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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zielona księga Komisji na temat kredytu hipotecznego w UE 
(COM(2005)327)) ocenia argumenty uzasadniające potrzebę prawodawstwa 
wspólnotowego, którego celem jest dalsza integracja europejskich rynków kredytów 
hipotecznych, służąca zwiększeniu konkurencyjności UE;

B. mając na uwadze, że otwarty, wydajny i bardziej zintegrowany rynek kredytów 
hipotecznych wychodzi naprzeciw rosnącej mobilności pracy i obywateli na rynku 
wewnętrznym; 

C. mając na uwadze, że ochrona europejskich konsumentów musi być nadrzędną cechą 
wszelkich posunięć legislacyjnych w dziedzinie kredytów hipotecznych, który dla 
większości obywateli UE oznacza największe finansowe zobowiązanie w życiu, 
mające długofalowe konsekwencje dla ich standardu życia i stabilności finansowej;

D. mając na uwadze, że zwiększona przejrzystość zasadniczych elementów dostępnych 
produktów hipotecznych nie tylko wpłynie korzystnie na wydajność rynku, ale także 
wzmocni zaufanie kredytobiorców w UE porównujących warunki umów kredytowych 
w innych państwach członkowskich oraz pozwoli im na podjęcie przemyślanej 
decyzji;

E. mając na uwadze, że w dalszym ciągu istnieją znaczące różnice w systemach 
prawnych i kulturach biznesu państw członkowskich, dotyczące zwłaszcza przepisów 
regulujących dziedziny, które nie są objęte prawodawstwem unijnym (tj. procedury 
wykonawcze, ustawodawstwo z zakresu nieruchomości, rejestry gruntów, warunki 
umów itd.);

F. mając na uwadze, że znaczne bariery rynkowe utrudniają jak dotąd wzrost 
transgranicznych ofert kredytów hipotecznych, które stanowią obecnie mniej niż 1% 
całkowitego rynku hipotecznego w UE;

G. mając na uwadze, że pośrednicy hipoteczni mogą odegrać istotną rolę, wykorzystując 
swoje doświadczenie w dziedzinie produktów hipotecznych na rynku krajowym, a 
także rynkach innych państw członkowskich, wspierając działalność transgraniczną 
oraz działając jako pomost między konsumentami a zagranicznymi i krajowymi 
instytucjami finansowymi;

H. mając na uwadze, że w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności rynku 
kredytów hipotecznych w UE wskazane byłoby w pierwszej kolejności zbadanie 
sposobu wcielania w życie i funkcjonowania kodeksu postępowania w sprawie 
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pożyczek mieszkaniowych1 oraz stosowania europejskiego znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS), których celem jest zapewnienie, że konsumenci otrzymują 
przejrzyste i porównywalne informacje na temat pożyczek mieszkaniowych; 

I. mając na uwadze, że kodeks postępowania w sprawie pożyczek mieszkaniowych 
najwyraźniej został z różnym skutkiem wprowadzony w państwach członkowskich, 
nie rozwiązując ogólnego problemu braku wspólnotowych ram prawnych w tym 
zakresie;

1. dostrzega potencjał korzyści dla konsumenta płynących z dalszej, właściwie 
ukierunkowanej integracji wspólnotowego rynku hipotecznego; 

2. wzywa do harmonizacji przepisów regulujących ilość oraz jakość udzielanych 
informacji technicznych oraz porad, niezbędnych dla kredytobiorcy w celu podjęcia 
przemyślanej decyzji w sprawie umowy hipotecznej, którą zamierza podpisać;

3. nalega, aby informacje te były wyczerpujące i zrozumiałe, a także aby kredytobiorca 
otrzymał je na możliwie najwcześniejszym etapie i w swoim ojczystym języku, w celu 
umożliwienia mu podjęcia świadomego wyboru na samym początku tego procesu;

4. uważa, że kodeks postępowania w sprawie pożyczek mieszkaniowych oraz europejski 
znormalizowany arkusz informacyjny (ESIS) są ważnymi, lecz niewystarczającymi 
instrumentami do należytej ochrony interesów ekonomicznych obywateli, którzy 
przemieszczają się wewnątrz UE i muszą nabywać nieruchomości w innych 
państwach członkowskich;

5. wzywa w szczególności do ustanowienia wspólnych standardów UE w zakresie 
obliczania podstawy rocznej stopy oprocentowania (APRC), które są kluczowe dla 
przyznania konsumentom realnego instrumentu, umożliwiającego porównanie 
„faktycznych cen” kredytów hipotecznych; 

6. wzywa do określenia pułapów zharmonizowanych rocznych stop oprocentowania, 
obowiązujących przynajmniej w krajach strefy euro;

7. podkreśla, że pożyczkodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie kredytobiorcy –
poza informacjami dotyczącymi APRC – szczegółowych informacji w sprawie 
wszelkich innych kosztów i opłat związanych z transakcją, ponoszonych przez 
kredytobiorcę, oraz zaciąganych przez niego zobowiązań prawnych (opłaty notarialne, 
rejestracyjne, administracyjne, wymagania fiskalne itd.);

8. uważa, że harmonizacja warunków przedterminowej spłaty oraz górnych pułapów 
opłat za przedterminową spłatę (ERF) mogłaby przynieść korzyści 
kredytobiorcy/konsumentowi przy założeniu, że nie wiązałoby się to z wyższymi 
premiami z tytułu ryzyka; w związku z tym wzywa Komisję, aby wprowadziła środki 
chroniące konsumentów, którzy zdecydowali się na przedterminową spłatę pożyczki;

  
1 „Kodeks postępowania w sprawie informacji udzielanych przez pożyczkodawców konsumentom przed 
zawarciem umowy odnoszących się do pożyczek mieszkaniowych”, zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2001 r.,
opublikowane w Dz.U. L 69 z 10.3.2001.
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9. wzywa Komisję, aby zajęła się wzmocnieniem roli pośredników w marketingu i 
sprzedaży kredytów hipotecznych poza granicami rynku UE;

10. nawołuje do ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań 
prawnych Wspólnoty dotyczących ochrony danych w odniesieniu do operacji 
związanych z oceną ryzyka wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy oraz do 
przechowywania tego typu danych we wszelkiego rodzaju bazach danych;

11. wzywa Komisję, aby zachęciła państwa członkowskie do jak najszybszego 
wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji gruntów lub nieruchomości w 
celu ułatwienia wymiany informacji na temat własności gruntów, zapewniając przy 
tym dokładność i przejrzystość; dostęp do takich baz danych z poszanowaniem zasady 
niedyskryminacji będzie znaczącym krokiem do zachęcenia pożyczkodawców do 
aktywności transgranicznej;

12. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia zróżnicowanego podejścia do 
wprowadzenia krajowych procedur wykonawczych odnoszących się do umów o 
kredyt hipoteczny, w celu uwzględnienia osobistej sytuacji i warunków socjalnych 
konsumentów; popiera propozycję Komisji, zgodnie z którą należy stworzyć 
systematycznie uaktualnianą tablicę wyników zawierającą informacje na temat 
kosztów i czasu trwania procedur sprzedaży licytacyjnej w państwach członkowskich, 
wzywając jednocześnie Komisję do regularnego badania skuteczności tego środka; 

13. wzywa Komisję do szukania możliwości dalszego rozwoju dobrowolnego kodeksu 
postępowania w sprawie pożyczek mieszkaniowych oraz stosowania europejskiego 
znormalizowanego arkusza informacyjnego (ESIS) i zdecydowanie popiera silniejsze 
wprowadzenie tych instrumentów we wszystkich państwach członkowskich;

14. wzywa Komisję do przedstawienia projektu dyrektywy, której celem będzie 
harmonizacja kluczowych aspektów rynku kredytów hipotecznych, mających 
szczególne znaczenie dla konsumentów w UE, i która będzie zawierała wspólne 
standardy unijne w zakresie obliczania podstawy rocznej stopy oprocentowania 
(APRC) oraz wykaz obowiązkowych informacji, które muszą zostać ujęte w każdej 
ofercie kredytu hipotecznego przedstawianej potencjalnemu kredytobiorcy.


