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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et komisjoni rohelises raamatus „Roheline raamat hüpoteeklaenu kohta
ELis” (KOM(2005)327) hinnatakse nende ühenduse õigusaktide vajalikkust, mille 
eesmärk on integreerida täiendavalt Euroopa hüpoteeklaenuturgusid ELi 
konkurentsivõime parandamise eesmärgil;

B. arvestades, et avatud, tõhus ja integreeritum hüpoteeklaenuturg vastab tööjõu ja 
kodanike suuremale liikuvusele siseturul;

C. arvestades, et Euroopa tarbijate kaitsmine peab olema ülimalt tähtis aspekt iga sellist 
hüpoteeklaenu käsitleva seadusandliku meetme puhul, mis enamiku ELi kodanike 
jaoks kujutab endast nende eluea jooksul suurimat finantskohustust, mõjutades 
pikaajaliselt elatustaset ja finantsstabiilsust;

D. arvestades, et suurem läbipaistvus kättesaadavate hüpoteegitoodete peamiste aspektide 
osas ei parandaks üksnes turu tõhusust, vaid suurendaks ka ELi laenusaajate usaldust, 
kes vaatlevad hüpoteeklaenutehinguid teistes liikmesriikides, ning võimaldaks neil 
teha infol põhinevat otsust;

E. arvestades, et liikmesriikide õigussüsteemide ja ettevõtluskultuuride vahel 
eksisteerivad siiski olulised erinevused, eelkõige neid valdkondi reguleerivate sätete 
osas, mida ELi õigusaktid ei hõlma (s.t täitmise tagamise menetlused, omandit 
puudutavad õigusaktid, kinnistusraamatud, lepingutingimused jne);

F. arvestades, et seni on märkimisväärsed turutõkked takistanud piiriüleste 
hüpoteeklaenupakkumiste kasvu, mis praegu moodustavad alla 1% kogu ELi 
hüpoteegiturust;

G. arvestades, et hüpoteegimaaklerid saavad etendada olulist osa, toetudes oma 
eriteadmistele hüpoteegitoodete osas, mis on nende siseturul, kuid ka teiste 
liikmesriikide turgudel, toetades piiriülest tegevust ning tegutsedes sillana tarbijate ja 
nii välis- kui ka kohalike finantsasutuste vahel;

H. arvestades, et selleks, et muuta ELi hüpoteeklaenuturg tõhusamaks ja 
konkurentsivõimelisemaks, oleks soovitatav esmalt hinnata eluasemelaenude 
tegevusjuhendi1 rakendamist ja toimimist ning Euroopa standarditud teabelehe 
kasutamist, eesmärgiga tagada, et tarbijad saavad arusaadavat ja võrreldavat teavet 
eluasemelaenude kohta;

I. arvestades, et tegevusjuhendit eluasemelaenude kohta näib olevat rakendatud muutuva 
  

1 Tegevusjuhend teabe kohta, mida eluasemelaenu pakkujad peavad andma tarbijatele enne laenulepingu 
sõlmimist, komisjoni 1. märtsi 2001. aasta soovitus, avaldatud EÜT L 69, 10.3.2001.
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edukusega kõigis liikmesriikides, ent ilma ühtse õigusliku raamistiku puudumise üldist 
probleemi lahendamata,

1. tunnistab tarbijakasude võimalust, mille toob kaasa ELi hüpoteegituru teatav täiendav, 
hästi koondatud integratsioon;

2. nõuab nende sätete ühtlustamist, mis reguleerivad sellise esitatava tehnilise teabe ja 
nõuannete hulka ja kvaliteeti, mida laenusaaja vajab infol põhineva otsuse 
langetamiseks tema poolt sõlmitava hüpoteegilepingu osas;

3. nõuab, et selline teave peab olema põhjalik ja arusaadav ning see tuleb esitada 
esimesel võimalusel laenusaaja emakeeles, et tal oleks võimalik teha infol põhinev 
valik kohe protsessi alguses;

4. peab eluasemelaenude olemasolevat tegevusjuhendit ja Euroopa standarditud 
teabelehte olulisteks, ent ebapiisavateks vahenditeks, et kaitsta nõuetekohaselt nende 
kodanike majanduslikke huve, kes liiguvad üle ELi piiride ja on kohustatud soetama 
vara teistes liikmesriikides;

5. nõuab eriti ELi krediidi kulukuse aastamäära arvutusaluse ühtseid standardeid, mis on 
oluline element selleks, et anda tarbijatele rakendatav võimalus hüpoteeklaenu 
„tegeliku hinna” võrdlemiseks;

6. nõuab krediidi kulukuse aastamäära ühtlustatud ülemmäärade määratlemist, mida 
kohaldatakse vähemalt euroala liikmesriikide suhtes;

7. rõhutab laenuandja vastutust esitada – lisaks krediidi kulukuse aastamäära käsitlevale 
teabele – üksikasjalikku teavet laenuvõtja poolt kantavate muude asjaomaste 
tehingukulude ja -tasude ning juriidiliste kohustuste kohta (notari-, registreerimis- ja 
haldustasud, maksunõuded jne);

8. arvab, et varasema tagasimaksmise valikute ja varasema tagasimaksmise tasude 
intressimäärade ühtlustamisest võiks kasu saada laenuvõtja/tarbija, tingimusel, et selle 
tagajärjeks ei ole kõrgemad riskipreemiad; kutsub seetõttu komisjoni üles võtma 
kasutusele meetmeid nende tarbijate kaitsmiseks, kes otsustavad maksta laenu varem 
tagasi;

9. kutsub komisjoni üles uurima lähemalt vahendajate rolli väljakujundamist 
hüpoteeklaenude turustamisel ja müümisel üle ELi turu piiride;

10. nõuab kõikide kehtivate ELi andmekaitset käsitlevate õigusaktide ranget järgimist iga 
tegevuse puhul, mis on seotud laenuvõtja laenukõlblikkuse riskianalüüsiga, ja selliste 
andmete säilitamise puhul mis tahes andmebaasis;

11. kutsub komisjoni üles julgustama liikmesriike rakendama võimalikult ruttu 
kinnistusraamatute või vararegistrite ühilduvaid süsteeme, et hõlbustada maaomandit 
puudutava teabe vahetamist, tagades täpsuse ja läbipaistvuse. Mittediskrimineeriv 
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juurdepääs sellistele andmebaasidele oleks oluline samm laenuandjate piiriülese 
tegevuse julgustamisel;

12. kutsub liikmesriike üles võtma vastu diferentseeritud lähenemisviisi 
hüpoteeklaenulepingute täitmise tagamisega seotud siseriiklike menetluste 
rakendamisel, et võtta arvesse tarbijate isiklikku ja sotsiaalset olukorda; toetab 
komisjoni ettepanekut luua regulaarselt ajakohastatav „tulemustabel”, mis sisaldab 
teavet liikmesriikides sundmüügimenetluste hinna ja kestuse kohta, nõudes, et 
komisjon vaataks regulaarselt üle nimetatud meetme tõhususe;

13. kutsub komisjoni üles hindama võimalusi eluasemelaenude vabatahtliku 
tegevusjuhendi ja Euroopa standarditud teabelehe kasutamise edasiseks 
väljaarendamiseks ning soovitab tungivalt neid kõikides liikmesriikides rohkem 
rakendada;

14. kutsub komisjoni üles esitama direktiivi ettepanekut, mille eesmärk on ühtlustada ELi 
tarbijate jaoks eriti olulise hüpoteeklaenuturu võtmeaspektid, sh ELi krediidi kulukuse 
aastamäära arvutusaluse ühtsed standardid ning potentsiaalsele laenusaajale esitatavas 
hüpoteeklaenupakkumises sisalduva kohustusliku teabe nimekiri.


