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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0401/2011 af M.M., italiensk statsborger, om en italiensk banks 
påståede forskelsbehandling

1. Sammendrag

Andrageren er italiensk amerikaner og forsøger at drive forretning i Italien. Han påstår, at den 
bank, han i øjeblikket benytter, har forskelsbehandlet ham, fordi han er amerikaner. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. november 2011.

"Andragendet

Andrageren fik indledningsvis tildelt et lån med sikkerhed i en indlånskonto på 50.000 
amerikanske dollars i Italien (kaldet "mutuo chirografario"). Han forklarer, at kreditoren ikke 
tilbagebetalte ham det beløb i euro, der svarede til depositummet efter andragerens 
tilbagebetaling af lånet. Han hævder, at kreditoren "solgte" hans opsparingskonto uden hans 
godkendelse. Han hævder endvidere, at kreditoren opkrævede for store gebyrer i forhold til 
hans kassekredit (kaldet "kreditlinjen" af andrageren) og til sidst stoppede lånet unilateralt. 
Derudover klager han over, at kreditoren nægtede at tilbyde ham et realkreditlån. Ifølge 
andrageren viser kreditorens adfærd, at andrageren har været udsat for forskelsbehandling på 
grundlag af oprindelse/nationalitet, da han er italiensk/amerikansk statsborger.
Andrageren har tilsyneladende benyttet sig af alle bankens interne klagemuligheder og således 
besluttet at indbringe sagen for Domstolen. 
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Kommissionens bemærkninger

Hvad angår lån til forbrugere fokuseres der i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler af den 23. april 20081 på de regler, der gælder forud for 
indgåelse af en forbrugerkreditaftale og visse forbrugerrettigheder, f.eks. forbrugerens førtidige 
tilbagebetaling af kreditbeløbet og retten til at ophæve kreditaftalen. Selv om kreditoren i 
henhold til direktivet skal informere forbrugeren om betingelserne og proceduren for ophævelse 
af kreditaftalen i form af en kassekredit, har dette ingen virkning på den nationale lovgivning på 
området for aftaleret, der regulerer aftaleparternes ret til at ophæve kreditaftalen på grundlag af 
kontraktbrud. Derudover finder direktivet udelukkende anvendelse på forbrugere, som er 
fysiske personer, der ikke handler som led i deres erhverv. Endelig finder direktivet ikke 
anvendelse på kredit, der er sikret ved pant eller en tilsvarende sikkerhedsstillelse. 

Hvad angår den særlige situation med pant til forbrugere vedtog Kommissionen et forslag til et 
direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse den 31. marts 20112. I 
forslaget fokuseres der primært på indgåelsen af kreditaftaler forbundet med fast ejendom til 
beboelse, f.eks. pantebreve. Forslaget vedrører udelukkende pantebreve, der er indgået af 
forbrugere, som er fysiske personer, der ikke handler som led i deres erhverv. Direktivet 
omhandler heller ikke bankernes håndtering af kunder efter indgåelse af aftale, f.eks. med 
hensyn til forholdet mellem forbrugeren og banken efter tilbagebetaling af lånet. Direktivet
indeholder heller ingen regulering i forhold til bankers beslutning om ikke at tilbyde kredit. 
Forslaget forhandles i øjeblikket af Parlamentet og Rådet. Følgelig har EU i øjeblikket ingen 
gældende lovgivning til regulering af realkredit.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF3 indeholder forbud imod urimelig 
handelspraksis, f.eks. aggressiv handelspraksis eller vildledende praksis. Direktivet finder 
imidlertid udelukkende anvendelse på transaktioner mellem virksomheder. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og 
sammenlignende reklame4 finder derimod anvendelse på forretningsrelationer og beskytter 
forhandlere mod vildledende reklame og eventuelle urimelige følger heraf. Direktivet 
indeholder ikke mindst kriterier til afgørelse af, om reklamer er vildledende. Direktivet 
indeholder endvidere en bred definition af reklame, dvs. enhver tilkendegivelse i forbindelse 
med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse 
af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser. 
Generelt er der i lovgivningen dog intet forbud imod urimelig praksis i transaktioner mellem 
virksomheder ud over vildledende reklame. 

Konklusioner
EU-direktiver skal omsættes i national ret og anvendes korrekt. På områder, der ikke er dækket 
af EU-retten, vil den nationale lovgivning fortsat være gældende. I begge tilfælde har de 
relevante italienske myndigheder den overordnede kompetence til at håndhæve lovgivningen. 

Andrageren handlede tilsyneladende ikke som forbruger i den pågældende sag. Han er derfor 
ikke dækket af EU-lovgivningen om forbrugerbeskyttelse. 

                                               
1 EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.
2 KOM(2011)0142.
3 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
4 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
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Imidlertid kan direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame være relevant 
i den pågældende sag, hvis kreditoren gennem reklame har vildledt andrageren med hensyn til 
de vigtigste karakteristika for tjenesteydelsen og de betingelser, på grundlag af hvilke 
tjenesteydelsen blev ydet. Hvis dette er tilfældet, kan andrageren henvise sagen til de offentlige 
retshåndhævende myndigheder og/eller nationale domstole, som vil træffe afgørelse fra sag til 
sag om, hvorvidt en kommerciel henvendelse er vildledende, og træffe passende 
foranstaltninger. 
Angående afvisningen af kredit skal dette spørgsmål ikke behandles på EU-plan. Banca d'Italia 
informerede andrageren om, at han kunne kontakte Arbitro bancario finanziario, da Banca 
d'Italia ikke havde den nødvendige kompetence til at håndtere sagen. Hvad angår indlånskonto 
og kassekredit anmodede Banca d'Italia kreditoren om yderligere oplysninger i februar 2011. 
Samtidig henviste andrageren sagen til Tribunale Di Palermo i marts 2011.

Kommissionen kan kun gribe ind, såfremt den bliver gjort opmærksom på tilstrækkelige 
faktuelle oplysninger til dokumentation af ukorrekt anvendelse, mangelfuld håndhævelse eller 
ukorrekt gennemførelse af EU-retten fra de relevante nationale myndigheders side. De 
oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af på nuværende tidspunkt, er ikke 
tilstrækkelig dokumentation for, at dette er tilfældet. Andragerens problem bør derfor løses på 
nationalt plan."


