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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Komisijas Zaļajā grāmatā par hipotekāro kredītu ES (KOM(2005)327) ir 
izvērtēta to Kopienas tiesību aktu pamatotība, ar kuriem paredz ciešāk integrēt Eiropas
hipotekāro kredītu tirgus, lai veicinātu ES konkurētspēju;

B. tā kā atvērts, efektīvs un ciešāk integrēts hipotekāro kredītu tirgus atbilst aizvien 
lielākai darbaspēka un pilsoņu mobilitātei iekšējā tirgū;

C. tā kā Eiropas patērētāju aizsardzībai ir jābūt sevišķi svarīgai visās likumdošanas 
darbībās attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem, kas lielākajai daļai ES pilsoņu ir 
vislielākās finansiālās saistības mūžā un kas ilgtermiņā ietekmē viņu dzīves līmeni un 
finansiālo stabilitāti;

D. tā kā lielāka pārredzamība attiecībā uz pieejamo hipotekāro kredītu piedāvājumu 
svarīgākajiem aspektiem ne tikai uzlabos tirgus efektivitāti, bet arī palielinās to ES 
aizdevumu ņēmēju uzticību, kuri izvērtē hipotekāro kredītu piedāvājumus citās 
dalībvalstīs, un ļaus viņiem pieņemt apzinātu lēmumu;

E. tā kā joprojām pastāv būtiskas atšķirības dalībvalstu tiesību sistēmās un 
uzņēmējdarbības kultūrā, jo īpaši noteikumos, ar ko reglamentē jomas, uz kurām ES 
tiesību akti neattiecas (t.i., izpildes procedūras, tiesību akti īpašuma jomā, zemes 
reģistri, līgumu noteikumi utt.);

F. tā kā līdz šim būtiski tirgus šķēršļi ir kavējuši pārrobežu hipotekāro kredītu 
piedāvājuma iespējamo palielināšanos un šāds pārrobežu piedāvājums veido mazāk 
nekā 1% no kopējā ES hipotekāro kredītu tirgus;

G. tā kā hipotekāro kredītu brokeriem var būt nozīmīga loma, sniedzot profesionālo 
padomu par hipotekārajiem pakalpojumiem savā tirgū, kā arī citu dalībvalstu tirgū un 
šādi sekmējot pārrobežu darbības un darbojoties kā saiknei starp patērētājiem un 
ārvalstu un vietējām finanšu iestādēm;

H. tā kā, lai padarītu ES hipotekāro kredītu tirgu efektīvāku un konkurētspējīgāku, labāk 
būtu vispirms izvērtēt Rīcības kodeksa mājokļu kredītu jomā1 īstenošanu un darbību, 
kā arī Eiropas standartizētās informācijas lapas (ESIS) izmantošanu, kuru mērķis ir 
nodrošināt, lai patērētāji saņem pārredzamu un salīdzināmu informāciju par mājokļu 
kredītiem; 

I. tā kā šķiet, ka Rīcības kodekss mājokļu kredītu jomā dažādās dalībvalstīs ir ieviests 
atšķirīgā mērā un vispārējā problēma, ka trūkst vienota tiesiskā regulējuma, nav 

  
1 „Rīcības kodekss par informāciju, kas mājokļu kredītu piedāvātājiem pirms līguma slēgšanas jāsniedz 
patērētājiem”, Komisijas 2001. gada 1. marta Ieteikums, kas publicēts OV L 69, 10.3.2001.
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atrisināta;

1. norāda uz patērētāju potenciālo ieguvumu no ES hipotekārā tirgus turpmākas un labi 
pārdomātas integrācijas;

2. aicina saskaņot noteikumus, ar ko reglamentē tās tehniskās informācijas un 
konsultāciju apjomu un kvalitāti, kura aizdevuma ņēmējam ir vajadzīga, lai pieņemtu 
apzinātu lēmumu par hipotekārā kredīta līgumu, ko viņš vai viņa plāno parakstīt;

3. uzstāj, ka šādai informācijai jābūt ļoti izsmeļošai un saprotamai un tā jāsniedz pēc 
iespējas agrākā posmā aizdevuma ņēmēja dzimtajā valodā, lai viņš vai viņa varētu jau 
aizdevuma procesa pašā sākumā izdarīt apzinātu izvēli;

4. uzskata, ka pašreizējais Rīcības kodekss mājokļu kredītu jomā un Eiropas standartizētā 
informācijas lapa (ESIS) ir svarīgi, bet nepietiekami līdzekļi, lai pilnībā aizsargātu to 
pilsoņu ekonomiskās intereses, kuri pārvietojas no vienas ES dalībvalsts uz citu un 
pērk īpašumu citās dalībvalstīs;

5. aicina pieņemt vienotus ES standartus gada procentu likmes aprēķinu bāzes 
noteikšanai, jo tas ir svarīgākais faktors, lai sniegtu patērētājiem uzticamu hipotekārā 
kredīta „reālās cenas” salīdzināšanas iespēju; 

6. aicina noteikt saskaņotus gada procentu likmes griestus, ko piemēro vismaz eirozonas 
dalībvalstīs;

7. uzsver aizdevēja atbildību papildus informācijai par gada procentu likmi sniegt arī 
sīku informāciju par visu citu saistīto darījumu izmaksām un nodevām, kas būs 
jāmaksā aizdevuma ņēmējam, un viņa(-s) juridiskajām saistībām (notāra, reģistrācijas 
un administratīvās nodevas, nodokļi utt.);  

8. uzskata, ka ātrākas atmaksāšanas iespēju un ātrākas atmaksāšanas nodevu maksimālo 
apjomu saskaņošana nāks par labu aizdevuma ņēmējam vai patērētājam, ja vien tas 
neizraisīs lielākas riska prēmijas; tādēļ aicina Komisiju ieviest pasākumus, lai 
aizsargātu patērētāju, kurš izvēlas ātrāk atmaksāt aizdevumu;

9. aicina Komisiju izvērtēt, kā varētu palielināt starpnieku lomu, pārdodot hipotēkas 
ārpus ES tirgus robežām;

10. aicina, veicot visas darbības saistībā ar aizdevuma ņēmēja kredītspējas riska 
novērtēšanu un šādu datu uzglabāšanu jebkāda veida datu bāzēs, stingri ievērot visus 
spēkā esošos ES tiesību aktus datu aizsardzības jomā;

11. aicina Komisiju veicināt, lai dalībvalstīs iespējami īsā laikā ievieš savietojamas zemes 
reģistru vai īpašuma reģistrācijas sistēmas, lai atvieglotu informācijas apmaiņu par 
zemes īpašumu un nodrošinātu informācijas precizitāti un pārredzamību; vienlīdzīga 
piekļuve šādām datu bāzēm būs svarīgs faktors, lai iedrošinātu aizdevējus piedāvāt 
pārrobežu pakalpojumus;

12. aicina dalībvalstis diferencēti īstenot nacionālās izpildes procedūras, kas saistītas ar 
hipotekāro kredītu līgumiem, lai ņemtu vērā patērētāju personiskos un sociālos 
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apstākļus; atbalsta Komisijas ierosinājumu izveidot regulāri atjaunināmu tabulu ar 
informāciju par piespiedu pārdošanas procedūru izmaksām un ilgumu dalībvalstīs un 
aicina Komisiju regulāri pārbaudīt šī pasākuma efektivitāti; 

13. aicina Komisiju izvērtēt, kā varētu turpmāk attīstīt Brīvprātīgo rīcības kodeksu 
mājokļu kredītu jomā un Eiropas standartizētās informācijas lapas izmantošanu, un 
izsaka stingru atbalstu to plašākai ieviešanai visās dalībvalstīs;

14. aicina Komisiju iesniegt direktīvas priekšlikumu nolūkā saskaņot galvenos hipotekāro 
kredītu tirgus aspektus, kas ir īpaši svarīgi ES patērētājiem, tostarp vienotus ES 
standartus gada procentu likmes aprēķinu bāzes noteikšanai un sarakstu ar obligāto 
informāciju, kura jāiekļauj ikvienā hipotekārā kredīta piedāvājumā potenciālajam 
aizdevuma ņēmējam.  


