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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0345/2011, adresată de Anthony Craven, de cetățenie britanică, în 
numele „National Support Group for victims of failed home income plans”, 
privind nereușita în a obține despăgubiri pentru planuri vicioase de venituri 
din locuințe, comercializate în special de British Building Societies la sfârșitul 
anilor 1980

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a încercat să obțină despăgubiri pentru victimele planurilor necorespunzătoare de 
obținere de venituri din locuințe, comercializate la sfârșitul anilor 1980.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiția tratează planurile de obținere de venituri din locuințe în Regatul Unit. Potrivit site-ului 
de internet al Autorității de supraveghere financiară (FSA) din Regatul Unit, un astfel de plan 
constă într-o ipotecă pe întreaga durată a vieții. Banii împrumutați sunt folosiți pentru a 
achiziționa un venit fix regulat pe durata întregii vieți (o rentă). Acest venit este folosit pentru a 
plăti dobânda pe ipotecă, iar restul poate fi folosit de către persoana creditată. Au existat multe 
incidente de vânzare eronată a planurilor de obținere de venituri din locuințe în anii ’80 și, din 
cauza contextului economic, multe investiții au eșuat, datoriile crescând. Prin urmare, gradul de 
îndatorare a consumatorilor a sporit. Ipotecile pe întreaga durată a vieții sunt reglementate de 
FSA numai de la 31 octombrie 2004.
Petiționarul a apelat anterior de două ori la Parlamentul European în legătură cu planurile de 
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obținere de venituri din locuințe: petiția nr. 733/1999 (menționată în noua petiție) și petiția 
nr. 179/2006 (nu este menționată în noua petiție).

Ca răspuns la petiția nr. 733/1999, Comisia a declarat următoarele: „Comunitatea nu are 
competența directă de a interveni, întrucât acestea intră în competența statelor membre. 
Plângerile specifice ar trebui, așadar, să fie adresate autorităților competente din statele 
membre vizate.” Ca răspuns la petiția nr. 179/2006, Comisia a declarat că „în prezent, statele 
membre sunt în continuare responsabile cu protecția consumatorilor în ceea ce privește 
ipotecile ...serviciile Comisiei consideră că petiția dlui Craven nu indică o încălcare a 
legislației comunitare”.
Potrivit petiționarului, guvernele care s-au succedat la conducerea Regatului Unit au declarat că 
nu doresc să depășească protecția oferită de Legea privind serviciile financiare din 1986. Acesta 
susține că nici societățile de construcții care au vândut aceste produse nu au ajutat victimele 
vânzărilor de planuri de obținere de venituri din locuințe. Petiționarul solicită ca aceste 
nedreptăți să fie corectate și compensate financiar. În plus, acesta solicită Comisiei să ofere un 
răspuns actualizat.

Observațiile Comisiei

Chestiunea în discuție nu este acoperită de legislația UE. Nu există o legislație secundară a UE 
din 1989, care să se aplice. În special, legislația UE în domeniul bancar1 nu a reglementat 
niciodată comportamentul băncilor față de clienți, dat fiind că aceasta tratează numai 
supravegherea prudențială.
În 2001, Comisia a adoptat o recomandare 2 prin care stabilea orientări privind informațiile 
standardizate care trebuie puse la dispoziția consumatorilor cu privire la ipoteci. Scopul 
orientărilor a fost de a facilita compararea produselor de creditare puse la dispoziția 
consumatorilor de diferiți creditori, inclusiv de creditori din alte state membre, astfel permițând 
consumatorilor să facă o alegere informată. Orientările incluse în recomandare au fost convenite 
sub forma unui Cod de conduită voluntar între sectorul creditelor ipotecare și grupurile de 
consumatori.
În luna martie 2011, Comisia a adoptat, în plus, o propunere de directivă privind contractele de 
credit pentru proprietăți rezidențiale3. Această propunere vizează să ofere persoanelor creditate 
un nivel ridicat de protecție printr-o serie de măsuri care se referă la perioada anterioară 
semnării contractului: norme care privesc publicitatea, informațiile precontractuale, furnizarea 
de explicații și de consiliere, evaluarea corectă a bonității persoanei creditate și dreptul la 
rambursare anticipată. Propunerea vizează, de asemenea, să asigure că toate instituțiile 
implicate în elaborarea și distribuirea creditelor ipotecare către consumatori sunt reglementate și 
supravegheate în mod adecvat.
                                               
1 Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și  a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) și Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor 
de credit (reformare).
2 Recomandarea 2001/193 a Comisiei din 1 martie 2001 privind informațiile precontractuale care trebuie 
furnizate consumatorilor de către creditorii care acordă credite pentru locuințe. Pentru informații suplimentare, 
consultați site-ul de internet al Comisiei: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-
loans/code_en.htm.
3 COM 2011 (142).
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Cu toate acestea, propunerea nu exclude produsele de mobilizare a capitalului care sunt 
rambursate prin vânzarea proprietății, de exemplu atunci când intervine decesul proprietarului 
sau când proprietarul se mută la un azil de bătrâni, întrucât multe dintre dispozițiile actuale din 
propunere nu sunt relevante sau aplicabile în cazul unor astfel de produse. În plus, conținutul 
propunerilor nu se aplică, în mod normal, retroactiv. În prezent, propunerea face, de asemenea, 
obiectul negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu.

Așadar, statele membre sunt în continuare pe deplin responsabile pentru protecția 
consumatorilor în relație cu ipotecile.

Concluzii

În prezent, statele membre sunt în continuare responsabile pentru protecția consumatorilor în 
relație cu ipotecile. După adoptarea propunerii de directivă privind contractele de credit pentru 
proprietăți rezidențiale, statele membre vor fi responsabile cu transpunerea în legislația 
națională a acelor domenii care sunt acoperite de directivă. În ceea ce privește domeniile care 
nu sunt acoperite de directivă, se va aplica în continuare legislația națională.

Comisia consideră că această petiție nu indică o încălcare a legislației UE.


