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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että asuntoluottoja EU:ssa koskevassa komission vihreässä kirjassa 
(KOM(2005)0327) arvioidaan seikkoja, jotka EU:n kilpailukyvyn edistämiseksi 
kannustavat laatimaan lainsäädäntöä, jolla Euroopan asuntoluottomarkkinoita 
pyrittäisiin yhdentämään entistäkin tehokkaammin,

B. ottaa huomioon, että avoimet, tehokkaat ja yhtenäisemmät asuntoluottomarkkinat 
vastaavat työvoiman ja kansalaisten lisääntyneeseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla,

C. katsoo, että eurooppalaisten kuluttajien suojelemisen on oltava kaikkien asuntoluottoja 
koskevien lainsäädännöllisten toimien tärkein tavoite, sillä asuntoluotto on useimpien 
EU:n kansalaisten suurin taloudellinen sitoumus koko heidän elämänsä aikana ja sillä 
on pitkän aikavälin vaikutuksia heidän elintasoonsa ja heidän taloutensa vakauteen,

D. katsoo, että jos tarjolla olevien asuntoluottojen keskeisiä tekijöitä koskevaa 
avoimuutta tehostetaan, markkinatehokkuus kehittyy ja EU:n luotonottajien luottamus 
asuntoluottosopimusten tekemiseen muissa jäsenvaltioissa kasvaa, ja että tämän avulla 
he voivat myös helpommin tehdä tietoon perustuvia päätöksiä,

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien ja liiketoimintakulttuurien 
välillä on vielä huomattavia eroja erityisesti niiden määräysten osalta, jotka 
sääntelevät aloja, joihin ei sovelleta EU:n lainsäädäntöä (toisin sanoen 
täytäntöönpanomenettelyt, kiinteistölainsäädäntö, kiinteistörekisterit, sopimusehdot
jne.),

F. ottaa huomioon, että huomattavat markkinaesteet ovat tähän asti haitanneet rajat 
ylittävien asuntoluottotarjousten määrän lisääntymistä, joten niiden osuus koko EU:n 
asuntoluottomarkkinoista on tällä hetkellä alle yksi prosentti,

G. katsoo, että asuntoluoton välittäjät voivat olla keskeisessä osassa rajatylittävän 
toiminnan tukemisessa ja toimia yhdistävinä tekijöinä kuluttajien ja ulkomaisten ja 
paikallisten rahoituslaitosten välillä käyttämällä hyväkseen paikallisilla markkinoilla 
sekä muiden jäsenvaltioiden markkinoilla tarjottavia asuntoluottoja koskevaa 
ammattitaitoaan,

H. katsoo, että jotta EU:n asuntoluottomarkkinoista saataisiin tehokkaampia ja 
kilpailukykyisempiä, olisi ensin tarkasteltava asuntolainoja koskevien 
menettelysääntöjen1 täytäntöönpanoa ja toimivuutta sekä vakiomuotoisen tietosivun 
käyttöä, millä pyritään takaamaan, että kuluttajat saavat avointa ja verrattavissa olevaa 

  
1 Komission 1. maaliskuuta 2001 antama suositus tiedoista, jotka asuntolainojen tarjoajan on annettava 
kuluttajille ennen sopimuksen tekemistä, EYVL L 69, 10.3.2001.
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tietoa asuntolainoista,

I. ottaa huomioon, että asuntolainoja koskevia menettelysääntöjä on pantu 
jäsenvaltioissa täytäntöön vaihtelevin tuloksin, mutta että yleistä ongelmaa, yhteisen 
oikeuskehyksen puuttumista, ei vieläkään ole ratkaistu,

1. tunnustaa kuluttajien mahdollisuudet hyötyä siitä, että EU:n asuntoluottomarkkinoita 
yhdennetään entisestään ja tarkkaan suunnitellusti;

2. kehottaa yhdenmukaistamaan määräyksiä, jotka sääntelevät niiden tarpeellisten 
teknisten tietojen ja neuvojen määrää ja laatua, joiden perusteella luotonottaja voi 
tehdä tietoon perustuvan päätöksen asuntoluottosopimuksesta, jonka hän aikoo 
allekirjoittaa;

3. vaatii, että kyseisten tietojen on oltava kattavia ja ymmärrettäviä ja että tietoja on 
tarjottava mahdollisimman varhain luotonottajan äidinkielellä, jotta päätökset voidaan 
perustaa tietoon prosessin alusta lähtien;

4. katsoo, että asuntolainoja ja vakiomuotoista tietosivua koskevat menettelysäännöt ovat 
tärkeitä, mutta että ne eivät ole riittäviä välineitä suojaamaan asianmukaisella tavalla 
niiden kansalaisten taloudellisia etuja, jotka liikkuvat yli EU:n rajojen ja jotka 
haluavat hankkia kiinteistöjä muista jäsenvaltioista;

5. pyytää erityisesti laatimaan todellisen vuosikoron laskemisperustaa koskevat EU:n 
yhteiset normit, sillä ne olisivat keskeisessä asemassa tarjottaessa kuluttajille 
mahdollisia keinoja verrata asuntoluottojen todellisia kustannuksia;

6. kehottaa määrittelemään todellisen vuosikoron yhdenmukaiset enimmäismäärät, joita 
sovellettaisiin ainakin euroalueen jäsenvaltioihin;

7. korostaa luotonantajan velvollisuutta tarjota todellista vuosikorkoa koskevan tiedon 
lisäksi yksityiskohtaista tietoa myös muista tapahtumaan liittyvistä kustannuksista ja 
maksuista sekä luotonottajan oikeudellisista velvoitteista (notaarin maksut, 
rekisteröintimenot ja hallinnolliset kustannukset, verotusta koskevat vaatimukset jne.);

8. katsoo, että ennenaikaisen takaisinmaksun vaihtoehtojen ja kustannusten 
enimmäismäärien yhdenmukaistaminen voisi hyödyttää luotonottajaa/kuluttajaa, jos se 
ei johtaisi korkeampiin riskipreemioihin; pyytää siksi komissiota panemaan täytäntöön 
toimenpiteitä niiden kuluttajien suojelemiseksi, jotka päättävät maksaa velkansa 
takaisin ennenaikaisesti;

9. kehottaa komissiota tutkimaan välittäjien aseman kehittämistä asuntoluottojen 
markkinoinnissa ja myynnissä EU:n markkinarajojen ylitse;

10. kehottaa noudattamaan tarkkaan kaikkea EU:n voimassa olevaa tietoturvaa koskevaa 
lainsäädäntöä toimissa, jotka liittyvät luotonottajan luottokelpoisuutta koskeviin 
riskinarviointeihin ja kyseisten tietojen säilyttämiseen missä tahansa tietokannassa;



PA\625744FI.doc 5/5 PE 376.602v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

11. kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita panemaan mahdollisimman pian 
täytäntöön yhteensopivat kiinteistö- tai lainhuutorekisterijärjestelmät, jotta 
maanomistusta koskevien tietojen vaihtoa helpotettaisiin ja tietojen täsmällisyys ja 
avoimuus varmistettaisiin; katsoo, että syrjimättömät oikeudet käyttää kyseisiä 
tietokantoja ovat tärkeä keino kannustaa luotonantajia toimimaan yli rajojen;

12. kehottaa jäsenvaltioita panemaan kansallisia asuntoluottosopimuksia koskevia 
täytäntöönpanomenettelyjä täytäntöön eri tavoin, jotta kuluttajan henkilökohtainen ja 
sosiaalinen tilanne otettaisiin huomioon; tukee komission ehdotusta sellaisen 
tulostaulun luomisesta, jota päivitettäisiin säännöllisesti ja jossa kerrottaisiin 
pakkomyyntimenettelyjen kustannuksista ja kestosta jäsenvaltioissa, mutta pyytää 
komissiota arvioimaan säännöllisesti kyseisen toimenpiteen tehokkuutta;

13. pyytää komissiota tutkimaan keinoja kehittää edelleen asuntolainoja koskevia 
vapaaehtoisia menettelysääntöjä ja vakiomuotoisen tietosivun käyttöä ja kannustaa 
painokkaasti ottamaan ne käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa;

14. pyytää komissiota esittämään ehdotuksen direktiiviksi, jolla pyritään 
yhdenmukaistamaan niitä asuntoluottomarkkinoiden keskeisiä tekijöitä, jotka ovat 
EU:n kuluttajien kannalta erityisen olennaisia, mukaan luettuna todellisen vuosikoron 
laskemisperustaa koskevat EU:n yhteiset normit ja luettelo pakollisista tiedoista, jotka 
on liitettävä kaikkiin mahdolliselle luotonottajalle esitettäviin asuntoluottotarjouksiin.
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