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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1062/2011 af Loredana Mihaela Simedre, rumænsk statsborger, om 
krænkelse af forbrugerrettighederne i forbindelse med en lånekontrakt

1. Sammendrag

Andrageren optog i 2007 et personligt lån i banken Bancpost SA. Tilsyneladende er der blevet 
indgået en kontrakt om bevilling af lånet mellem Bancpost SA og et firma i Irland gennem 
agenten Asset Portfolio Romania SRL, hvorigennem det antages, at lånet er blevet overført. 
Dette dokument er hverken underskrevet eller stemplet. Endvidere blev andrageren ikke 
underrettet om overførslen af lånet. Den antagelige långiver gav hende ikke nogen chance for 
at opfylde sine forpligtelser af egen fri vilje, men gik straks over til overtagelse af pantet. 
Andrageren modtog en meddelelse om overtagelse af pantet fra et andet selskab, Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, som ikke er anført i noget dokument. Andrageren mener, 
at denne situation er en overtrædelse af artikel 14 i direktiv 87/102/EØF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit og 
af artikel 8, 17, 20 og 38 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

Direktiv 1987/102 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrative eller ved lov 
fastsatte bestemmelser om forbrugerkredit er ophævet med virkning fra den 11. juni 2010 og 
erstattet af direktiv 2008/48 om forbrugerkreditaftaler.
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De to direktiver indeholder ingen bestemmelser om inddrivelse af fordringer, men indeholder 
til gengæld regler om overdragelse af rettigheder, som påpeget af andrageren. I henhold til 
artikel 17 i direktiv 2008/48 skal forbrugeren oplyses om enhver overdragelse af kreditaftalen 
til tredjemand, medmindre kreditgiveren fortsat står for kommunikationen med forbrugeren på 
vegne af den nye kreditgiver. Bestemmelsen lyder som følger: 

"1. Overdrages kreditgiverens rettigheder i henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen til tredjemand, har forbrugeren ret til at gøre enhver indsigelse 
gældende over for erhververen, som han kunne gøre gældende over for den 
oprindelige kreditgiver, herunder også krav om modregning i det omfang modregning 
er tilladt i den pågældende medlemsstat.

2. Forbrugeren underrettes om den i stk. 1 omhandlede overdragelse, undtagen når 
den oprindelige kreditgiver efter overenskomst med erhververen fortsat står for 
kreditten i forhold til forbrugeren."

Artikel 9, i direktiv 1987/102, indeholdt en tilsvarende bestemmelse, der imidlertid ikke 
forpligtede kreditgiveren til at oplyse forbrugeren om overdragelsen. Bestemmelsen havde 
følgende formulering: 

"Overdrages kreditgiverens rettigheder i henhold til en kreditaftale til tredjemand, kan 
forbrugeren gøre enhver indsigelse gældende over for den pågældende tredjemand, 
som han kunne gøre gældende over for den oprindelige kreditgiver, herunder også om 
modregning, i det omfang modregning er tilladt i den pågældende medlemsstat."

Rumænien tiltrådte Den Europæiske Union i januar 2007 og var forpligtet til at have udskiftet 
direktiv 1987/102 i landets lovgivning inden denne dato. Forpligtelsen til at ophæve dette 
direktiv og erstatte det med direktiv 2008/48 blev imidlertid ikke opfyldt før den 11. juni 
2010, hvilket betyder, at der i henhold til EU-lovgivningen ikke eksisterede nogen forpligtelse 
til at oplyse forbrugeren om overdragelsen, da andrageren indgik låneaftalen i 2007, selv om 
en sådan forpligtelse rent faktisk kunne have eksisteret i medfør af Rumæniens lovgivning.

Hvad angår Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, ser det ud til, at 
den overordnede problemstilling beskrevet i andragendet vedrører den måde, hvorpå 
inddrivelsen af fordringen og de efterfølgende retsprocesser er foregået. Eftersom charterets 
bestemmelser i henhold til artikel 51, stk. 1, i EU's charter om grundlæggende rettigheder 
alene er rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, kan Kommissionen ikke 
kommentere de problemstillinger relateret til grundlæggende rettigheder, som andrageren har 
fremført. Andrageren kan finde yderligere oplysninger om de situationer, hvori EU's charter 
om grundlæggende rettigheder er gældende, på følgende websted: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-breached/index_en.htm.

Selv hvor charteret om grundlæggende rettigheder ikke finder anvendelse, er de enkelte stater 
imidlertid stadig forpligtet til at respektere disse, herunder de menneskerettigheder og 
frihedsrettigheder, som garanteres af EU's menneskerettighedskonvention, og som pålægger 
de enkelte medlemslande nogle bestemte begrænsninger uafhængigt af deres forpligtelser i 
henhold til EU-lovgivningen. Eftersom enhver, der mener, at han har været offer for 
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krænkelser af de rettigheder, han er sikret i henhold til den europæiske 
menneskerettighedskonvention, kan indgive en klage til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, bør andrageren derfor overveje at indgive en klage til denne 
domstol.

Andrageren kan finde yderligere oplysninger om klageproceduren på følgende websted: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/.


