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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0783/2012 af B.B.C., spansk statsborger, om påstået 
overtrædelse af den spanske forfatning i forbindelse med bankernes 
realkreditpraksis

1. Sammendrag

Andrageren citerer artikel 47 i den spanske forfatning, hvori det hedder, at alle spanske 
statsborgere har ret til en værdig og passende bolig, og at de offentlige myndigheder skal 
fremme de nødvendige betingelser og fastsætte passende standarder for at sikre denne ret. 
Andrageren mener ikke, at den spanske regering overholder denne forpligtelse, og kritiserer 
den bankpraksis, hvorved borgerne er blevet genstand for misbrug af realkreditlån. 
Andrageren opfordrer indtrængende regeringen til at gribe ind for at ændre betingelserne for 
disse realkreditlån.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

”Kommissionen er ikke berettiget til at kontrollere, hvorledes den spanske regering anvender 
den spanske forfatning. 

Andrageren hævder, at mange mennesker har optaget realkreditlån uden at få forelagt klare, 
forståelige og korrekte oplysninger.  Med hensyn til realkreditlån har EU ikke i øjeblikket 
nogen sektorspecifik lovgivning på dette område.  For at overvinde dette problem og for at 
fremme ansvarlig långivning og lånoptagelse vedtog Kommissionen i marts 2011 et forslag til 
direktiv om kreditaftaler i forbindelse med  
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fast ejendom til beboelse (COM(2011)0142), som i øjeblikket behandles af Rådet og Europa-
Parlamentet.  Forslaget til direktiv dækker hovedsagelig fasen forud for indgåelse af en 
kreditaftale. 

Der findes dog EU-lovgivning, som finder anvendelse på den praksis, andrageren klager over, 
nemlig direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis og direktiv 93/13/EØF om urimelige 
kontraktvilkår i forbrugeraftaler. 

I direktiv 2005/29/EF kræves det, at erhvervsdrivende opfylder kravet om erhvervsmæssig 
diligenspligt, og at de på en klar, forståelig og hensigtsmæssig måde forelægger de 
oplysninger, som forbrugerne behøver for at kunne træffe en informeret afgørelse, herunder 
oplysninger om de væsentligste kendetegn ved det produkt eller den tjenesteydelse, der 
udbydes til salg. Desuden må de erhvervsdrivende ikke vildlede forbrugerne, f.eks. om 
fordelene eller de potentielle risici ved anvendelsen af et produkt. 

I direktiv 93/13/EØF hedder det, at kontraktvilkår skal være formuleret på en klar og 
forståelig måde, og at et kontraktvilkår, der bevirker en betydelig skævhed mellem parterne til 
skade for forbrugeren, skal betragtes som urimeligt, og som sådant ikke er bindende. Desuden 
indeholder bilaget til direktivet en liste over kontraktvilkår, der kan betragtes som urimelige, 
f.eks. bindende for forbrugeren at fastslå, at denne har accepteret vilkår, som han rent faktisk 
ikke har haft mulighed for at stifte bekendtskab med inden aftalens indgåelse, eller at tillade 
den erhvervsdrivende ensidigt at ændre kontraktvilkårene uden gyldig og i aftalen anført 
grund.

Sag C-415/11 Aziz, som i øjeblikket verserer for Domstolen, vedrører spørgsmålet om, 
hvorvidt de spanske procesregler i relation til håndhævelse af aftaler om realkreditlån er 
forenelige med direktiv 93/13/EØF. I sit (ikke-bindende) forslag til afgørelse af 8. november 
2012 foreslog generaladvokaten bl.a., at spansk lov betragtes som uforenelig med direktiv 
93/13/EØF, for så vidt forbrugerne ikke har mulighed for at opnå suspension af 
håndhævelsen, herunder suspension af udsættelsen fra deres hjem, med henblik på at få 
foretaget en vurdering af, hvorvidt låneaftalens vilkår er urimelige. Domstolen forventes at 
afsige dom om nogle få måneder.

Under alle omstændigheder er det, selv for så vidt angår spørgsmål, der er dækket af EU-ret, 
op til de spanske domstole og myndigheder at anvende de relevante regler.   

Såfremt Domstolen afsiger en dom, der kræver, at Spanien ændrer sine procesregler i relation 
til realkreditlån, vil Kommissionen sikre sig, at sådanne ændringer gennemføres i praksis.  

For så vidt angår allerede optagne realkreditlån henhører de foranstaltninger, som andrageren 
foreslår med henblik på at lette forbrugernes situation, under den nationale myndigheds 
kompetence, og Kommissionen er ikke beføjet til at foretage sig noget på dette område.”


