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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0604/2013, którą złożył Roland Brauer (Niemcy), w sprawie 
instrumentów kredytowych między państwami strefy euro

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że jego wniosek o kredyt złożony w austriackim banku w 
imieniu klienta będącego obywatelem Niemiec i zamieszkującego w Niemczech został 
odrzucony ze względu na niekwalifikowalność obcokrajowców niezamieszkujących w Austrii 
(Devisenausländer). Składający petycję uważa, że stanowi to przejaw dyskryminacji wobec 
obywateli strefy euro i w związku z tym oczekuje od Parlamentu Europejskiego działania 
służącego bezzwłocznemu rozwiązaniu tej kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Można wymienić szereg powodów, dla których banki z zasady preferują nie angażować się w 
transgraniczne udzielanie pożyczek i kredytów mimo istnienia rynku wewnętrznego i strefy 
euro. Jednak z uwagi na brak bardziej szczegółowych informacji Komisja nie jest w stanie 
określić, jakimi powodami kierował się bank podejmując decyzję o odrzuceniu oferty 
kredytowej w omawianym przypadku.

Aby stymulować transgraniczne udzielanie pożyczek i kredytów w przyszłości, Komisja 
zaproponowała w marcu 2011 r. wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kredytów 
hipotecznych. Dyrektywa ta, która ma wejść w życie w marcu 2014 r., stanowi pierwszy krok 
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ku utworzeniu jednolitego europejskiego rynku kredytów hipotecznych. Państwa 
członkowskie będą miały 24 miesiące na dokonanie transpozycji jej przepisów do prawa 
krajowego. Celem dyrektywy jest ograniczenie istniejących przeszkód dla kredytów 
transgranicznych poprzez umożliwienie pośrednikom kredytowym świadczenie usług również 
w innych jurysdykcjach. Ponadto państwa członkowskie będą musiały zapewnić wszystkim 
kredytodawcom z wszystkich państw członkowskich dostęp do baz danych 
wykorzystywanych w danym państwie członkowskim celem dokonania oceny zdolności 
kredytowej konsumentów.

Wnioski

Komisja nie dysponuje wystarczającymi informacjami, które umożliwiałyby w 
przedmiotowej sprawie stwierdzenie naruszenia prawa UE przez bank austriacki.

Dyrektywa w sprawie kredytów hipotecznych powinna w przyszłości ułatwić dystrybucję 
kredytów.


