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Ref.: Petiția nr. 0604/2013, adresată de Roland Brauer, de cetățenie germană, privind 
facilitățile de creditare între țările din zona euro

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că cererea de împrumut pe care a depus-o la o bancă austriacă în 
numele unui client, resortisant german cu domiciliul în Germania, a fost respinsă în cele din 
urmă pe motiv că cetățenii străini care nu își au reședința în Austria (Devisenausländer) nu 
sunt eligibili. Petiționarul susține că acest lucru constituie o discriminare împotriva cetățenilor 
din țările din zona euro și, în consecință, solicită Parlamentului European să soluționeze 
aceste probleme fără întârziere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Există un anumit număr de motive pentru care băncile, în general, preferă să refuze acordarea 
de împrumuturi transfrontaliere în ciuda pieței interne și a existenței zonei EURO. Cu toate 
acestea, fără a deține informații mai detaliate, Comisia nu este în măsură să determine care 
sunt motivele pentru care banca a decis să refuze oferta de credit în cazul de față. 

Pentru a încuraja împrumuturile transfrontaliere în viitor, Comisia a înaintat în martie 2011 o 
propunere de directivă privind creditele ipotecare. Directiva privind creditele ipotecare (DCI), 
a cărei intrare în vigoare este prevăzută pentru luna martie 2014, constituie un prim pas spre
crearea unei piețe unice europene a creditelor ipotecare. Statele membre vor dispune de 24 de 
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luni pentru a transpune Directiva privind creditele ipotecare în dreptul național. Scopul 
directivei este acela de a reduce obstacolele existente, ce împiedică acordarea creditelor 
transfrontaliere, oferindu-le intermediarilor de credite posibilitatea de a-și desfășura 
activitatea în alte jurisdicții. Statelor membre le revine, de asemenea, obligația de a asigura 
accesul tuturor creditorilor din toate statele membre la bazele de date utilizate în statul 
membru respectiv pentru evaluarea bonității consumatorilor. 

Concluzii

Comisia nu deține suficiente informații pentru a identifica o încălcare a legislației europene de 
către banca austrică în cazul de față. 

Directiva privind creditele ipotecare va facilita probabil distribuirea creditelor în viitor.


