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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker zelena knjiga Komisije o hipotekarnih kreditih v EU (KOM(2005)327)) presoja 
primernost zakonodaje Skupnosti, ki ima za cilj večjo integracijo evropskih trgov 
hipotekarnih kreditov, katerega cilj je krepitev konkurenčnosti Evropske unije,

B. ker bi se odprt, učinkovit in bolj integriran trg hipotekarnih kreditov odzival na vedno 
večjo mobilnost delavcev in državljanov na notranjem trgu,

C. ker mora biti zaščita evropskih potrošnikov najpomembnejša značilnost vsakega 
zakonodajnega ukrepa o hipotekarnih kreditih, ki za večino državljanov EU 
predstavlja največjo finančno obveznost v njihovem življenju, ki ima dolgoročne 
posledice na njihov življenjski standard in na njihovo finančno stabilnost,

D. ker okrepljena transparentnost nad ključnimi značilnostmi razpoložljivih hipotečnih 
proizvodov ne bi samo izboljšala učinkovitost trga, ampak bi okrepila tudi zaupanje 
evropskih posojilojemalcev, ki se zanimajo za hipotekarne kredite v drugih državah 
članicah in jim omogočila, da se odločijo na podlagi prejetih informacij,

E. ker še vedno obstajajo znatne razlike med pravnimi sistemi in poslovnimi običaji 
držav članic, zlasti glede določb, ki urejajo področja, ki jih ne pokriva zakonodaja EU 
(tj. izvršni postopki, zakonodaja o lastnini, zemljiške knjige, pogodbeni pogoji itd.),

F. ker so precejšnje tržne zapreke doslej ovirale rast čezmejnih ponudb za hipotekarni 
kredit, ki trenutno znašajo manj kot 1 % celotnega hipotekarnega trga EU,

G. ker lahko hipotekarni posredniki igrajo pomembno vlogo, saj uporabljajo lastne 
izkušnje, pridobljene na področju s hipotekami povezanimi proizvodi na domačem 
trgu kot tudi na trgih drugih držav članic, ter tako podprejo čezmejne dejavnosti in 
predstavljajo most med potrošniki in tujimi kakor tudi lokalnimi finančnimi 
institucijami,

H. ker je bolje da se, z namenom, da bi trg hipotekarnih kreditov EU postal bolj učinkovit 
in konkurenčen, najprej osredotoči na izvajanje in delovanje kodeksa vedenja o 
stanovanjskih posojilih1 in na uporabo Evropskega standardnega informativnega lista 
(ESIS), da bi tako zagotovili, da potrošnik pridobi transparentne in primerljive podatke 
o stanovanjskih posojilih,

I. ker se zdi, da je imelo izvajanje kodeksa vedenja o stanovanjskih posojilih različno 
stopnjo uspeha v državah članicah in pri tem še vedno ni bila rešena globalna težava, 
ki je pomanjkanje skupnega zakonodajnega okvira,

  
1 "Kodeks vedenja o predpogodbenih informacijah, ki jih potrošnikom posredujejo posojilodajalci, ki ponujajo 
stanovanjska posojila", priporočilo Komisije z dne 1. marca 2001, objavljeno v UL L 69, 10.3.2001.
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1. priznava, da lahko nadaljnja in dobro usmerjena integracija hipotekarnega trga EU 
lahko koristi potrošnikom;

2. poziva k usklajevanju določb, ki urejajo količino in kakovost tehničnih podatkov in 
svetovanja, ki jih je treba nuditi, saj so to elementi, ki jih posojilojemalec potrebuje, da 
se odloči na podlagi prejetih informacij glede hipotekarne pogodbe, ki jo namerava 
podpisati;

3. vztraja, da morajo biti takšni podatki izčrpni in razumljivi in jih je treba nuditi v 
najkrajšem možnem času v maternem jeziku posojilojemalca, da se že na samem 
začetku procesa omogoči ozaveščeno izbiro;

4. meni, da sta obstoječi kodeks vedenja o stanovanjskih posojilih in evropski standardni 
informativni list (ESIS) pomembna, čeprav nezadostna instrumenta, da bi primerno 
zaščitila ekonomske interese državljanov, ki se premikajo preko meja EU in 
nameravajo kupovati premoženje v drugih državah članicah;

5. poziva zlasti k oblikovanju skupnih standardov EU pri kalkulacijski osnovi letnega 
odstotka obresti (APRC), saj je to ključni element, ki ga je treba posredovati 
potrošniku kot veljavno sredstvo za primerjavo "realne cene" hipotekarnega kredita;

6. poziva k opredelitvi usklajene zgornje meje letnega odstotka obresti, ki se nanaša vsaj 
na države članice, ki se nahajajo v euro območju;

7. poudarja odgovornost posojilodajalca, da nudi - poleg podatkov glede letnega odstotka 
obresti - podrobne podatke o vseh drugih povezanih stroških transakcij, provizij in 
pravnih obveznosti v breme posojilojemalca (notar, registracijske pristojbine in 
upravne takse, davčne zahteve itd.);

8. meni, da bi usklajevanje možnosti predčasnega odplačevanja in najvišje meje provizij 
za predčasno odplačilo (ERF) koristilo posojilojemalcu/potrošniku, pod pogojem, da 
le-to nima za posledico višjih premij za tveganje; zato poziva Komisijo, da vpelje 
ukrepe za zaščito potrošnikov, ki izberejo predčasno odplačilo posojila;

9. poziva Komisijo, da preuči možnost za razvoj vloge posrednikov pri trženju in 
prodajanju hipotekarnih kreditov izven meja trga EU;

10. poziva k strožjemu upoštevanju celotne veljavne zakonodaje EU na področju varstva 
podatkov za vse operacije, ki so povezane z oceno tveganja kreditne sposobnosti 
posojilojemalca ter za hranjenje takšnih podatkov v vseh podatkovnih bazah;

11. poziva Komisijo, da spodbudi države članice pri čimprejšnjem izvajanju primerljivih 
sistemov zemljiških knjig ali registrov lastnine, da bi olajšali izmenjavo podatkov o 
lastništvu zemljišč ter zagotovili natančnost in transparentnost; meni, da bo 
nediskriminatorni dostop do takšnih podatkovnih baz pomemben korak naprej pri 
spodbujanju posojilodajalcev pri čezmejnem poslovanju;

12. poziva države članice, da sprejmejo diferenciran pristop pri izvajanju nacionalnih 
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izvršnih postopkov, povezanih s pogodbami o hipotekarnih kreditih, da bi tako 
upoštevali osebne in socialne okoliščine potrošnikov; podpira predlog Komisije o 
oblikovanju tabele, ki se jo redno posodablja in ki vsebuje podatke o ceni in trajanju 
postopkov prisilne prodaje v državah članicah, ter poziva Komisijo, da redno ocenjuje 
učinkovitost tega ukrepa;

13. poziva Komisijo, da preuči načine nadaljnjega razvoja prostovoljnega kodeksa 
vedenja o stanovanjskih posojilih in uporabe evropskega standardnega informativnega 
lista (ESIS) ter spodbuja povečano uporabo teh dveh instrumentov v vseh državah 
članicah;

14. poziva Komisijo, da predstavi predlog direktive, cilj katere je uskladiti ključne 
elemente trga hipotekarnih kreditov, ki imajo poseben pomen za potrošnike EU, 
vključno z oblikovanjem skupnih standardov EU pri kalkulacijski osnovi letnega 
odstotka obresti ter seznam obveznih podatkov, ki ga je treba vključiti v vsako 
ponudbo za hipotekarni kredit, ki se predloži potencialnemu posojilojemalcu.
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