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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Komisijos žaliojoje knygoje dėl hipotekinių kreditų ES (COM(2005)0327) 
įvertinama, ar reikia Bendrijos teisės aktų, kurių tikslas – toliau skatinti Europos
hipotekinių kreditų rinkos integraciją siekiant didesnio ES konkurencingumo;

B. kadangi atvira, veiksminga ir labiau integruota hipotekinių kreditų rinka atitinka 
poreikius, susijusius su didėjančiu darbo jėgos ir piliečių judumu vidaus rinkoje;

C. kadangi Europos vartotojų apsauga turi būti svarbiausias aspektas imantis bet kokių 
teisės aktų leidybos veiksmų, susijusių su hipotekiniais kreditais, kurie daugeliui ES 
piliečių yra didžiausias jų gyvenime finansinis įsipareigojimas, darantis ilgalaikį 
poveikį jų gyvenimo lygiui ir finansiniam stabilumui;

D. kadangi esant skaidresnėms prieinamų hipotekinių produktų pagrindinėms savybėms 
bus galima padidinti ne tik rinkos veiksmingumą, bet ir ES skolininkų, svarstančių 
galimybę sudaryti hipotekinio kredito sutartį kitoje valstybėje narėje, pasitikėjimą ir 
suteikti jiems galimybę priimti iš esmės apsvarstytą sprendimą;

E. kadangi  vis dar labai skiriasi valstybių narių teisinės sistemos ir verslo kultūra, ypač 
nuostatos, reglamentuojančios sritis (pvz., įvykdymo užtikrinimo tvarka, turto 
nuosavybės teisės aktai, žemės registrai, sutarčių sąlygos ir t. t.), kurioms netaikomi 
ES teisės aktai;

F. kadangi didelės rinkos kliūtys iki šiol neleido padidinti tarpvalstybinės hipotekinių 
kreditų pasiūlos, kuri šiuo metu sudaro mažiau kaip 1 proc. visos ES hipotekos rinkos;

G. kadangi hipotekų makleriai gali atlikti svarbų vaidmenį, remdamiesi patirtimi, 
susijusia su hipotekiniais produktais savo vidaus rinkoje ir kitų valstybių narių 
rinkose, skatindami tarpvalstybinę veiklą ir susiedami vartotojus ir užsienio bei vietos 
finansines institucijas;

H. kadangi siekiant didesnio ES hipotekinių kreditų rinkos veiksmingumo ir 
konkurencingumo galbūt reikėtų pirmiausia atkreipti dėmesį į tai, kaip taikomas Būsto 
paskolų teikimo elgesio kodeksas1 ir kaip jis veikia bei kaip naudojamas Europos 
standartinis informacijos lapas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad vartotojai apie būsto 
paskolas gautų skaidrią informaciją ir kad ją būtų galima palyginti; 

I. kadangi matyti, kad Būsto paskolų teikimo elgesio kodeksas buvo nevienodai 
sėkmingai taikomas valstybėse narėse ir nebuvo išspręsta bendro pobūdžio problema, 
susijusi su tuo, kad nėra bendro teisinio pagrindo;

  
1 „Elgesio kodeksas, susijęs su informacija, kurią vartotojams turi pateikti skolintojai siūlydami būsto paskolas“, 
2001 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija, paskelbta 2001 03 10 OL L 69.



PE 376.602v02-00 4/5 PA\625744LT.doc

LT

1. pripažįsta, kad toliau tikslingai integruojant ES hipotekų rinką vartotojai galės turėti 
daugiau naudos;

2. ragina suderinti nuostatas, reglamentuojančias, kiek ir kokios techninės informacijos ir 
rekomendacijų, kurios būtinos, kad skolininkas priimtų visapusiškai apsvarstytą 
sprendimą dėl hipotekos sutarties pasirašymo, reikia teikti;

3. primygtinai reikalauja, kad ši informacija būtų išsami bei suprantama ir skolininko 
gimtąja kalba būtų teikiama kuo anksčiau, kad jis galėtų pagrįstai pasirinkti procesui 
dar tik prasidedant;

4. mano, kad esamas Būsto paskolų teikimo elgesio kodeksas ir Europos standartinis 
informacijos lapas yra svarbūs, bet jų nepakanka siekiant tinkamai saugoti po visą ES 
judančių piliečių, kuriems reikia pirkti nekilnojamąjį turtą kitoje valstybėje narėje, 
ekonominius interesus;

5. ypač ragina nustatyti bendrus ES standartus, taikomus metinės mokesčių procentinės 
normos skaičiavimo bazei, nes tai yra pagrindinis kriterijus, suteikiantis vartotojams 
galimybę veiksmingai lyginti hipotekinių kreditų „realias kainas“; 

6. ragina nustatyti suderintas metinių mokesčių procentinių normų ribas, kurios būtų 
taikomos bent jau euro zonos valstybėse narėse;

7. pabrėžia, kad skolintojas privalo pateikti ne tik informaciją apie metinę procentinę 
mokesčių normą, bet ir papildomos informacijos apie kitas skolininkui teksiančias 
transakcijų išlaidas ir mokesčius bei teisinius įsipareigojimus (notaro, registravimo ir 
administravimo mokesčiai, mokesčių reikalavimai ir t. t.);  

8. mano, kad išankstinio grąžinimo pasirinkimo galimybių ir išankstinio grąžinimo 
mokesčių aukščiausių ribų suderinimas galėtų būti naudingas skolininkui (ar 
vartotojui), jei dėl to nepadidėtų rizikos priemokos; todėl ragina Komisiją pradėti 
taikyti priemones, kurios apsaugotų vartotojus, nusprendusius pasirinkti išankstinį 
grąžinimą;

9. ragina Komisiją įvertinti kintantį tarpininkų vaidmenį siūlant hipoteką ir sudarant jos 
sutartis ES rinkoje;

10. ragina griežtai laikytis visų galiojančių ES duomenų apsaugos teisės aktų atliekant bet 
kokius veiksmus, susijusius su skolininko kreditingumo rizikos vertinimu ir saugant 
tokius duomenis bet kokio tipo duomenų bazėje.

11. ragina Komisiją skatinti valstybes nares kuo greičiau įgyvendinti tarpusavyje 
derančias žemės registrų ar nekilnojamojo turto registravimo sistemas, siekiant
palengvinti keitimąsi informacija apie žemės nuosavybės teisę ir užtikrinti 
informacijos tikslumą ir skaidrumą. Suteikus galimybę naudotis šia duomenų baze 
nieko nediskriminuojant bus žengtas svarbus žingsnis skatinant skolintojus veikti 
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tarpvalstybiniu lygmeniu;

12. ragina valstybes nares sukurti su hipotetiniais kreditais susijusią diferencijuotą 
įvykdymo užtikrinimo tvarkos įgyvendinimo sistemą, siekiant atsižvelgti į vartotojų 
asmenines ir socialines aplinkybes; pritaria Komisijos pasiūlymui parengti suvestinę, 
kurioje būtų pateikiama informacija apie priverstinio pardavimo procedūrų išlaidas ir 
trukmę valstybėse narėse, ir ją nuolat naujinti, taip pat ragina Komisiją nuolat svarstyti 
šios priemonės veiksmingumą; 

13. ragina Komisiją ieškoti būdų, kaip toliau tobulinti Savanorišką elgesio kodeksą būsto 
paskolų srityje ir naudoti Europos standartinį informacijos lapą, taip pat primygtinai 
ragina labiau juos taikyti visose valstybėse narėse;

14. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, kurios tikslas – suderinti 
hipotekinių pagrindinius kreditų rinkos aspektus, turinčius ypatingą reikšmę ES 
vartotojams, įskaitant bendrus ES metinės mokesčių procentinės normos skaičiavimo 
bazės standartus ir privalomosios informacijos sąrašą, kuri turėtų būti pateikta 
galimam skolininkui kartu su pasiūlymu dėl hipotekos kredito.
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