
CM\1034241SV.doc PE537.456v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 1436/2013, ingiven av A.T., spansk medborgare, om ensidiga 
förändringar av amorteringsvillkor i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att en bank som beviljade hennes familj ett fastighetslån ensidigt har 
ändrat villkoren och de månatliga amorteringarna för lånet.

Framställaren uppger att hon inte har fått några svar på sina frågor trots att hon har framfört 
klagomål till den spanska banken.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 maj 2014. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 29 augusti 2014

Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal1 är kanske inte tillämpligt i detta 
fall eftersom det ursprungliga lånet verkar gälla mellan två företag (B2B). Enligt artiklarna 
3.1 och 6.1 i direktiv 93/13/EEG ska avtalsvillkor i avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter som inte har varit föremål för individuell förhandling inte vara bindande för 
konsumenterna om de medför en betydande obalans mellan näringsidkarens och 
konsumentens respektive intressen, till nackdel för konsumenten. De nationella domstolarna 
ansvarar för att pröva huruvida ett avtalsvillkor är skäligt.

                                               
1 EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.
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Lån mellan företag omfattas som regel av privaträttsliga arrangemang på nationell nivå. EU-
lagstiftningen reglerar, med mycket få undantag, endast konsumentkrediter.

Det verkar vid första anblicken märkligt att en låneskuld skulle kunna överföras till ett annat 
lån utan att samtliga inblandade vet om det. Huruvida en bank ensidigt kan höja 
amorteringsbeloppet eller ej beror på de nationella privaträttsliga arrangemangen. 

Den 4 februari 2014 antog EU direktivet om bostadslåneavtal1. Direktivet kommer inte att 
gälla kreditavtal förrän efter den 21 mars 2016. Kreditgivarna kommer att vara skyldiga att 
innan lånet ingås informera låntagarna om lånets särdrag (till exempel fast eller rörlig 
låneränta) – via det standardiserade EU-faktabladet – och om de faktiska årliga 
lånekostnaderna genom att uppge den effektiva räntan. I skäl 67 i direktivet fastställs att 
”konsumenterna bör [...] upplysas om krediträntan både under avtalstiden och i skedet innan 
avtal ingås. Medlemsstaterna bör kunna behålla eller införa restriktioner eller förbud mot 
ensidiga ändringar av krediträntan från kreditgivarens sida. Medlemsstaterna bör även kunna 
föreskriva att konsumenten, om krediträntan förändras, ska ha rätt att få en uppdaterad 
amorteringsplan.”

Direktivet reglerar emellertid inte överföring av skulden från ett kreditavtal till ett annat. 
Sådana överföringar regleras genom nationell avtals- eller civilrätt.

Slutsats

I brist på tillämplig EU-lagstiftning rekommenderas framställaren att fortsätta att driva frågan 
via de behöriga nationella klagomålskanalerna.

                                               
1 Direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastigheter.


