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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Kommissionen i sin grønbog om realkredit i EU (KOM(2005)0327) 
vurderer behovet for fællesskabslovgivning, der sigter mod en yderligere integration af 
de europæiske realkreditmarkeder, ud fra et ønske om at øge EU’s 
konkurrencedygtighed,

B. der henviser til, at et åbent, effektivt og mere integreret realkreditmarked imødekommer 
arbejdskraftens og borgernes øgede mobilitet i det indre marked,

C. der henviser til, at beskyttelse af de europæiske forbrugere bør være et fremtrædende 
træk ved enhver lovgivningsforanstaltning om realkredit, der for de fleste EU-borgere er 
den største finansielle forpligtelse i deres liv, og som har en langsigtet indvirkning på 
deres levestandard og finansielle stabilitet,

D. der henviser til, at øget gennemsigtighed om centrale kendetegn ved tilgængelige 
realkreditprodukter ikke blot vil forbedre markedseffektiviteten, men også øge tilliden 
blandt EU-lånere, der undersøger realkreditmuligheder i andre medlemsstater, og sætte 
dem i stand til at træffe en velunderbygget beslutning,

E. der henviser til, at der stadig findes betydelige forskelle mellem medlemsstaternes 
retssystemer og erhvervskulturer, navnlig vedrørende regulering af områder, der ikke er 
omfattet af EU-lovgivningen (dvs. håndhævelsesprocedurer, ejendomslovgivning, 
matrikelbøger, kontraktbetingelser osv.),

F. der henviser til, at betydelige markedshindringer hidtil har forhindret en stigning i 
antallet af grænseoverskridende realkredittilbud, der indtil videre tegner sig for under 
1 % af det samlede realkreditmarked i EU,

G. der henviser til, at realkreditudbydere kan spille en vigtig rolle ved at udnytte deres 
ekspertise vedrørende realkreditprodukter på deres hjemmemarked, men også på andre 
medlemsstaters markeder og derved støtte grænseoverskridende aktiviteter og fungere 
som bindeled mellem forbrugere og såvel udenlandske som lokale 
finansieringsinstitutioner,

H. der henviser til, at det for at gøre EU's realkreditmarked mere effektivt og 
konkurrencedygtigt kunne være hensigtsmæssigt først at se på gennemførelsen og 
funktionen af adfærdskodeksen for boliglån1 og brugen af det standardiserede 
europæiske informationsblad, der har til formål at sikre, at forbrugerne modtager 
gennemsigtig og sammenlignelig information om boliglån,

  
1 "Kommissionens henstilling af 1. marts 2001 om oplysninger forud for indgåelse af kontrakt, der skal gives til 
forbrugerne af långivere, der tilbyder boliglån", Kommissionens henstilling af 1. marts 2001, offentliggjort i EFT 
L 69 af 10.3.2001.
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I. der henviser til, at adfærdskodeksen om boliglån ser ud til være blevet gennemført med 
vekslende held i medlemsstaterne, uden dog at løse det generelle problem med den 
manglende fælles retlige ramme,

1. erkender, at forbrugerne potentielt kan drage fordel af en yderligere, velfokuseret 
integration af EU's realkreditmarked;

2. opfordrer til en harmonisering af bestemmelserne om mængden og kvaliteten af de 
tekniske oplysninger, som skal gives, da de er nødvendige for, at låneren kan træffe en 
velunderbygget beslutning om den realkreditaftale, han/hun er ved at optage;

3. understreger, at disse oplysninger skal være udtømmende og forståelige og skal gives på 
det tidligst mulige tidspunkt på lånerens modersmål for at muliggøre et velunderbygget 
valg lige fra processens start;

4. mener, at den eksisterende adfærdskodeks om boliglån og det standardiserede 
europæiske informationsblad er vigtige om end utilstrækkelige instrumenter til behørig 
beskyttelse af de økonomiske interesser, som borgere, der flytter inden for EU, og som 
er nødt til at erhverve ejendom i andre medlemsstater, har;

5. opfordrer navnlig til, at der udarbejdes fælles EU-standarder for beregningsgrundlaget 
for de årlige omkostninger i procent, der er et centralt element, når forbrugerne skal 
gives en brugbar måde at sammenligne realkreditlåns "reelle pris" på;

6. opfordrer til, at der fastsættes harmoniserede lofter over de årlige omkostninger i 
procent, der i det mindste skal gælde for landene i euroområdet;

7. understreger långiverens ansvar for – ud over information om de årlige omkostninger i 
procent – at yde detaljeret information om eventuelle andre tilknyttede 
transaktionsomkostninger og gebyrer og retlige forpligtelser, som låntageren pådrager 
sig (notar, registrerings- og administrationsgebyrer, skattemæssige krav osv.);

8. mener, at en harmonisering af førtidsindfrielsesmulighederne og lofterne over 
førtidsindfrielsesgebyrer vil kunne være til gavn for låntageren/forbrugeren, forudsat at 
dette ikke resulterer i højere risikopræmier; opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre foranstaltninger til beskyttelse af forbrugere, der vælger at foretage en 
førtidsindfrielse;

9. opfordrer Kommissionen til at se nærmere på udviklingen af mellemleds rolle i 
markedsføringen og salget af realkreditlån på tværs af grænserne i EU;

10. opfordrer til, at alle bestemmelser i EU’s databeskyttelseslovgivning overholdes nøje i 
forbindelse med enhver risikovurdering af låntagerens kreditværdighed, og til at 
sådanne data gemmes i en database;
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11. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til snarest muligt at 
gennemføre kompatible systemer for matrikelbøger eller udstykning af ejendomme for 
at lette udvekslingen af information om jordbesiddelse og sikre nøjagtighed og 
transparens; ikke-diskriminerende adgang til sådanne databaser vil være et vigtigt 
element med hensyn til at tilskynde långivere til at operere på tværs af grænserne;

12. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre en differentieret fremgangsmåde i 
forbindelse med gennemførelse af nationale håndhævelsesprocedurer i tilknytning til 
realkreditaftaler for at tage hensyn til forbrugernes personlige og sociale 
omstændigheder; støtter Kommissionens forslag om at oprette en "resultattavle", der 
opdateres regelmæssigt, med oplysninger om omkostningerne ved og varigheden af 
tvangssalgsprocedurer i medlemsstaterne, og opfordrer Kommissionen til regelmæssigt 
at tage effektiviteten af denne foranstaltning op til overvejelse;

13. opfordrer Kommissionen til at se på, hvordan den frivillige adfærdskodeks om boliglån 
og brugen af det standardiserede europæiske informationsblad kan udvikles yderligere, 
og tilskynder kraftigt til en øget gennemførelse af dem i alle medlemsstater;

14. opfordrer Kommissionen til at stille et forslag til direktiv om harmonisering af de 
centrale aspekter af realkreditmarkedet, der er særlig relevante for EU’s forbrugere, 
herunder fælles EU-standarder for beregningsgrundlaget for de årlige omkostninger i 
procent og en liste over obligatorisk information, der skal indgå i ethvert 
realkredittilbud, der tilbydes en potentiel låntager.
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