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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0345/2011, którą złożył Anthony Craven (Wielka Brytania) w imieniu 
Krajowej Grupy Wsparcia dla Ofiar Programu Umożliwiającego 
Korzystanie z Wartości Kapitału Nieruchomości, w sprawie nieuzyskania 
odszkodowania za wadliwe programy umożliwiające korzystanie z wartości 
kapitału nieruchomości, oferowane głównie przez brytyjskie kasy 
mieszkaniowe w latach 80. XX wieku

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stara się uzyskać odszkodowanie dla ofiar nieprzemyślanych programów 
umożliwiających korzystanie z wartości kapitału nieruchomości, oferowanych w latach 80. 
XX wieku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Petycja odnosi się do programów umożliwiających korzystanie z wartości kapitału 
nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Zgodnie ze stroną internetową Urzędu Regulacji Rynków 
Finansowych (FSA) program taki polega na zaciągnięciu hipoteki dożywotniej. Pożyczone 
pieniądze są wykorzystywane na zakup dożywotniego stałego dochodu (renta). Część tego 
dochodu jest przeznaczana na spłaty odsetek za hipotekę, a pozostałość może być 
wykorzystywana przez kredytobiorcę. W latach 80. XX wieku miało miejsce wiele przypadków 
nieprawidłowej sprzedaży programów umożliwiających korzystanie z wartości kapitału 
nieruchomości, i ze względu na trudną koniunkturę wiele inwestycji nie powiodło się, podczas 
gdy zadłużenie rosło. W wyniku tego zwiększyło się zadłużenie konsumentów. Od dnia 



PE473.768v01-00 2/3 CM\879043PL.doc

PL

31 października 2004 r. hipoteki dożywotnie mogą być regulowane wyłącznie przez Urząd 
Regulacji Rynków Finansowych. 

Składający petycję wystosował uprzednio dwie petycje do Parlamentu Europejskiego w 
związku z programami umożliwiającymi korzystanie z wartości kapitału nieruchomości: 
petycję 733/1999 (wspomnianej w nowej petycji) i petycję 179/2006 (niewspomnianej w nowej 
petycji).

W odpowiedzi na petycję 733/1999 Komisja stwierdziła, że „Komisja nie ma bezpośrednich 
uprawnień w zakresie interwencji, która podlega kompetencji państw członkowskich. Właściwe 
petycje powinny być zatem adresowane do właściwych organów w danym państwie 
członkowskim”. W odpowiedzi na petycję 179/2006, Komisja stwierdziła, że „obecnie za 
ochronę konsumentów w związku z kredytami hipotecznymi odpowiedzialne są państwa 
członkowskie (...) służby Komisji uważają, że petycja Pana Cravena nie wskazuje na żadną 
sprzeczność z prawem wspólnotowym”.
Według składającego petycję, kolejne rządy Wielkiej Brytanii twierdziły, że nie zamierzają 
wychodzić poza ochronę proponowaną przez ustawę o usługach finansowych (Financial 
Services Act) z 1986 r. Argumentuje on, że firmy budowlane, które sprzedawały te produkty 
również nie pomogły ofiarom sprzedaży programów umożliwiających korzystanie z wartości 
kapitału nieruchomości. Domaga się naprawienia tych niesprawiedliwości i wypłaty 
rekompensat. Domaga się również, aby Komisja udzieliła odpowiedzi zgodnie z obecnym 
stanem.

Uwagi Komisji

Kwestia, której dotyczy petycja, nie podlega prawu UE. Nie istnieje prawodawstwo wtórne UE 
z 1989 r., które można by zastosować. W szczególności dyrektywa UE w sprawie prawa 
bankowego1nigdy nie regulowała postępowania banków w stosunku do konsumentów, gdyż 
dotyczy jedynie nadzoru ostrożnościowego. 
W 2001 r. Komisja przyjęła zalecenie2ustanawiające wytyczne w zakresie udostępniania 
konsumentom zestandaryzowanych informacji na temat kredytów hipotecznych. Celem 
wytycznych było ułatwienie konsumentom porównania produktów kredytowych dostępnych u 
różnych kredytodawców, w tym kredytodawców z innych państw członkowskich i tym samym 
umożliwienie konsumentom dokonanie świadomego wyboru. Wytyczne zawarte w zaleceniu 
zostały ustalone w formie dobrowolnego kodeksu postępowania pomiędzy branżą kredytów 
hipotecznych a grupami konsumentów. 

W marcu 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie umów o kredyt 

                                               
1Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe i dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji 
kredytowych.
2Zalecenie Komisji 2001/193/WE z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie informacji przedumownych jakie mają być 
udzielane konsumentom przez kredytodawców oferujących kredyty mieszkaniowe. Dalsze informacje można 
uzyskać na stronie internetowej Komisji pod adresem http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-
retail/home-loans/code_en.htm.
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związanych z nieruchomościami mieszkalnymi1. Wniosek ten ma na celu zapewnienie 
kredytobiorcom większego poziomu ochrony dzięki szeregowi środków związanych z okresem 
przed podpisaniem umowy: zasad dotyczących reklamy, informacji przedkontraktowych, 
udzielania wyjaśnień i rad, poprawnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz prawa do 
wcześniejszej spłaty. Wniosek ma również na celu zapewnienie odpowiedniej regulacji 
wszystkich instytucji zaangażowanych w tworzenie i dystrybucję kredytów hipotecznych do 
klientów oraz nadzór nad nimi.
Wniosek wyklucza jednak produkty finansowe służące monetyzacji nieruchomości i 
gwarantujące prawo dożywotniego zamieszkiwania w niej (ang. equity release products ), które 
są spłacane poprzez sprzedaż nieruchomości, np. w przypadku śmierci klienta lub jego 
zamieszkania w zakładzie opieki, gdyż wiele obecnych przepisów zawartych we wniosku nie 
znajduje zastosowania dla takich produktów. Ponadto treść wniosków zazwyczaj nie 
obowiązuje z mocą wsteczną. Wniosek jest również obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy 
Parlamentem Europejskim i Radą.

W związku z tym obecnie państwa członkowskie pozostają w pełni przedmiotowo właściwe we 
wszystkich kwestiach dotyczących ochrony konsumentów związanej z kredytami 
hipotecznymi.

Wnioski

Obecnie państwa członkowskie pozostają przedmiotowo właściwe we wszystkich kwestiach 
dotyczących ochrony konsumentów związanej z kredytami hipotecznymi. Po przyjęciu wniosku 
dotyczącego dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi, państwa członkowskie będą odpowiedzialne za transpozycję obszarów 
regulowanych dyrektywą do prawa krajowego. Dla obszarów nieobjętych tą dyrektywą w 
dalszym ciągu obowiązywać będzie prawo krajowe.

Komisja uważa, że petycja ta nie zawiera dowodów na żadne naruszenie jakichkolwiek 
unijnych przepisów.

                                               
1COM 2011 (142).


