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Επιτροπή Αναφορών

30.9.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0345/2011, του Anthony Craven, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «National Support Group for victims of failed home income 
plans» (Εθνική Ομάδα Υποστήριξης Θυμάτων Αποτυχημένων 
Εισοδηματικών Προγραμμάτων), σχετικά με τη μη λήψη αποζημίωσης για 
αποτυχημένα εισοδηματικά προγράμματα που αποτέλεσαν αντικείμενο 
εμπορίας κυρίως μέσω των βρετανικών Στεγαστικών Ταμιευτηρίων στα τέλη 
της δεκαετίας του ’80

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιχειρεί να λάβει αποζημίωση για τα θύματα των κακοσχεδιασμένων 
εισοδηματικών προγραμμάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο εμπορίας κατά τη δεκαετία του 
’80.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Η αναφορά έχει ως θέμα τα αποτυχημένα εισοδηματικά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας του Ηνωμένου Βασιλείου 
(Financial Supervisory Authority, FSA), το εν λόγω πρόγραμμα αποτελείται από ένα 
ενυπόθηκο δάνειο εφ’ όρου ζωής. Τα χρήματα του δανείου στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για 
την αγορά τακτικού και σταθερού εισοδήματος εφ’ όρου ζωής (ετήσια πρόσοδος). Το εισόδημα 
αυτό χρησιμοποιείται για την πληρωμή του επιτοκίου του ενυπόθηκου δανείου και ο 
δανειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο. Κατά τη δεκαετία του 1980 
σημειώθηκαν πολλά περιστατικά καταχρηστικών πωλήσεων εισοδηματικών προγραμμάτων και 
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λόγω του οικονομικού κλίματος πολλές επενδύσεις μειώθηκαν, ενώ τα χρέη αυξήθηκαν. Ως εκ 
τούτου, αυξήθηκε το χρέος των καταναλωτών. Η FSA ρύθμισε τα ενυπόθηκα δάνεια εφ’ όρου 
ζωής μόλις στις 31 Οκτωβρίου 2004.
Ο αναφέρων έχει ήδη υποβάλει δύο αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
εισοδηματικά προγράμματα: την αναφορά 733/1999 (της οποίας γίνεται μνεία στη νέα 
αναφορά) και την αναφορά 179/2006 (της οποίας δεν γίνεται μνεία στη νέα αναφορά).

Στην απάντησή της στην αναφορά 733/1999, η Επιτροπή δήλωσε ότι «η Κοινότητα δεν έχει 
άμεση αρμοδιότητα παρέμβασης, εφόσον αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Επομένως, συγκεκριμένες καταγγελίες θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές 
των εκάστοτε κρατών μελών.» Στην απάντησή της στην αναφορά 179/2006, η Επιτροπή 
δήλωσε ότι «προς το παρόν τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για την προστασία 
των καταναλωτών όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια … οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν 
ότι η αναφορά του κ. Craven δεν δείχνει ότι υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.»
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι δεν 
προτίθενται να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από την παρεχόμενη από τον νόμο για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του 1986. Επίσης, υποστηρίζει ότι ούτε οι κατασκευαστικές 
εταιρείες που πώλησαν αυτά τα προϊόντα δεν βοήθησαν τα θύματα των πωλήσεων 
εισοδηματικών προγραμμάτων. Ζητεί την επανόρθωση αυτών των αδικιών και την καταβολή 
αποζημίωσης. Ζητεί επίσης από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένη απάντηση.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το ζήτημα αυτό δεν καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία. Δεν υπάρχει παράγωγο 
κοινοτικό δίκαιο του 1989 που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Ειδικότερα, το κοινοτικό 
τραπεζικό δίκαιο1 ουδέποτε διείπε τη συμπεριφορά των τραπεζών προς τους πελάτες, καθώς 
αφορά μόνο την προληπτική εποπτεία. 

Το 2001, η Επιτροπή ενέκρινε σύσταση2 που θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για τη διάθεση 
τυποποιημένων πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια. Στόχος των 
κατευθυντηρίων γραμμών ήταν να διευκολυνθούν οι καταναλωτές ως προς τη σύγκριση 
δανειακών προϊόντων διαφόρων δανειστών, συμπεριλαμβανομένων δανειστών από άλλο 
κράτος μέλος, και να τους δοθεί έτσι η δυνατότητα να προβούν σε συνειδητή επιλογή. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές που περιλάμβανε η σύσταση συμφωνήθηκαν με τη μορφή 
προαιρετικού κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του κλάδου παροχής ενυπόθηκων δανείων και 
ομάδων καταναλωτών. 

Τον Μάρτιο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε και μια πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις 

                                               
1 Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων.
2 Σύσταση 2001/193/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τις προσυμβατικές πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-
retail/home-loans/code_en.htm.
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πίστωσης για ακίνητα κατοικίας1. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη 
προστασία στους δανειολήπτες μέσω μιας σειράς μέτρων που αφορούν την περίοδο πριν από 
την υπογραφή της σύμβασης: κανόνες που αφορούν τη διαφήμιση, την προσυμβατική 
ενημέρωση, την παροχή εξηγήσεων και συμβουλών, την ορθή αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των δανειοληπτών και το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης. Επίσης, η πρόταση έχει 
ως στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οργανισμοί που εμπλέκονται στη χορήγηση και διάθεση 
ενυπόθηκων δανείων σε καταναλωτές θα υπόκεινται σε επαρκή ρύθμιση και εποπτεία.
Από την πρόταση όμως αποκλείονται τα προϊόντα αποδέσμευσης ακινητοποιημένου κεφαλαίου 
που αποπληρώνονται μέσω της πώλησης της ιδιοκτησίας, για παράδειγμα εάν ο ιδιοκτήτης 
πεθάνει ή μεταφερθεί σε ίδρυμα περίθαλψης, καθώς πολλές από τις τρέχουσες διατάξεις της 
πρότασης δεν αφορούν τέτοια προϊόντα ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν γι’ αυτά. 
Επιπροσθέτως, το περιεχόμενο των προτάσεων συνήθως δεν έχει αναδρομική ισχύ. Η πρόταση 
αποτελεί επίσης αυτό το διάστημα αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη σήμερα εξακολουθούν να είναι απολύτως υπεύθυνα για την 
προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια.

Συμπεράσματα

Σήμερα τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για την προστασία των καταναλωτών 
όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια. Μόλις εγκριθεί η οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης 
για ακίνητα κατοικίας, τα κράτη μέλη θα είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά των ζητημάτων που 
καλύπτει η οδηγία στην εθνική νομοθεσία. Για τους τομείς που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία θα εξακολουθήσει να ισχύει η εθνική νομοθεσία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι από την παρούσα αναφορά δεν προκύπτει παραβίαση της νομοθεσίας 
της ΕΕ.

                                               
1 COM(2011) 142.


