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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1047/2011 af Rudolf Buda, ungarsk statsborger, om den 
vekselkurs, der anvendes af en ungarsk bank

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at banken ensidigt foretager ændringer i den lånekontrakt, han 
underskrev i 2006. Han klager også over, at vekselkursen for ungarske forint og schweiziske 
franc – der som udgangspunkt var betingelsen for at få lånet – er steget enormt siden 2006, 
hvor han underskrev lånet. Da han underskrev papirerne i 2006, var forholdet 1 schweizisk 
franc til 168 ungarske forint, og det er siden steget til 
1 schweizisk franc til 266 ungarske forint, hvilket andrageren finder uforholdsmæssigt, og han 
anmoder om at få undersøgt, om den anvendte vekselkurs er korrekt, og om bankens optræden 
ikke er utilstedelig.
Andrageren fremkommer endvidere med en række politiske kommentarer til situationen i 
Ungarn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionen fremsatte et forslag til et direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse den 31. marts 2011. Dette direktiv vil først blive vedtaget, når 
Parlamentet og Rådet er nået til enighed herom. I henhold til dette forslag har 
medlemsstaterne to år til at gennemføre den fastlagte lovgivning i deres nationale lovgivning. 
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Følgelig har EU i øjeblikket ingen gældende sektorspecifik lovgivning for 
realkreditprodukter, der bevilges i inden- eller udenlandsk valuta.

Der skal dog her henvises til eksisterende regler, som kan være relevante for de pågældende 
omstændigheder, og navnlig til følgende:

- Direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler1, hvorved videregivelse af oplysninger til 
forbrugere med hensyn til kreditaftaler reguleres. I direktivet er det fastsat, at långivere giver 
låntagere detaljerede oplysninger om kontraktvilkårene forud for og ved indgåelse af aftalen. 
Disse oplysninger skal gives ved hjælp af formularen om standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger.

- Direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis2, hvorved det kræves, at erhvervsdrivende 
optræder i overensstemmelse med kravene om erhvervsmæssig diligenspligt (også efter 
gennemførelse af transaktionen) og på en klar og forståelig måde og rettidigt fremviser 
væsentlige oplysninger, som forbrugerne har brug for for at kunne træffe kvalificerede valg, 
herunder de vigtigste karakteristika ved og betingelser for den tjenesteydelse, der udbydes til 
salg. Det er især undladelsen af at oplyse forbrugere om de særlige forhold ved et lån i 
fremmed valuta, som f.eks. hvordan valutakursen tilpasses, der kan anses for at være en 
vildledende undladelse som omhandlet i dette direktivs artikel 7.

- Direktiv 1993/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler3, som har til formål at 
forhindre en betydelig skævhed i rettigheder og forpligtelser for forbrugerne på den ene side 
og de erhvervsdrivende på den anden side. Dette generelle krav suppleres af en vejledende og 
ikkeudtømmende liste over vilkår, der skal betragtes som urimelige. Vilkår, som en national 
domstol eller administrativ myndighed finder urimelige i henhold til direktivet, er ikke 
bindende for forbrugerne. Især kan et vilkår, der ville skabe væsentlige uforholdsmæssige 
økonomiske betingelser for tilbagebetaling af et lån til åbenlys skadelig virkning for 
forbrugeren, opfattes som urimeligt i direktivets betydning.

Alle disse dele af EU-lovgivningen er gennemført i national lovgivning og skal derfor primært 
håndhæves af de relevante ungarske myndigheder og domstole. 

Konklusioner

Kommissionen har ikke beføjelse til at undersøge individuelle sager om problemstillinger 
mellem en bank og bankens kunder. Dette hører under de nationale myndigheders eller 
domstoles ansvarsområde. 
I dette særlige tilfælde opfordres andrageren til at notere sig de forskellige muligheder, der er 
til rådighed for forbrugere i Ungarn ud over sagsanlæg.
For det første kan andrageren klage til den ungarske voldgiftsstyrelse, som behandler 

                                               
1 EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).
3 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.
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officielle klager fra forbrugere om udbydere af finansielle tjenester. Styrelsen er også medlem 
af det europæiske netværk til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister på det 
finansielle område (FIN-NET).
For det andet kan andrageren kontakte den nationale forbrugerbeskyttelsesorganisation i 
Ungarn (NACPH - OFE - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület), som eventuelt kan 
fremlægge yderligere oplysninger om behandlingen af forbrugerkreditaftaler i Ungarn. 

Logodi utca 22-24
HU - 1012 BUDAPEST

Tlf: 003613117030
Fax: 003613317386

E-mail: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Websted: www.ofe.hu

Endelig vil de ungarske myndigheder efter Kommissionens oplysninger oprette to yderligere 
instrumenter til afhjælpning af situationen for låntagere med lån i schweiziske franc, der er 
misligholdt i over 90 dage: 

- en rentegodtgørelsesordning, der under særlige omstændigheder vil yde støtte til forbrugere, 
der har konverteret deres lån til ungarske forint, og
- det nationale kapitalforvaltningsselskab, der vil købe fast ejendom til beboelse for 
berettigede låntagere under særlige omstændigheder. De gældstyngede forbrugere kan med 
denne ordning under særlige omstændigheder forblive i samme ejendom som lejerne.

Andrageren kan indhente yderligere oplysninger om berettigelse til en af disse ordninger på 
følgende websteder og/eller kontakte følgende institutioner:

 Regeringens websted med hjælp til pantekreditorer, der står over for problemer: 
www.hitelsegitseg.hu/

 Websted for det ungarske finanstilsyn (PSZAF) for kreditorer, der står over for problemer: 
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Det nationale kapitalforvaltningsselskab / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tel./Kék szám: 06-40-
100-444; e-mail: info@netzrt.hu; Websted: http://www.netzrt.hu/."


