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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων Εσωτερικής Αγοράς που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για την ενυπόθηκη πίστη 
στην ΕΕ(COM(2005)327)) εκτιμά κατά πόσον είναι σκόπιμο να θεσπισθεί κοινοτική 
νομοθεσία που αποβλέπει στην περαιτέρω ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών 
ενυπόθηκης πίστης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

B. εκτιμώντας ότι μια ανοιχτή, αποτελεσματική και πιο ολοκληρωμένη   αγορά 
ενυπόθηκης πίστης ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη κινητικότητα των εργαζομένων 
και των πολιτών στην ενιαία αγορά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό οποιασδήποτε νομοθετικής δράσης στον τομέα της ενυπόθηκης 
πίστης, η οποία για τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες αντιπροσωπεύει τη 
μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική δέσμευση της ζωής τους με μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στο βιοτικό τους επίπεδο και την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της διαφάνειας σε βασικά χαρακτηριστικά των 
διαθέσιμων προϊόντων ενυπόθηκων δανείων, όχι μόνον θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς αλλά και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των 
δανειοληπτών της ΕΕ οι οποίοι αναζητούν συμφωνίες ενυπόθηκων δανείων σε άλλα 
κράτη μέλη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να λάβουν εμπεριστατωμένη απόφαση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στα 
νομικά συστήματα και τις επιχειρηματικές νοοτροπίες των κρατών μελών, ιδίως 
σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται από την 
κοινοτική νομοθεσία (π.χ. διαδικασίες επιβολής του νόμου, νομοθεσία για την 
ακίνητη περιουσία, κτηματολόγια, όροι συμβολαίων, κτλ.), 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικοί φραγμοί που υπάρχουν στην αγορά έχουν 
μέχρι στιγμής παρεμποδίσει την αύξηση της προσφοράς διαμεθοριακών ενυπόθηκων 
δανείων, τα οποία μέχρι στιγμής αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της συνολικής 
αγοράς ενυπόθηκων δανείων της ΕΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματομεσίτες ενυπόθηκων δανείων μπορούν να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αντλώντας από την εμπειρία τους όσον αφορά 
προϊόντα στην εγχώρια αγορά αλλά και σε αγορές άλλων κρατών μελών, 
υποστηρίζοντας τη διαμεθοριακή δραστηριότητα και ενεργώντας ως γέφυρα μεταξύ 
των καταναλωτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσων εγχώριων όσο και της 
αλλοδαπής·

Η. εκτιμώντας ότι, προκειμένου να αποκτήσει  η αγορά ενυπόθηκων δανείων της ΕΕ 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα, ίσως είναι προτιμότερο να 
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εξετασθεί πρώτα η εφαρμογή και λειτουργία του κώδικα συμπεριφοράς για τα 
στεγαστικά δάνεια1 καθώς και τη χρήση του Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφορικών (ΤΕΔΠ), το οποίο αποβλέπει στο να εξασφαλίσει ότι στους 
καταναλωτές παρέχονται διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες  για στεγαστικά 
δάνεια· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κώδικας συμπεριφοράς για τα στεγαστικά δάνεια φαίνεται 
να έχει εφαρμοστεί με κυμαινόμενο βαθμό επιτυχίας στα διάφορα κράτη μέλη, χωρίς 
ωστόσο να έχει λύσει το συνολικό πρόβλημα της έλλειψης κοινού νομικού πλαισίου·

1. αναγνωρίζει το δυνητικό όφελος για τους καταναλωτές από κάποια περαιτέρω καλά 
εστιασμένη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκων δανείων·

2. ζητεί την εναρμόνιση των διατάξεων που διέπουν την ποσότητα και την ποιότητα των 
τεχνικών πληροφοριών και των συμβουλών που πρέπει να παρέχονται, που είναι 
απαραίτητες προκειμένου ο δανειολήπτης να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για τη 
σύμβαση την οποία πρόκειται να υπογράψει·

3. επιμένει ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι εξαντλητικές και σφαιρικές και 
πρέπει να παρέχονται το ταχύτερο δυνατόν, στη μητρική γλώσσα του δανειζόμενου, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη τεκμηριωμένης απόφασης από τη πρώτη στιγμή της 
διαδικασίας·

4. θεωρεί ότι ο υφιστάμενος Κώδικας Συμπεριφοράς για τα στεγαστικά δάνεια και 
καθώς και το  Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών (ΤΕΔΠ) είναι 
σημαντικά, αλλά όχι επαρκή εργαλεία για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών που διασχίζουν τα σύνορα μέσα στην ΕΕ προκειμένου να 
αγοράσουν ακίνητα σε άλλα κράτη μέλη·

5. ζητεί ιδίως να υπάρξουν κοινά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τη βάση υπολογισμού του 
Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο αποτελεί καθοριστικό 
στοιχείο προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο 
σύγκρισης της "πραγματικής τιμής" ενός ενυπόθηκου δανείου·

6. ζητεί να ορισθούν εναρμονισμένα ανώτατα όρια ΣΕΠΕ που να ισχύουν τουλάχιστον 
για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης·

7. υπογραμμίζει  την ευθύνη των δανειστών να παρέχουν, πέρα από τις πληροφορίες 
σχετικά με το ΣΕΠΕ, λεπτομερείς πληροφορίες για οποιασδήποτε άλλες συναφείς 
δαπάνες συναλλαγής, αμοιβές και νομικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τον 
δανειζόμενο (συμβολαιογράφος, τέλη καταχώρησης, διοικητικά έξοδα, φορολογικές 
απαιτήσεις κλπ.)·  

8. θεωρεί ότι η εναρμόνιση των επιλογών πρόωρης εξόφλησης και η θέσπιση ανώτατων 
ορίων στις ποινές πρόωρης εξόφλησης θα μπορούσε να ωφελήσει τον 

  
1 "Κώδικας  συμπεριφοράς σχετικά με τις προσυμβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους 
καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια", Σύσταση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2001, 
που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 69 στις  10.3.2001
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δανειζόμενο/καταναλωτή, εφόσον τούτο δεν οδηγήσει σε υψηλότερα ασφάλιστρα 
κινδύνου·  καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα για την προστασία 
των καταναλωτών που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν πρόωρη εξόφληση του 
δανείου τους· 

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάπτυξη του ρόλου των ενδιαμέσων  κατά την 
εμπορία και πώληση ενυπόθηκων δανείων πέρα από σύνορα στην αγορά της ΕΕ·

10. ζητεί αυστηρό σεβασμό όλης της νομοθεσίας της ΕΕ που διέπει την προστασία 
δεδομένων για οποιεσδήποτε πράξεις συνδέονται με την εκτίμηση κινδύνου της 
πιστοληπτικής ικανότητας ενός δανειζόμενου και σε σχέση με την αποθήκευση 
τέτοιων δεδομένων σε οποιοδήποτε είδος βάσης δεδομένων·

11. καλεί  την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το ταχύτερο 
δυνατό συμβατά συστήματα κτηματολογίου ή καταχώρησης ακίνητης περιουσίας έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία, 
εξασφαλίζοντας ακρίβεια και διαφάνεια. Η πρόσβαση σε τέτοιες βάσεις δεδομένων με 
παράλληλη αποφυγή των διακρίσεων θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι δανειστές να λειτουργούν διαμεθοριακά·

12. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν διαφοροποιημένη προσέγγιση στην εφαρμογή 
των εθνικών διαδικασιών επιβολής νόμου που συνδέονται με τις συμβάσεις 
ενυπόθηκων δανείων, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές και κοινωνικές 
καταστάσεις των καταναλωτών· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
δημιουργία "βαθμολογικού πίνακα" ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά  και θα 
περιέχει πληροφορίες  σχετικά με το κόστος και τη διάρκεια των διαδικασιών 
αναγκαστικού πλειστηριασμού στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει 
τακτικά την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
Εθελοντικού Κώδικα Συμπεριφοράς για τα στεγαστικά δάνεια και τη χρήση του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών  (ΤΕΔΠ) και ενθαρρύνει θερμά 
την αυξημένη χρήση τους σε όλα τα κράτη μέλη·

14. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση οδηγίας που να αποβλέπει στην 
εναρμόνιση βασικών πτυχών της αγοράς ενυπόθηκων δανείων που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τους καταναλωτές της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων κοινών κοινοτικών 
προτύπων στη βάση υπολογισμού του ΣΕΠΕ και ενός καταλόγου υποχρεωτικών 
πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε προσφορά ενυπόθηκου 
δανείου που παρουσιάζεται σε δυνητικό δανειολήπτη.   


