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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1047/2011, του Rudolf Buda, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται από ουγγρική τράπεζα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι τράπεζα προβαίνει μονομερώς σε αλλαγές στη σύμβαση 
δανείου που υπέγραψε ο ίδιος το 2006. Επίσης, καταγγέλλει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία 
του ουγγρικού φιορινιού και του ελβετικού φράγκου –που αποτελούσε όρο για τη λήψη του 
δανείου εξαρχής– έχει αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό από το 2006 όταν υπέγραψε τη σύμβαση 
του δανείου. 
Τον καιρό της υπογραφής το 2006, η αναλογία ήταν 1 ελβετικό φράγκο προς 168 ουγγρικά 
φιορίνια και από τότε έχει αυξηθεί σε 1 ελβετικό φράγκο προς 266 ουγγρικά φιορίνια, κάτι 
που ο αναφέρων θεωρεί δυσανάλογο. Ζητεί να ελεγχθεί αν χρησιμοποιείται ορθώς η 
συναλλαγματική ισοτιμία και αν η συμπεριφορά της τράπεζας δεν είναι καταχρηστική.

Ο αναφέρων υποβάλλει επίσης σειρά παρατηρήσεων πολιτικού χαρακτήρα σχετικά με την 
κατάσταση στην Ουγγαρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα 
κατοικίας στις 31 Μαρτίου 2011. Η εν λόγω οδηγία θα εγκριθεί μόλις συμφωνηθεί από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεταφέρουν τη συμφωνηθείσα νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο εντός 2 ετών. Ως εκ τούτου, η 
ΕΕ δεν διαθέτει προς το παρόν τομεακή νομοθεσία σε ισχύ για τη ρύθμιση των ενυπόθηκων 
πιστωτικών προϊόντων τα οποία χορηγούνται είτε σε εγχώριο νόμισμα είτε σε συνάλλαγμα.

Εντούτοις, σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αναφορά στο υφιστάμενο κεκτημένο το οποίο 
ενδεχομένως να σχετίζεται με τα εν λόγω γεγονότα, και ειδικότερα: 

- Στην οδηγία 2008/48/EΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης1 που ρυθμίζει την 
ενημέρωση των καταναλωτών για τις συμβάσεις πίστωσης. Συγκεκριμένα, απαιτεί από τους 
δανειστές να παρέχουν λεπτομερή πληροφόρηση στους δανειζόμενους σχετικά με τους όρους 
της σύμβασης τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και μετά από αυτήν. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται μέσω του εντύπου «τυποποιημένων ευρωπαϊκών 
πληροφοριών καταναλωτικής πίστης».

- Στην οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές2, η οποία απαιτεί από τους 
εμπορευόμενους να συμπεριφέρονται με επαγγελματική ευσυνειδησία (και μετά την 
πραγματοποίηση μιας συναλλαγής) και να παρέχουν εγκαίρως με σαφή και κατανοητό τρόπο 
ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι καταναλωτές για να πραγματοποιήσουν 
τεκμηριωμένες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των βασικών χαρακτηριστικών και των 
όρων της προσφερόμενης προς πώληση υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η παράλειψη ενημέρωσης 
των καταναλωτών σχετικά με τους ειδικούς όρους ενός δανείου σε συνάλλαγμα, π.χ. σχετικά 
με τις συναλλαγματικές αναπροσαρμογές, θα μπορούσε να θεωρηθεί παραπλανητική 
παράλειψη υπό την έννοια του άρθρου 7 της οδηγίας.

- Στην οδηγία 1993/13/EΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές3, η οποία στοχεύει στην αποτροπή σημαντικής ανισορροπίας 
μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των καταναλωτών αφενός και των πωλητών 
και προμηθευτών αφετέρου. Αυτή η γενική απαίτηση συμπληρώνεται από ενδεικτικό και μη 
εξαντλητικό κατάλογο ρητρών που μπορούν να θεωρηθούν καταχρηστικές. Ρήτρες οι οποίες 
κρίνονται άδικες από εθνικό δικαστήριο ή διοικητικό φορέα υπό την έννοια αυτής της 
οδηγίας δεν είναι δεσμευτικές για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, ρήτρα η οποία θα 
δημιουργούσε δυσανάλογες οικονομικές συνθήκες για την αποπληρωμή δανείου, εμφανώς εις 
βάρος του καταναλωτή, ενδέχεται να θεωρηθεί καταχρηστική υπό την έννοια της οδηγίας.

Όλα αυτά τα νομοθετήματα της ΕΕ έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και, συνεπώς, η 
εφαρμογή τους αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των ουγγρικών αρχών και δικαστηρίων. 

                                               
1 ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ.66.
2 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»).

3 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές.
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Συμπεράσματα
Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει μεμονωμένες υποθέσεις που αφορούν 
προβλήματα μεταξύ τράπεζας και των πελατών της. Αυτό αποτελεί καθήκον των εθνικών 
αρχών ή των εθνικών δικαστηρίων. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υποδεικνύονται στον αναφέροντα οι διαφορετικές επιλογές 
που είναι στη διάθεση των καταναλωτών στην Ουγγαρία πέραν της αγωγής:

Πρώτον, ο αναφέρων μπορεί να προσφύγει στο ουγγρικό Χρηματοπιστωτικό Συμβούλιο 
Διαιτησίας (www.pszaf.hu/pbt), το οποίο διαχειρίζεται επίσημες καταγγελίες από 
καταναλωτές σχετικά με παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το εν λόγω συμβούλιο 
είναι επίσης μέλος του ευρωπαϊκού Δικτύου προσφυγής για τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (FIN-NET).
Δεύτερον, ο αναφέρων μπορεί να επικοινωνήσει με την Εθνική Ένωση Προστασίας του 
Καταναλωτή στην Ουγγαρία (OFE – Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület), η οποία είναι 
σε θέση να παράσχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση τέτοιων πιστώσεων 
στην Ουγγαρία.

Logodi utca 22-24 
HU - 1012 BUDAPEST

Τηλ: 003613117030
Φαξ: 003613317386

email: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Ιστοσελίδα: www.ofe.hu

Τέλος, όπως έγινε γνωστό στην Επιτροπή, οι αρχές της Ουγγαρίας προβλέπουν τη δημιουργία 
δύο επιπλέον εργαλείων για την αποσυμπίεση των ενυπόθηκων οφειλετών, οι οποίοι 
επιβαρύνονται με ληξιπρόθεσμα δάνεια άνω των 90 ημερών σε ελβετικά φράγκα: 
- το σύστημα επιδότησης επιτοκίου για δημιουργία οικίας, το οποίο θα προβλέπει, υπό ειδικές 
προϋποθέσεις, τη σταδιακή μείωση του επιτοκίου επιδότησης για καταναλωτές που έχουν 
μετατρέψει τα δάνειά τους σε ουγγρικά φιορίνια· και
- την εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα εξαγοράζει την 
κατοικία επιλέξιμων ενυπόθηκων οφειλετών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με 
αυτό το σύστημα, οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να παραμένουν στην ίδια οικία ως ένοικοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα σε κάποιο από αυτά τα 
συστήματα, ο αναφέρων μπορεί να επισκεφθεί τις ακόλουθες ιστοσελίδες και/ή να 
επικοινωνήσει με τους ακόλουθους οργανισμούς:

 Ιστοσελίδα της κυβέρνησης για την αρωγή ενυπόθηκων οφειλετών που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα: www.hitelsegitseg.hu/

 Ιστοσελίδα της ουγγρικής Χρηματοπιστωτικής Εποπτικής Αρχής (PSZAF) για τους 
δανειστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: 
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Tηλ.: 06-40-100-444· email: info@netzrt.hu· Ιστοσελίδα: http://www.netzrt.hu/.


