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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1436/2013 af A.T., spansk statsborger, om ensidige ændringer af 
betingelserne for realkreditlån i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren angiver, at en bank, som hendes familie har optaget et realkreditlån i, ensidigt har 
ændret betingelserne for og de månedlige tilbagebetalinger på banklånet.

På trods af klagerne, som hun har indbragt for den spanske nationalbank, hævder andrageren, 
at hun ikke har modtaget noget svar på sine spørgsmål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. august 2014

"Direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler1 finder muligvis ikke 
anvendelse i denne situation, da det ser ud til, at det oprindelige lån er indgået mellem to 
virksomheder. I henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 93/13/EØF binder 
kontraktvilkår mellem forbruger og erhvervsdrivende, der ikke har været genstand for 
individuel forhandling, ikke forbrugerne, hvis de bevirker en betydelig skævhed i parternes 
rettigheder til skade for forbrugeren. Det er de nationale domstole, der afgør, om 
kontraktvilkårene er urimelige.

                                               
1 EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.
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Lån mellem virksomheder er generelt omfattet af privatretlige regler på nationalt plan. Med 
meget få undtagelser regulerer EU-lovgivningen kun forbrugerkredit.

Det virker umiddelbart mærkeligt, at gælden på et lån kan overføres til et andet lån uden alle 
berørte parters viden. Hvorvidt en bank ensidigt kan hæve raterne afhænger af de nationale 
privatretlige regler. 

EU vedtog den 4. februar 2014 realkreditdirektivet1. Dette direktiv finder kun anvendelse på 
kreditlån efter den 21. marts 2016. Kreditorer forpligtes til at oplyse lånerne forud for 
aftaleindgåelsen om de vigtigste oplysninger vedrørende lånet (fast eller variabel rente) ved 
hjælp af det europæiske standardiserede informationsblad (ESIS) og om de årlige 
omkostninger i procent. I betragtning 67 hedder det, at "Forbrugerne bør modtage oplysninger 
om debitorrenten i aftaleforholdets løbetid og forud for aftaleindgåelsen. Medlemsstaterne bør 
kunne opretholde eller indføre begrænsninger med hensyn til eller forbud mod kreditgivers 
ensidige ændringer af debitorrenten. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at forbrugeren har 
ret til at modtage en ajourført amortiseringstabel, hvis debitorrenten ændres."

Direktivet regulerer dog ikke overførslen af gæld fra en låneaftale til en anden. Disse 
overførsler falder under national kontraktret eller civilret.

Konklusion
Da ingen EU-lovgivning finder anvendelse, opfordres andrager til at søge at få sagen 
behandlet ved de nationale klageinstanser."

                                               
1 Direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse.


