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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2120/2013 af L.M.V.M., spansk statsborger, om lån med 
pant i fast ejendom i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren klager over den metode, der anvendes af banken BBVA i Spanien med hensyn til 
tilbagebetalingen af sit lån med pant i fast ejendom. Han udtrykker sin mistillid til de 
nationale retlige og politiske institutioner og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge 
den praksis, som bankerne anvender i forholdet til deres kunder. Nærmere bestemt påpeger 
han, at lånet, der er fleksibelt, ikke er blevet justeret efter de rentebevægelser, der er fastsat af 
ECB. Han ønsker at få tilbagebetalt sine penge og finder, at der er tale om urimelig 
bankpraksis. Endvidere klager han over, at banken var alt for langsom til at besvare ham, når 
han som kunde anmodede om præcisering. Han finder, at der er tale om instrumental adfærd 
fra BBVA's side.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2015

Kommissionens bemærkninger 

Den måde rentesatser beregnes på i forbrugerkreditaftaler er i øjeblikket ikke reguleret på EU-
plan.

De spanske domstole har identificeret en række urimelige kontraktvilkår i 
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forbrugerkreditaftaler, herunder vilkår om minimumsrentesatser, som er til hinder for at 
realkreditlåntagere får gavn af fald i låneomkostninger1.

Ifølge direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler2 betragtes et 
kontraktvilkår, der skaber en væsentlig ubalance mellem parterne til skade for forbrugeren 
som urimeligt og er dermed ikke bindende. Bilaget til direktivet indeholder en liste over 
kontraktvilkår, der kan betragtes som urimelige, f.eks. at gøre det bindende for forbrugeren, at 
denne har accepteret vilkår, som han rent faktisk ikke har haft mulighed for at stifte 
bekendtskab med inden aftalens indgåelse (afsnit 1, litra i), i bilaget), eller at tillade den 
erhvervsdrivende ensidigt at ændre kontraktvilkårene uden gyldig og i aftalen anført grund 
(afsnit 1, litra j), i bilaget). Selv om urimelige vilkår ikke er bindende for forbrugeren, er det 
op til de nationale myndigheder og domstole at fastslå, om enkelte kontraktvilkår i en 
forbrugeraftale bør anses for urimelige på grundlag af den nationale lovgivning, som 
gennemfører direktivet. 

I overensstemmelse med direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne3 forbydes erhvervsdrivende at medvirke i urimelige praksis over for 
forbrugerne. I direktivets bestemmelser kræves det, at erhvervsdrivende opfylder kravet om 
erhvervsmæssig diligenspligt, og at de på en klar, forståelig og hensigtsmæssig måde giver 
væsentlige oplysninger, som forbrugerne behøver for at kunne træffe en informeret 
købsbeslutning, herunder oplysninger om et produkts vigtigste karakteristika og pris. 

Direktiv 2014/17/EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse4

finder kun anvendelse på kreditaftaler, der eksisterer efter 21. marts 2016, og regulerer ikke 
indholdet af kreditaftaler men indholdet af oplysninger, der skal gives forud for 
aftaleindgåelsen. Kreditgiverne skal navnlig oplyse om kredittens vigtigste karakteristika, 
herunder den formel, der anvendes til at ændre debitorrenten og dens forskellige elementer, og 
hvor yderligere oplysninger om de indeks eller satser, som anvendes i formlen, kan findes.
Oplysningerne skal endvidere omfatte de potentielle risici, der er forbundet med 
debitorrenten, det værst tænkelige scenarie, når debitorrenten er variabel, samt lånets 
amortiseringsstruktur. I henhold til direktivet skal medlemsstaterne endvidere sikre, at ethvert 
indeks eller enhver referencerente, der anvendes til at beregne debitorrenten, er tydelig, 
tilgængelig, objektiv og verificerbar for kreditaftalens parter og de kompetente myndigheder. 
Kreditgiveren skal også underrette forbrugeren om enhver ændring i den gældende 
debitorrente i aftalens løbetid, inden ændringen får virkning. Kommissionen vil nøje følge 
gennemførelsen af direktivet.

Derudover har Kommissionen vedtaget et forslag til forordning om indeks, der bruges som 
benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter5 for at sikre, at benchmarkene 
er robuste, pålidelige og egnede til formålet (bl.a. ved hjælp af en egnethedsvurdering) og 
ikke er genstand for manipulation. 

                                               
1  Bestemmelser om minimumsrentesatser er også blevet erklæret ugyldige af højesteret, sag 241/2013, 9. maj 
2013.
2 EUT L 95 af 21.4.1993, s. 29.
3 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
4 EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34.
5  COM(2013) 0641.
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Spørgsmålene, som rejses i andragendet vedrører ikke bankafvikling. Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber synes derfor ikke at finde anvendelse.

Konklusion

Kommissionen råder ikke over håndhævelsesbeføjelser over for enkelte erhvervsdrivende. 

Andrageren kan rette henvendelse til den spanske nationalbank1 vedrørende bankens påståede 
forsinkede svar på hans henvendelse. Det er fortsat de nationale domstoles ansvar i hvert 
enkelt tilfælde at afgøre, om de anvendte betingelser i en specifik kontrakt skal betragtes som 
urimelige i overensstemmelse med direktiv 93/13.

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


