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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0604/2013, внесена от Роланд Брауер, с германско гражданство, 
относно кредитни инструменти между държави от еврозоната

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че заявлението му до австрийска банка за заем от 
името на клиент, германски гражданин, постоянно пребиваващ в Германия, в крайна 
сметка е отхвърлено въз основа на това, че чужденци, които не пребивават постоянно в 
Австрия (Devisenausländer), не могат да получават заеми. Вносителят на петицията 
твърди, че това представлява дискриминация срещу гражданите на еврозоната и 
съответно призовава за намесата на Европейския парламент, за да разреши проблемите 
във възможно най-кратък срок.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Съществуват редица причини, поради които банките като цяло предпочитат да не 
предоставят трансграничното заеми въпреки вътрешния пазар и съществуването на 
еврозоната. Въпреки това, поради липсата на по-подробна информация, Комисията не е 
в състояние да определи на какво основание банката е взела решение да откаже 
предоставянето на кредит в този случай.

За да насърчи повече трансграничното кредитиране в бъдеще, през март 2011 г. 
Комисията представи предложение за директива относно ипотечните кредити. 
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Директивата за ипотечните кредити, за която се очаква да влезе в сила през март 
2014 г., е първа стъпка към създаването на единен европейски пазар на ипотечните 
кредити. Държавите членки ще разполагат с две години на за транспонирането на 
директивата относно ипотечните кредити в националното законодателство. 
Директивата се стреми да намали съществуващите бариери пред трансграничните 
кредити, като предлага на кредитните посредници възможността да упражняват 
дейността си в юрисдикции, различни от тяхната. Държавите членки ще трябва също 
така да осигурят на всички кредитори от всички държави членки достъп до базите 
данни, използвани в съответната държава членка за оценка на кредитоспособността на 
потребителите.

Заключения

Комисията не разполага с достатъчно информация, за да установи нарушение на 
правото на ЕС от страна на австрийските банки в настоящия случай.

Директивата за ипотечните кредити ще улесни разпределението на кредити в бъдеще.


