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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0604/2013, ktorú predkladá Roland Brauer, nemecký štátny občan, 
o úverových nástrojoch medzi štátmi eurozóny

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že jeho žiadosť o úver, s ktorou sa v mene klienta, nemeckého 
štátneho občana s pobytom v Nemecku, obrátil na rakúsku banku, bola napokon zamietnutá 
z dôvodu, že cudzinci, ktorí nemajú pobyt v Rakúsku (Devisenausländer), nemajú nárok 
na poskytnutie úveru. Predkladateľ petície tvrdí, že ide o diskrimináciu európskych občanov, 
a preto žiada Európsky parlament, aby okamžite prijal opatrenia na nápravu tejto situácie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Existuje viacero dôvodov, prečo banky vo všeobecnosti uprednostňujú neposkytovať 
cezhraničné úvery, a to napriek existencii vnútorného trhu a eurozóny. Komisia však 
z dôvodu chýbajúcich podrobnejších informácií nemôže stanoviť, z akých dôvodov sa banka 
v tomto prípade rozhodla zamietnuť poskytnutie úveru. 

S cieľom podnietiť poskytovateľov úverov poskytovať v budúcnosti viac cezhraničných 
úverov predložila Komisia v marci 2011 návrh smernice o hypotekárnych úveroch. Smernica 
o hypotekárnych úveroch, ktorá by mala nadobudnúť platnosť v marci 2014, predstavuje prvý 
krok smerom k vytvoreniu jednotného európskeho hypotekárneho trhu. Členské štáty budú 
mať na transpozíciu tejto smernice do vnútroštátneho práva dva roky. Smernica sa snaží 
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zmenšiť existujúce prekážky pre cezhraničné úvery tým, že ponúka sprostredkovateľom 
možnosť vykonávať svoju činnosť aj v iných jurisdikciách. Členský štát bude tiež musieť 
zabezpečiť všetkým veriteľom zo všetkých členských štátov prístup k databázam používaným 
v danom členskom štáte, aby mohli posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľov. 

Závery

Komisia nedisponuje dostatočnými informáciami na to, aby v tomto prípade stanovila 
akékoľvek porušenie právnych predpisov EÚ rakúskymi bankami. 

Smernica o hypotekárnych úveroch by mala uľahčiť poskytovanie úverov v budúcnosti.


