
CM\899890LT.doc PE487.869v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1047/2011 dėl Vengrijos banko taikomo valiutų kurso, kurią 
pateikė Vengrijos pilietis Rudolf Buda

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad bankas vienašališkai daro pakeitimus paskolos sutartyje, 
kurią jis pasirašė 2006 m. Jis taip pat skundžiasi, kad Vengrijos forinto ir Šveicarijos franko 
keitimo kursas – o tai buvo pagrindinė sąlyga paskolai gauti – nuo 2006 m., kai jis pasirašė 
sutartį, labai pakilo. Pasirašant sutartį 2006 m. keitimo kursas buvo 168 Vengrijos forintai už 
vieną Šveicarijos franką, o per tą laiką jis pakilo iki 266 Vengrijos forintų už vieną 
Šveicarijos franką, todėl peticijos pateikėjas mano, kad toks keitimo kursas yra 
neproporcingas, ir prašo patikrinti, ar jis taikomas teisingai ir ar bankas taip elgdamasis 
nepiktnaudžiauja.
Peticijos pateikėjas taip pat pateikia keletą politinių pastabų dėl padėties Vengrijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos

2011 m. kovo 31 d. Komisija pateikė direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios 
paskirties nuosavybės pasiūlymą. Ši direktyva turėtų būti priimta, kai tik dėl jos susitars 
Europos Parlamentas ir Taryba. Pagal šį pasiūlymą valstybės narės turės per dvejus metus 
perkelti į nacionalinę teisę teisės aktą, kuriam bus pritarta. Todėl ES šiuo metu neturi jokių 
galiojančių sektoriaus teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojami hipotekos kreditų produktai, 
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nesvarbu, ar jie teikiami nacionaline, ar užsienio valiuta.

Nepaisant to, šiuo atveju reikėtų nurodyti galiojančius teisės aktus, kurie gali būti susiję su 
aktualiais faktais, visų pirma:

– Direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių1, kurioje reglamentuojamas 
informacijos, susijusios su kredito sutartimis, teikimas vartotojams. Konkrečiai joje 
reikalaujama, kad skolintojai prieš sudarydami sutartį ir ją sudarę besiskolinantiems asmenims 
suteiktų išsamią informaciją apie sutarties sąlygas. Ši informacija turėtų būti pateikiama 
naudojant Europos tipinės informacijos apie vartojimo kreditą formą.

– Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos2, kurioje reikalaujama, kad 
prekybininkai laikytųsi profesinio atidumo reikalavimų (taip pat ir sudarius sandorį) ir aiškiai, 
suprantamai ir laiku pateiktų esminę informaciją, kurią vartotojams reikia žinoti norint 
pasirinkti remiantis informacija, įskaitant ir pagrindines parduoti siūlomos paslaugos ypatybes 
ir sąlygas. Visų pirma vartotojų neinformavimas apie užsienio valiuta išduodamos paskolos 
ypatumus, pvz., valiutos kurso koregavimo tvarką, pagal direktyvos 7 straipsnį gali būti 
laikomas klaidinančiu informacijos neatskleidimu.

– Direktyva 1993/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais3, kuria siekiama 
užkirsti kelią akivaizdžiam vartotojų ir pardavėjų bei tiekėjų teisių ir pareigų neatitikimui. Šis 
bendras reikalavimas papildomas orientaciniu ir nebaigtiniu sąlygų, kurios turėtų būti 
laikomos nesąžiningomis, sąrašu. Sąlygos, kurias nacionalinis teismas ar administracinė 
institucija remdamiesi šia direktyva įvertina kaip nesąžiningas, nėra privalomos vartotojams. 
Konkrečiai sąlyga, kuria būtų nustatomos pastebimai neproporcingos paskolos grąžinimo 
sąlygos, akivaizdžiai žalingos vartotojui, pagal šią direktyvą galėtų būti laikoma nesąžininga.

Visi šie ES teisės aktai perkelti į nacionalinę teisę, todėl jų įgyvendinimo užtikrinimo 
kompetencija visų pirma tenka susijusioms Vengrijos valdžios institucijoms ir teismams. 

Išvados

Komisija neturi kompetencijos tirti konkrečių bylų, susijusių su banko ir jo klientų 
problemomis. Šią užduotį vykdo nacionalinės valdžios institucijos arba nacionaliniai teismai. 

Šiuo konkrečiu atveju peticijos pateikėjui siūloma prieš perduodant bylą nagrinėti teismui 
imtis įvairių priemonių, kuriomis gali pasinaudoti Vengrijos vartotojai.

Pirma, peticijos pateikėjas gali skųstis Vengrijos finansinio arbitražo valdybai 
(www.pszaf.hu/pbt), kuri nagrinėja oficialius vartotojų skundus dėl finansinių paslaugų 
teikėjų. Vengrijos finansinio arbitražo valdyba taip pat priklauso Europos finansinių ginčų 
                                               
1 OL L 133, 2008 5 22, p. 66.
2 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 

komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB ir 2002/65 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva).

3 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su 
vartotojais.
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sprendimo institucijų bendradarbiavimo tinklui (FIN-NET).
Antra, peticijos pateikėjas gali kreiptis į Vengrijos nacionalinę vartotojų apsaugos asociaciją 
(vengr. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, OFE), kuri gali pateikti papildomą informaciją 
apie tai, kaip Vengrijoje sprendžiami su tokiomis paskolomis susiję klausimai.
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Galiausiai Komisija turi informacijos, kad Vengrijos valdžios institucijos planuoja sukurti dvi 
papildomas priemones, kad palengvintų Šveicarijos frankais paskolą nekilnojamajam turtui 
įsigyti paėmusių skolininkų padėtį, kurie vėluoja paskolą grąžinti daugiau nei 90 dienų. 
– Būsto įsigijimo palūkanų normos subsidijos schema, kuri tam tikromis sąlygomis leis 
laipsniškai sumažinti palūkanų normą vartotojams, kurie pakeitė savo paskolos valiutą į 
Vengrijos forintus; taip pat
– Nacionalinė turto valdymo įmonė, kuri tam tikromis sąlygomis supirks gyvenamosios 
paskirties nuosavybę iš nekilnojamajam turtui įsigyti paskolą paėmusių skolininkų. Pagal šią 
schemą įsiskolinusiems vartotojams turėtų būti suteikiama galimybė tam tikromis sąlygomis 
išlikti savo namuose nuomininkų teisėmis.
Daugiau informacijos apie tinkamumo pasinaudoti šiomis schemomis kriterijus peticijos 
pateikėjas turėtų ieškoti šiose interneto svetainėse ir (arba) kreiptis į šias institucijas:
 Vyriausybės interneto svetainė, skirta problemų patiriantiems paskolą nekilnojamajam 
turtui įsigyti suteikusiems kreditoriams padėti www.hitelsegitseg.hu/.

 Finansų priežiūros institucijos (vengr. PSZAF) interneto svetainė, skirta problemų 
patiriantiems kreditoriams 
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek.

Nacionalinė turto valdymo įmonė (vengr. Nemzeti Eszközkezelő Zrt.): tel. 06-40-100-444; 
e. paštas info@netzrt.hu; interneto svetainė http://www.netzrt.hu/.“


