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(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
της 5ης Ιουλίου 2011,
αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας
(CON/2011/58)
(2011/C 240/04)
Εισαγωγή και νομική βάση
Στις 18 Απριλίου 2011 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (1) (εφεξής η «προτεινόμενη οδηγία»).
Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος
5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η προτεινόμενη οδηγία περιέχει διατάξεις που
επηρεάζουν τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) στην ομαλή άσκηση πολιτικών
που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 5
της συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη
περίοδος του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1.

Γενικές παρατηρήσεις
Η ΕΚΤ χαιρετίζει την προτεινόμενη οδηγία, η οποία στόχο έχει να διευκολύνει τη δημιουργία μιας
εσωτερικής αγοράς που λειτουργεί εύρυθμα και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών
στον τομέα των συμβάσεων πίστωσης που αφορούν ακίνητα κατοικίας. Από άποψη χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας η ΕΚΤ στηρίζει τα μέτρα που σκοπούν στη διασφάλιση της υπεύθυνης χορήγησης και λήψης
δανείων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Στηρίζει επίσης τις προτάσεις που
αφορούν το κανονιστικό και, κατά περίπτωση, το εποπτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στα μη πιστωτικά
ιδρύματα που παρέχουν τις συμβάσεις πίστωσης που διέπονται από την προτεινόμενη οδηγία, καθώς και
στους μεσίτες πιστώσεων.

2.

Δάνεια σε ξένο νόμισμα

2.1.

Ένα από τα ζητήματα που επισήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον ανεύθυνο δανεισμό στις
αγορές ενυπόθηκης πίστης στην Ένωση αφορά τα δάνεια που συνάπτουν οι καταναλωτές σε ξένο νόμισμα,
προκειμένου να επωφεληθούν από το προσφερόμενο επιτόκιο, χωρίς να έχουν επαρκή επίγνωση του
συναλλαγματικού κινδύνου που διατρέχουν (2).

2.2.

Το 2010, στην έκδοσή της με τίτλο «Financial Stability Review» η ΕΚΤ επισήμανε ότι η πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε τη σημασία των πιθανών συστημικών κινδύνων που συνδέονται με την
επικράτηση του δανεισμού σε ξένο νόμισμα σε ορισμένα κράτη μέλη, τόνισε δε την ανάγκη παρακολού
θησης και αντιμετώπισης του προβλήματος, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω αύξηση του υπολοίπου
των δανείων σε ξένο νόμισμα (3). Η ΕΚΤ παρατήρησε ότι τα υψηλά επίπεδα χορηγήσεων δανείων σε ξένο
νόμισμα προς δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση των κινδύνων είναι δυνατό να καθιστούν

(1) COM(2011) 142 τελικό.
(2) Βλ. αιτιολογική σκέψη 4 της προτεινόμενης οδηγίας.
(3) Έκδοση της ΕΚΤ με τίτλο «Financial Stability Review», Ιούνιος 2010, σ. 167.
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ορισμένα κράτη μέλη εξόχως ευπαθή, καθώς ο εν λόγω δανεισμός μετατρέπει τον άμεσο κίνδυνο από
συναλλαγματικές διαφορές στον οποίο εκτίθεται το τραπεζικό σύστημα σε πιστωτικό κίνδυνο, εκθέτοντας
την οικονομία σε σημαντικούς μακροχρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Εξάλλου, το υψηλό επίπεδο χρέους σε
ξένο νόμισμα μπορεί να περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής
πολιτικής. Με δεδομένες τις ως άνω αρνητικές συνέπειες του δανεισμού σε ξένο νόμισμα, η ΕΚΤ επισήμανε
ότι είναι σημαντική για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής η λήψη μέτρων προς αποφυγή της υπέρμετρης
έκθεσης του τραπεζικού συστήματος στην εν λόγω μορφή δανεισμού (4).
2.3.

Στο παραπάνω πλαίσιο η ΕΚΤ επισήμανε ότι η θέσπιση μέτρων χάραξης κανονιστικής και εποπτικής
πολιτικής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων που προέρχονται από
το δανεισμό σε ξένο νόμισμα (5). Κατά γενική αρχή και προκειμένου να περιοριστεί ο δανεισμός σε ξένο
νόμισμα, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής παροτρύνονται μετ’ επιτάσεως να θεσπίσουν ένα γενικό
λειτουργικό πλαίσιο για τους οικονομικούς φορείς, το οποίο θα ενθαρρύνει τη συνετή και εμπεριστατωμένη
λήψη αποφάσεων από δανειστές και δανειολήπτες. Αυτό προϋποθέτει την άσκηση υγιών μακροοικονομικών
πολιτικών με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και πολιτικών που αποβλέπουν στην ενίσχυση των
χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και κατάλληλη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού
τομέα (6). Η προτεινόμενη οδηγία καθορίζει εν προκειμένω τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στους καταναλωτές ενόψει της χορήγησης δανείων σε νόμισμα διαφορετικό από το εθνικό νόμισμα του
δανειολήπτη (7). Η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην περίπτωση δανείων εκφρασμένων
σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ανάλυση των πιθανών κινδύνων για τους καταναλωτές (8).

3.

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και δημόσια πιστωτικά μητρώα

3.1.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει σε όλους τους
πιστωτικούς φορείς (9) αδιακρίτως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτό, προκει
μένου οι εν λόγω φορείς να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών και να παρακο
λουθούν τη συμμόρφωσή τους προς τις πιστωτικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης πίστωσης. Επίσης, με την προτεινόμενη οδηγία η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καθορίζει τα
ενιαία κριτήρια καταγραφής και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων που θα ισχύουν για τις βάσεις
δεδομένων, περιλαμβανομένων των κατωφλίων καταγραφής και των κοινών ορισμών για τους βασικούς
όρους που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω βάσεις δεδομένων (10).

3.2.

Σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα η ΕΚΤ επιθυμεί, πέραν μιας πρότασης διατύπωσης τεχνικής φύσης (βλ.
τροποποίηση 1), να διατυπώσει τα ακόλουθα σχόλια αναφορικά με την κατ’ εξουσιοδότηση ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.

3.2.1. Πρώτον, οι αναφερόμενες στην προτεινόμενη οδηγία βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων,
τις οποίες διαχειρίζονται ιδιωτικά πιστωτικά γραφεία ή υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας
και δημόσια πιστωτικά μητρώα και οι οποίες χρησιμοποιούνται στα οικεία κράτη μέλη για την αξιολόγηση
της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών και την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους προς τις
πιστωτικές υποχρεώσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης. Σε ορισμένα κράτη μέλη τα
κεντρικά πιστωτικά μητρώα τηρούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ), κάποια δε από αυτά
εξυπηρετούν τους ίδιους ως άνω σκοπούς. Η ΕΚΤ, η οποία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στον τομέα
αυτόν (11), υποστηρίζει τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την εναρμόνιση των ορισμών και
εννοιών μεταξύ των κεντρικών πιστωτικών μητρώων σε διασυνοριακό επίπεδο (12). Οι συνεχιζόμενες ανα
ταραχές στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα ανέδειξαν τη σημασία των κεντρικών πιστωτικών
μητρώων σε ό,τι αφορά τη συνδρομή που παρέχουν στα πιστωτικά ιδρύματα — μέσω της χορήγησης στα
τελευταία πρόσβασης σε πληροφορίες για τα χρέη δανειοληπτών — ενόψει της αποτελεσματικής παρακο
λούθησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Τα κεντρικά πιστωτικά μητρώα εξυπηρετούν την
άσκηση της προληπτικής εποπτείας, ήτοι του καθήκοντος των κεντρικών τραπεζών να συμβάλλουν στη
(4) Βλ. σχετικά τη γνώμη της ΕΚΤ CON/2010/62 της 4ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τροποποιήσεις διαφόρων νόμων όσον
αφορά τον περιορισμό της χρηματοοικονομικής αστάθειας, παράγραφος 3.1.1. Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ δημοσιεύονται στο
δικτυακό της τόπο (http://www.ecb.europa.eu).
(5) Βλέπε υποσημείωση 3.
(6) Γνώμη της ΕΚΤ CON/2010/62 της 4ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τροποποιήσεις διαφόρων νόμων όσον αφορά τον
περιορισμό της χρηματοοικονομικής αστάθειας, παράγραφος 3.1.2.
(7) Για παράδειγμα, τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των διαφορών των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την
περιοδικότητα των αναπροσαρμογών τους ή αριθμητικά παραδείγματα στα οποία εμφαίνεται πώς μπορούν να επηρεάσουν το
ποσό των δόσεων οι μεταβολές της σχετικής ισοτιμίας (βλ. το παράρτημα II της προτεινόμενης οδηγίας με τίτλο «Τυποποι
ημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών (ESIS)», και ιδίως το μέρος B, σημείο 2 παράγραφος (2) και σημείο 5).
(8) Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της προτεινόμενης οδηγίας.
(9) Στο πλαίσιο της προτεινόμενης οδηγίας η έννοια αυτή καλύπτει τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και μη πιστωτικά ιδρύματα
που παρέχουν συμβάσεις για ακίνητα κατοικίας.
(10) Άρθρο 16 παράγραφος 2 της προτεινόμενης οδηγίας.
(11) Βλ. το μνημόνιο συνεννόησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κεντρικών πιστωτικών μητρώων και τη
διαβίβασή τους στα ιδρύματα παροχής στοιχείων (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information
among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions), Απρίλιος 2010, σ.1
έως 18.
(12) Βλ. γνώμη της ΕΚΤ CON/2001/12 της 31ης Μαΐου 2001 κατόπιν αιτήματος του υπουργείου οικονομικών της Ισπανίας
σχετικά με τροποποιήσεις νόμων που διέπουν τη λειτουργία της ισπανικής χρηματοπιστωτικής αγοράς.
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σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και στατιστικούς σκοπούς. Η ανάπτυξη διασυ
νοριακών συνεργειών μεταξύ κεντρικών πιστωτικών μητρώων αναμένεται ότι θα συμβάλει και στη διασφά
λιση επαρκούς πρόσβασης των πιστωτικών φορέων σε αυτά.
3.2.2. Δεύτερον, η ΕΚΤ υποστηρίζει την προτεινόμενη προσέγγιση όσον αφορά την κατ’ εξουσιοδότηση ανάθεση
στην Επιτροπή αρμοδιοτήτων για τον καθορισμό ενιαίων κριτηρίων καταγραφής των πιστώσεων και προϋ
ποθέσεων επεξεργασίας των δεδομένων που θα ισχύουν για τις βάσεις δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση
της εναρμόνισης των κανόνων στον τομέα αυτόν. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα δεδο
μένα θα είναι εναρμονισμένα και ότι η ανταλλαγή τους θα είναι δυνατή σε διασυνοριακή βάση, τα ως άνω
κριτήρια καταγραφής των πιστώσεων και οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων απαιτούν τον
καθορισμό ενός βασικού πυρήνα ιδιοχαρακτηριστικών, κοινών αναγνωριστικών και κοινού ορισμού των
βασικών εννοιών και του περιεχομένου των δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστούν ζητήματα εμπι
στευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, καθώς και οι πτυχές που αφορούν τη διαλειτουργικότητα
των εθνικών βάσεων δεδομένων. Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται επίσης ότι τα ενιαία κριτήρια καταγραφής των
πιστώσεων θα πρέπει να νοούνται ως ελάχιστα πρότυπα, τα οποία θα επιτρέπουν στα ιδιωτικά πιστωτικά
γραφεία ή στις υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και στα δημόσια πιστωτικά μητρώα, στο
πλαίσιο των σκοπών που επιδιώκουν και των επιχειρησιακών τους μοντέλων, να συλλέγουν, εφόσον κρίνεται
σκόπιμο, πρόσθετες πληροφορίες για τις εν λόγω πιστώσεις.
3.2.3. Τρίτον, η ΕΚΤ προτείνει τη διατήρηση στενής επαφής με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την ΕΚΤ
και τις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ που διαχειρίζονται τις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων, λόγω των
σχετικών αρμοδιοτήτων τους και της πείρας που διαθέτουν στον τομέα αυτόν. Για λόγους συνέπειας και
αρτιότητας της υπό εξέταση ρύθμισης, η ΕΚΤ προτείνει επίσης την ανάθεση στην Επιτροπή αντίστοιχων κατ’
εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο των βάσεων δεδομένων του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις κατανα
λωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) όσον αφορά τις συμ
βάσεις καταναλωτικής πίστης. Σε περίπτωση που ο νομοθέτης αποφασίσει να μην ανατεθούν τέτοιου είδους
αρμοδιότητες στην Επιτροπή, η ΕΚΤ προτείνει, με βάση το έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (14), να
εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω εναρμόνισης των κανόνων και πρακτικών σε επίπεδο Ένωσης, λαμ
βάνοντας παράλληλα υπόψη τις συστάσεις των διεθνών φόρουμ, για παράδειγμα όσον αφορά την αποτελε
σματική επίβλεψη των συστημάτων παροχής στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας (15).
4.

Λοιπές τεχνικές παρατηρήσεις
Σε αντίθεση με την οδηγία 2008/48/ΕΚ (16) και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών (17), η προτεινόμενη οδηγία δεν εξετάζει την περί
πτωση ενός εναρμονισμένου δικαιώματος υπαναχώρησης των καταναλωτών σε επίπεδο Ένωσης. Με δεδο
μένη τη σημασία των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι καταναλωτές από συμβάσεις πίστω
σης για ακίνητα κατοικίας, και προκειμένου να ενισχυθούν τόσο η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος όσο και η υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων, η ΕΚΤ προτείνει να εξεταστεί η ανάγκη
συμπερίληψης διατάξεων για το δικαίωμα υπαναχώρησης στην προτεινόμενη οδηγία, στο πλαίσιο της
νομοθετικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη (18).

Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ υποδεικνύει την τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιέχει
συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.
Φρανκφούρτη, 5 Ιουλίου 2011.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

(13) ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
(14) Βλ. την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα πιστωτικά ιστορικά, ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Μάιος
2009, η οποία είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής (http://ec.europa.eu).
(15) Βλ. π.χ. την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά την παροχή στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας (Μάρτιος 2011), η
οποία είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Παγκόσμιας Τράπεζας (http://siteresources.worldbank.org) (σ. 8, 25 και 53
έως 59) ή την έκθεση αξιολόγησης του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τίτλο «Thematic Review on
Mortgage Underwriting and Origination Practices», 17 Μαρτίου 2011, η οποία είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του
Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (http://www.financialstabilityboard.org).
(16) Άρθρο 14 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ.
(17) COM(2008) 614 τελικό. Τα αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι διαθέσιμα στο
δικτυακό τόπο του Συμβουλίου (http://register.consilium.europa.eu).
(18) Η Επιτροπή προτείνει, επ’ ευκαιρία της επανεξέτασης της μελλοντικής οδηγίας, να εξεταστεί η ανάγκη πρόβλεψης δικαιω
μάτων και υποχρεώσεων όσον αφορά το στάδιο μετά τη σύναψη των συμβάσεων πίστωσης (βλ. άρθρο 31 στοιχείο στ) της
προτεινόμενης οδηγίας).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτάσεις διατύπωσης
Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποίηση 1
Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2
«1.
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει πρόσβαση όλων των
πιστωτικών φορέων, χωρίς διακρίσεις, σε βάσεις δεδομένων
που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κράτος μέλος για την αξιο
λόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών και
για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των καταναλωτών
προς τις πιστωτικές υποχρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης πίστωσης. Στις βάσεις αυτές συγκαταλέγονται βάσεις
δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται ιδιωτικά πιστωτικά γρα
φεία ή υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και
δημόσια πιστωτικά μητρώα.
2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση,
σύμφωνα με το άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 27 και 28, για τον καθορισμό ενιαίων κριτηρίων
καταγραφής των πιστώσεων, καθώς και των προϋποθέσεων
επεξεργασίας των δεδομένων, που πρόκειται να εφαρμόζονται
για τις βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα, με τις εν λόγω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση καθο
ρίζονται τα κατώφλια καταγραφής, που πρόκειται να εφαρμό
ζονται για τις εν λόγω βάσεις δεδομένων, και δίδονται κοινοί
ορισμοί για τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε
αυτές τις βάσεις δεδομένων.»

«1.
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει πρόσβαση όλων των
πιστωτικών φορέων άλλων κρατών μελών, χωρίς διακρίσεις,
σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κράτος
μέλος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των
καταναλωτών και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης
των καταναλωτών προς τις πιστωτικές υποχρεώσεις καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης πίστωσης. Στις βάσεις αυτές συγκατα
λέγονται βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται ιδιωτικά
πιστωτικά γραφεία ή υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής
ικανότητας και δημόσια πιστωτικά μητρώα που τηρούνται
από κεντρικές τράπεζες ή άλλες δημόσιες αρχές.
2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση,
σύμφωνα με το άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 27 και 28, για τον καθορισμό, κατόπιν διαβούλευ
σης με την ΕΑΤ, την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που
τηρούν τις βάσεις δεδομένων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, ενιαίων κριτηρίων καταγραφής των πιστώ
σεων, καθώς και των προϋποθέσεων επεξεργασίας των δεδομέ
νων, που πρόκειται να εφαρμόζονται για τις εν λόγω βάσεις
δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.
Ειδικότερα, με τις εν λόγω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση καθο
ρίζονται τα κατώφλια καταγραφής, που πρόκειται να εφαρμό
ζονται για τις εν λόγω βάσεις δεδομένων, και δίδονται κοινοί
ορισμοί για τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε
αυτές τις βάσεις δεδομένων.»

Αιτιολογία
Ακολούθως προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ, η ΕΚΤ προτείνει να γίνει στην προτεινόμενη οδηγία αναφορά στους «πιστωτικούς
φορείς άλλων κρατών μελών». Εξάλλου, σκοπός των προτεινόμενων τροποποιήσεων της δεύτερης παραγράφου του άρθρου
16 είναι να διευκρινιστεί: α) ότι κεντρικές τράπεζες και άλλες δημόσιες αρχές διαχειρίζονται ορισμένα δημόσια πιστωτικά
μητρώα και β) ότι η Επιτροπή θα επωφελείτο από την τεχνογνωσία της ΕΑΤ, της ΕΚΤ και των οικείων ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ κατά
την κατάρτιση σχεδίων κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενων πράξεων στον τομέα αυτόν.
Τροποποίηση 2
Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
«στ) ένδειξη του νομίσματος ή των νομισμάτων στα οποία είναι
διαθέσιμες οι πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένης εξήγησης
των συνεπειών για τον καταναλωτή σε περίπτωση που η
πίστωση είναι εκφρασμένη σε ξένο νόμισμα·»

«στ) ένδειξη του νομίσματος ή των νομισμάτων στα οποία
είναι διαθέσιμες οι πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένης εξή
γησης των συνεπειών και πιθανών κινδύνων για τον
καταναλωτή σε περίπτωση που η πίστωση είναι εκφρα
σμένη σε ξένο νόμισμα·»

Αιτιολογία
Οι γενικές πληροφορίες για τις συμβάσεις πίστωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν και στοιχεία για τους πιθανούς κινδύνους
που ενέχουν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, π.χ. για τις συνέπειες των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Τροποποίηση 3
Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
«γ) σε περίπτωση που ενεργεί ως συνδεδεμένος πιστωτικός
διαμεσολαβητής, αναφέρει ότι ενεργεί υπό αυτή την ιδιό
τητα και, εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, αναφέρει την
επωνυμία του ή των πιστωτικών φορέων για λογαριασμό
των οποίων ενεργεί·»

«γ) σε περίπτωση που ενεργεί ως συνδεδεμένος πιστωτικός
διαμεσολαβητής, αναφέρει ότι ενεργεί υπό αυτή την ιδιό
τητα και, εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, αναφέρει την
επωνυμία του ή των πιστωτικών φορέων για λογαριασμό
των οποίων ενεργεί·»

Αιτιολογία
Για λόγους διαφάνειας, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή σε κάθε περίπτωση.
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποίηση 4
Άρθρο 13 παράγραφος 1
«1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο πιστωτικός φορέας
ενημερώνει τον καταναλωτή για τυχόν μεταβολή του επιτοκίου
χορηγήσεων, εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, πριν από
την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου. Η ενημέρωση περιλαμ
βάνει το ποσό των καταβολών μετά την έναρξη ισχύος του
νέου επιτοκίου χορηγήσεων, και, στις περιπτώσεις που υπάρχει
μεταβολή του αριθμού ή της περιοδικότητας των καταβολών,
πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή αυτή.»

«1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο πιστωτικός φορέας
ενημερώνει τον καταναλωτή για τυχόν μεταβολή του επιτοκίου
χορηγήσεων, εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, κατά
κανόνα έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη ισχύος
του νέου επιτοκίου. Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό των
καταβολών μετά την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου χορη
γήσεων, και, στις περιπτώσεις που υπάρχει μεταβολή του αριθ
μού ή της περιοδικότητας των καταβολών, πληροφορίες σχε
τικά με τη μεταβολή αυτή.»

Αιτιολογία
Είναι σημαντικό να παρέχονται έγκαιρα στον καταναλωτή πληροφορίες για τις μεταβολές του επιτοκίου χορηγήσεων.
Τροποποίηση 5
Παράρτημα II, μέρος B, σημείο 6 παράγραφος (4)
«[…]Ο πιστωτικός φορέας περιλαμβάνει επίσης: (1) κατά περί
πτωση, τα ανώτατα και κατώτατα όρια που εφαρμόζονται· (2)
παράδειγμα του πώς θα κυμαινόταν το ποσό της δόσης, σε
περίπτωση που αυξανόταν ή μειωνόταν το επιτόκιο κατά 1 % ή
υψηλότερο ποσοστό, εάν αυτό είναι ρεαλιστικότερο δεδομένου
του μεγέθους των συνήθων μεταβολών του επιτοκίου, και (3)
σε περίπτωση που υπάρχει ανώτατο όριο, το ποσό της δόσης
με βάση το δυσμενέστερο σενάριο.»

«[…]Ο πιστωτικός φορέας περιλαμβάνει επίσης: (1) κατά περί
πτωση, τα ανώτατα και κατώτατα όρια που εφαρμόζονται· (2)
παράδειγμα του πώς θα κυμαινόταν το ποσό της δόσης, σε
περίπτωση που αυξανόταν ή μειωνόταν το επιτόκιο κατά 21 %
εκατοστιαίες μονάδες ή περισσότερες υψηλότερο ποσοστό,
εάν αυτό είναι ρεαλιστικότερο δεδομένου του μεγέθους των
συνήθων μεταβολών του επιτοκίου, και (3) σε περίπτωση που
υπάρχει ανώτατο όριο, το ποσό της δόσης με βάση το δυσμε
νέστερο σενάριο.»

Αιτιολογία
Μια σύμβαση πίστωσης για ακίνητο κατοικίας μπορεί να έχει διάρκεια αρκετών δεκαετιών. Συνεπώς, υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα κατά τη διάρκειά της τα επιτόκια να αυξηθούν περισσότερο από μία εκατοστιαία μονάδα. Εάν η σύμβαση
πίστωσης συνάπτεται σε περίοδο με χαμηλά επιτόκια, η αύξηση θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να
λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες μιας πιθανολογούμενης αύξησης
των επιτοκίων. Αυτή καθ’ εαυτήν η μεταβολή κατά μία εκατοστιαία μονάδα θεωρείται μάλλον ήπια, εάν ληφθούν υπόψη οι
συνέπειες των μεταβολών του επιτοκίου στις δόσεις. Εν προκειμένω μια αύξηση δύο εκατοστιαίων μονάδων θα παρείχε
καλύτερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται οι δόσεις από την αύξηση του επιτοκίου.
(1) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως
κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει τη ΕΚΤ.
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