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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1181/2012 af T.C., bulgarsk statsborger, om forslag til 
forbedring af Kommissionens meddelelse om kreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse

1. Sammendrag

Andrageren henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom (COM(2011)142) og foreslår, at det heri fastlægges, at hvis en 
låner har økonomiske problemer, og banken fastslår, at lånet ikke afbetales regelmæssigt, og 
derfor beslaglægger låners ejendom, vil banken ikke længere være berettiget til at anmode om 
yderligere kompensation. Andrageren forklarer, at der har været sager i Bulgarien, hvor 
banken har solgt belånt ejendom for et beløb, der ligger langt under den aftalte kredit, og 
derefter har fortsat med at kræve, at låner betaler resten af lånet med renter. Andrageren 
mener, at en sådan praksis er med til gøre borgere til slaver for livet, og i mange tilfælde har 
denne praksis medført en så stor desperation blandt borgere, at de har taget deres eget liv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Andrageren anmoder om, at Kommissionen i sit forslag til direktiv om kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse1 tilføjer en bestemmelser, der skal hjælpe til at løse 
forbrugere fra deres forpligtelse til at fortsætte med at tilbagebetale deres realkreditlån, hvis 
deres hus allerede er blevet beslaglagt af banken.

                                               
1 KOM(2011) 142.
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På nuværende tidspunkt er der forskellige systemer og love i kraft inden for EU vedrørende 
gældssaneringsprocedurer. Disse procedurer håndteres på nationalt niveau og hører ind under 
de relevante nationale myndigheders ansvarsområde.

Kommissionens forslag til et direktiv om kreditaftaler for forbrugere i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, der blev vedtaget i marts 2011, fokuserer på fasen forud for 
kontraktindgåelse og regulerer ikke det kontraktuelle forhold mellem forbruger og bank efter 
indgåelse af aftale, og heller ikke gældssaneringsprocedurer.

Idet Kommissionen er opmærksom på de vanskeligheder, som EU-borgerne oplever i 
forbindelse med beslaglæggelse, har den samtidig med sit direktivforslag offentliggjort et 
arbejdsdokument fra tjenestegrenene om nationale foranstaltninger og praksis til at undgå 
tvangsauktioner1, i den hensigt at henlede medlemsstaternes opmærksomhed på de forskellige 
mekanismer, der finder anvendelse på nationalt niveau. 

Europa-Parlamentets Udvalg om Økonomi og Valuta har foreslået at fremlægge et 
ændringsforslag til forslaget til direktiv om at sikre, at der indføres regler på nationalt niveau 
til at tillade parterne til en kreditaftale udtrykkeligt at aftale, at udlevering af sikkerheden 
udgør tilstrækkelig tilbagebetaling af lånet, såfremt låntageren misligholder sine forpligtelser 
(artikel 18b – restance og tvangsauktioner)

Forslaget til direktiv er i øjeblikket til behandling i Rådet og Europa-Parlamentet. 

Konklusion

Kommissionen har forståelse for hensigtsmæssigheden af den foreslåede ændring fremsat af 
Europa-Parlamentet, men kan på dette stadie i det interinstitutionelle forhandlingsforløb om 
det foreslåede direktiv hverken forudse udfaldet af dette, endsige hvad dette vil betyde 
angående tvangsauktioner.

                                               
1 SEK(2011) 357.


