns websted består en sådan plan af et livsvarigt realkreditlån. De lånte penge 
bruges derefter til at købe en regelmæssig, livsvarig fast indtægt (en livrente). Denne indtægt 
bruges til at betale realkreditrenten, og resten kan bruges af låntageren. Der var mange tilfælde 
af uhensigtsmæssige salg af planer om friværdibelåning i 1980'erne, og som følge af det 
økonomiske klima mislykkedes mange investeringer, mens gælden voksede. Derfor voksede 
forbrugernes gældsætning. Livsvarige realkreditlån er kun blevet reguleret en enkelt gang af 
finanstilsynet siden den 31. oktober 2004. 

Andrageren har tidligere forelagt Europa-Parlamentet andragender om planerne om 
friværdibelåning, andragende 0733/1999 (som der henvises til i det nye andragende) og 
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andragende 0179/2006 (ikke nævnt i det nye andragende).
I svaret på andragende 0733/1999 udtalte Kommissionen, at Fællesskabet ikke havde nogen 
direkte kompetence til at gribe ind, da spørgsmålet henhørte under medlemsstaternes 
kompetenceområde. Specifikke klager skal derfor rettes til de kompetente myndigheder i de 
pågældende medlemsstater. I svaret på andragende 0179/2006 udtalte Kommissionen, at det 
stadig var medlemsstaterne, der var ansvarlige for kundebeskyttelse i forbindelse med 
realkreditlån, og at Kommissionens tjenestegrene mente, at Anthony Cravens andragende ikke 
viste tegn på nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

Ifølge andrageren har flere på hinanden følgende britiske regeringer anført, at de ikke var villige 
til at gå ud over den beskyttelse, der tilbydes i loven om finansielle tjenesteydelser af 1986. Han 
hævder, at de realkreditinstitutter, der har solgt disse produkter, heller ikke har hjulpet ofrene 
for salgene af planer om friværdibelåning. Han anmoder om, at disse uretfærdigheder ophører, 
og at der udbetales kompensation. Han anmoder desuden Kommissionen om at give et 
opdateret svar.

Kommissionens bemærkninger

Det aktuelle emne er ikke dækket af EU-lovgivningen. Der findes ikke nogen sekundær EU-
lovgivning fra 1989, der kunne være gældende. Navnlig har EU's banklovgivning1 aldrig 
reguleret bankers adfærd over for kunder, da den kun regulerer forsigtighedstilsyn. 

Kommissionen har i 2001 vedtaget en anbefaling2, der fastsætter retningslinjer for 
standardiserede oplysninger om realkreditlån, der skal gøres tilgængelige for forbrugerne. Målet 
med retningslinjerne var at gøre det lettere for forbrugerne at sammenligne låneprodukter fra 
forskellige långivere, herunder långivere fra en anden medlemsstat, så forbrugerne kunne 
foretage et informeret valg. Retningslinjerne, der blev indarbejdet i anbefalingen, blev aftalt i 
form af en frivillig adfærdskodeks mellem realkreditbranchen og forbrugergrupperne. 

I marts 2011 vedtog Kommissionen desuden et forslag til direktiv om kreditaftaler i forbindelse 
med fast ejendom til beboelse3. Forslaget har til formål at give låntagere en højere grad af 
beskyttelse via en række foranstaltninger, der vedrører perioden før kontraktunderskrivelse, 
herunder bestemmelser om reklame, oplysninger før indgåelse af kontrakt, fremlæggelse af 
forklaringer og råd, den korrekte vurdering af låntagers kreditværdighed og retten til førtidig 
indfrielse. Forslaget har desuden som mål at sikre, at alle institutioner, der er involveret i
oprettelse og distribution af realkredit til forbrugere, reguleres og vejledes korrekt.
Forslaget udelukker dog friværdibelåningsprodukter, der tilbagebetales via salg af ejendom, 
f.eks. når ejeren dør eller overflyttes til pleje, da mange af de nuværende bestemmelser i 
forslaget ikke er relevante eller kan anvendes til sådanne produkter. Desuden gøres indholdet af 
forslag normalt ikke gældende med tilbagevirkende kraft. Forslaget er i øjeblikket genstand for 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om 
kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag.
2 Kommissionens henstilling 2001/193 af 1. marts 2001 om oplysninger forud for indgåelse af kontrakt, der skal 
gives til forbrugerne af långivere, der tilbyder boliglån. Der findes flere oplysninger på Kommissionens websted 
på http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/code_en.htm.
3 KOM(2011)0142.
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forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og Rådet.
Medlemsstaterne er derfor i øjeblikket stadig fuldt ansvarlige for al forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med realkreditlån.

Konklusioner

I øjeblikket er medlemsstaterne fuldt ansvarlige for al forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
realkreditlån. Når forslaget til et direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til 
beboelse er blevet vedtaget, vil medlemsstaterne være ansvarlige for at gennemføre de områder, 
der dækkes af direktivet, i deres nationale lovgivning. For områder, der ikke dækkes af 
direktivet, vil den nationale lovgivning fortsat være gældende.
Kommissionen finder, at dette andragende ikke udgør noget brud på EU-lovgivningen."


