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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0626/2011 af Daniel Marian Iorga, rumænsk statsborger, for 
"Plataforma de Afectados por la Hipoteca", om påstået krænkelse af den spanske 
forfatning i forbindelse med optagelse af banklån til køb af privat ejendom

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at han er medlem af en organisation kaldet "Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca" (platform for berørte af lån i fast ejendom) med sæde i Spanien, hvis formål er at 
bekæmpe de negative virkninger af den spanske lovgivning om banklån til private med 
henblik på køb af fast ejendom. Andrageren hævder, at disse virkninger strider imod den 
spanske forfatning. Når en person ikke har penge til at betale for huset, pantsættes dette til 
banken, og beboeren skal forlade det, men skal fortsat betale af på lånet. Han foreslår, at huset 
overdrages til banken, og at den tidligere ejer fritages for at betale lånet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012

"Andrageren søger på vegne af den spanske forening "Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca" Europa-Parlamentets støtte og mægling med henblik på at indføre datio in solutum 
i spansk lovgivning. En lov med dette formål drøftes i øjeblikket i det spanske parlament. Den 
vil frigøre spanske forbrugere fra forpligtelsen til at fortsætte med at betale af på deres lån, når 
deres huse er blevet overtaget af bankerne. Staten tillader, at bankerne overtager 
ejendommene, mens de fortsat kræver, at forbrugerne skal betale lånet tilbage. Andrageren 
hævder, at det er i strid med artikel 25 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 
11 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og artikel 
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47 i den spanske forfatning.

Begrebet "datio in solutum" er ikke reguleret af EU-retten, og medlemsstaterne har 
enekompetence til at regulere dette spørgsmål på den måde, de ønsker.

I marts 2011 forelagde Kommissionen et forslag til et direktiv om kreditaftaler i forbindelse 
med fast ejendom til beboelse (KOM(2011)0142). Direktivet er på nuværende tidspunkt til 
forhandling mellem Parlamentet og Rådet. Dette forslag omfatter dog kun den 
prækontraktuelle fase, og det regulerer hverken gældssaneringsprocedurer eller det 
kontraktmæssige forhold mellem forbrugeren og långiveren, når aftalen er underskrevet.

Disse forhold er knyttet til den nationale procesret og lovgivning, der regulerer fysiske 
personers konkurs. Regulering på EU-plan forekommer således ikke berettiget på dette 
tidspunkt. Kommissionen offentliggjorde dog i marts 2011 arbejdsdokumentet "National 
measures and practices to avoid foreclosure procedures for residential mortgage loans" 
(SEK(2011)0357). Formålet var at kortlægge bedste praksis i hele EU og anføre eksempler og 
vejlede de nationale offentlige myndigheder og kreditorer om, hvordan de stigende 
misligholdelsesrater er blevet betragtet og behandlet i andre medlemsstater med henblik på at 
undgå tvangsauktioner.

Konklusion

Kommissionen er opmærksom på det spørgsmål, som andrageren rejser, men agter ikke på 
nuværende tidspunkt at træffe foranstaltninger på EU-plan. Sagen bør derfor behandles på 
nationalt plan gennem de kompetente nationale myndigheder."


