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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Zelená kniha Komisie o hypotekárnych úveroch v EÚ (KOM(2005)327) 
posudzuje prípad právnych predpisov Spoločenstva zameraných na ďalšiu integráciu 
európskych trhov s hypotekárnymi úvermi s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ;

B. keďže otvorený, účinný a integrovanejší trh s hypotekárnymi úvermi reaguje na 
zvýšenú mobilitu pracovnej sily a občanov na vnútornom trhu;

C. keďže ochrana európskych spotrebiteľov musí byť na prvom mieste v rámci 
akejkoľvek legislatívnej činnosti týkajúcej sa hypotekárnych úverov, ktoré pre väčšinu 
občanov EÚ predstavujú najväčší celoživotný finančný záväzok s dlhodobým 
vplyvom na ich životnú úroveň a finančnú stabilitu;

D. keďže vyššia transparentnosť hlavných prvkov dostupných hypotekárnych produktov 
nielen zlepší účinnosť trhu, ale zvýši aj dôveru žiadateľov o úver v EÚ, ktorí sa 
zamýšľajú nad získaním hypotekárneho úveru v iných členských štátoch, a umožní im 
rozhodnúť sa na základe informácií;

E. keďže medzi právnymi systémami a kultúrou podnikania v členských štátoch stále 
existujú veľké rozdiely, predovšetkým v oblasti ustanovení, ktoré upravujú oblasti, na 
ktoré sa nevzťahujú právne predpisy EÚ (napr. postupy vynútiteľnosti práva, právne 
predpisy v oblasti nehnuteľností, katastrálne úrady, zmluvné podmienky atď.);

F. keďže veľké obchodné prekážky doteraz bránili nárastu ponuky medzištátnych 
hypotekárnych úverov, ktoré doteraz predstavujú menej ako 1 % z celkového trhu 
s hypotekárnymi úvermi v EÚ;

G. keďže sprostredkovatelia hypotekárnych úverov by mohli zohrávať významnú úlohu, 
ktorá vyplýva z ich skúseností s hypotekárnymi produktmi na ich domácich trhoch, 
ako aj v rámci trhov iných členských štátov, tým, že podporia medzištátnu činnosť 
a budú vytvárať spojenie medzi spotrebiteľmi a zahraničnými a miestnymi finančnými 
inštitúciami;

H. keďže z hľadiska zvýšenia účinnosti a konkurencieschopnosti trhu s hypotekárnymi 
úvermi v EÚ by bolo výhodnejšie, aby s v prvom rade zvážilo uplatňovanie 
a fungovanie kódexu správania týkajúceho sa pôžičiek1 na bývanie a využívanie 
európskeho štandardizovaného informačného formulára (ESIS) s cieľom zabezpečiť, 
aby spotrebitelia získali transparentné a porovnateľné informácie o pôžičkách na 
bývanie;

I. keďže sa zdá, že kódex správania týkajúci sa pôžičiek na bývanie sa uplatňoval 
  

1 „Kódex o poskytovaní predzmluvných informácií spotrebiteľom zo strany poskytovateľov úverov, ktorí 
poskytujú pôžičky na bývanie“, odporúčanie Komisie z 1. marca 2001 uverejnené v Ú. v. ES L 69 z 10.3.2001
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so striedavým úspechom v rôznych členských štátoch, avšak bez toho, aby sa vyriešil 
celkový problém, ktorým je nedostatočne rozvinutý spoločný právny rámec;

1. uznáva potenciál ďalšej, dobre cielenej integrácie trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ 
vzhľadom na výhod pre spotrebiteľov;

2. požaduje zosúladenie ustanovení, ktoré sa vzťahujú na kvantitu a kvalitu 
poskytovaných technických informácií a poradenstva, ktoré žiadateľ nevyhnutne 
potrebuje na vykonanie informovaného rozhodnutia o zmluve o hypotekárnom úvere, 
ktorú sa chystá podpísať;

3. trvá na tom, aby takéto informácie boli obsiahle a zrozumiteľné a aby sa poskytovali 
čo možno najskôr a v rodnom jazyku žiadateľa o pôžičku, aby tak mohol prijať 
informované rozhodnutie hneď na úplnom začiatku celého procesu;

4. domnieva sa, že kódex správania týkajúci sa pôžičiek na bývanie a európsky 
štandardizovaný informačný formulár (ESIS) sú síce dôležitými, avšak 
nedostatočnými nástrojmi na to, aby v plnej miere chránili hospodárske záujmy 
občanov, ktorí sa sťahujú do rôznych krajín EÚ a majú v úmysle kúpiť nehnuteľnosti 
v inom členskom štáte;

5. vyzýva, aby sa do základu výpočtu ročnej percentuálnej sadzby nákladov (APRC) 
prijali predovšetkým spoločné normy EÚ, pretože je kľúčovým prvkom, ktorý 
spotrebiteľovi umožní, aby prijateľným spôsobom porovnal „skutočnú cenu“ 
hypotekárneho úveru;

6. žiada, aby sa stanovili harmonizované stropy APRC, ktoré majú platiť aspoň pre 
členské štáty eurozóny;

7. zdôrazňuje, že povinnosťou veriteľa je poskytnúť podrobné informácie, okrem 
informácií o APRC, o všetkých ďalších príslušných nákladoch a poplatkoch 
a právnych povinnostiach, ktoré súvisia s transakciou a ktoré vzniknú žiadateľovi 
o pôžičku (notárske poplatky, registračné a administratívne poplatky, daňové 
požiadavky atď.);

8. domnieva sa, že harmonizácia možností predčasného splatenia úveru a obmedzení 
v súvislosti s predčasným splatením úveru (ERF) by mohla byť prínosom pre 
veriteľa/spotrebiteľa za predpokladu, že by nedošlo k stanoveniu vyšších rizikových 
prémií; vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla opatrenia na ochranu spotrebiteľov, ktorí 
sa rozhodnú pre predčasné splatenie úveru;

9. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti vylepšenia úlohy sprostredkovateľov 
v oblasti marketingových operácií a predaja hypotekárnych úverov cez hranice trhu 
EÚ;

10. požaduje, aby sa dôsledne dodržiavali všetky platné právne predpisy EÚ v oblasti 
ochrany údajov v súvislosti s každou činnosťou týkajúcou sa hodnotenia rizika 
úverovej bonity klienta a uchovávaním takýchto údajov v akejkoľvek databáze;
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11. vyzýva Komisiu, aby podnietila členské štáty k čo najskoršej realizácii zlučiteľných 
systémov katastrálnych úradov alebo registrov nehnuteľností s cieľom uľahčiť 
výmenu informácií o vlastníctve pozemkov a zabezpečiť presnosť a transparentnosť. 
Prístup k takýmto databázam na nediskriminačnom základe bude významným krokom 
v rámci podpory poskytovateľov úverov v tom, aby začali pôsobiť na medzinárodnej 
úrovni;

12. vyzýva členské štáty, aby postupovali diferencovane v rámci realizácie vnútroštátnych 
postupov vynútiteľnosti práva, ktoré sa týkajú zmlúv o hypotekárnych úveroch, aby sa 
tak zohľadnili osobné a sociálne podmienky spotrebiteľa; podporuje návrh Komisie, 
aby sa vytvorila pravidelne aktualizovaná tabuľka s informáciami o nákladoch a trvaní 
postupov núteného predaja v členských štátoch a vyzýva Komisiu, aby pravidelne 
kontrolovala účinnosť tohto opatrenia;

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby ďalšieho vývoja dobrovoľného kódexu 
správania týkajúceho sa pôžičiek na bývanie a využívania európskeho 
štandardizovaného informačného formulára (ESIS) a dôrazne podporuje ich širšie 
uplatňovanie vo všetkých členských štátoch;

14. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh smernice, ktorá by sa zameriavala na 
harmonizáciu kľúčových aspektov trhu s hypotekárnymi úvermi, ktoré sú pre 
spotrebiteľov EÚ mimoriadne dôležité, vrátane spoločných noriem EÚ, pokiaľ ide 
o základ pre výpočet APRC, a zoznamu povinne predkladaných informácií, ktoré 
musia byť súčasťou každej ponuky hypotekárneho úveru predloženej potenciálnemu 
klientovi.


	625744sk.doc

