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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. I kommissionens grönbok om hypotekslån inom EU (KOM(2005)0327) görs det en 
bedömning av om det behövs gemenskapslagstiftning till förmån för en ytterligare 
integrering av de europeiska marknaderna för hypotekslån, för att EU på det sättet skall få 
ökad konkurrenskraft.

B. En öppen, effektiv och bättre integrerad marknad för hypotekslån innebär ett bemötande 
av arbetskraftens och medborgarnas ökade rörlighet på den inre marknaden.

C. Skyddet av Europas konsumenter måste vara ett grundväsentligt inslag i all lagstiftning 
om hypotekslån, eftersom hypotekslånen för de flesta EU-medborgare är de mest 
omfattande ekonomiska åtaganden de ingår under hela livet, med långvariga konsekvenser 
för deras levnadsstandard och ekonomiska stabilitet.

D. Ökad insyn i de grundläggande egenskaperna hos de låneprodukter som finns att tillgå 
leder inte bara till en effektivare marknad, utan också till ökat förtroende hos låntagare 
inom EU, vilka ser sig om efter möjligheter att ta hypotekslån i andra medlemsstater och 
ger dem möjlighet att fatta välinformerade beslut.

E. Rättssystemen och företagskulturerna är fortfarande mycket olika i medlemsstaterna. Det 
här gäller framför allt bestämmelserna inom områden där det inte finns någon 
gemenskapslagstiftning (såsom utsökningsförfaranden, egendomslagstiftning, 
fastighetsregister, avtalsvillkor och så vidare).

F. Tillväxten för låntagandet över nationsgränserna har hittills bromsats upp av kännbara 
hinder på marknaden. I dagens läge svarar lån av det här slaget för mindre än 1 procent av 
den totala marknaden för hypotekslån inom EU.

G. Kreditmäklare kan spela en viktig roll med stöd av sin sakkunskap om vilka låneprodukter 
som finns att tillgå, inte bara på deras inhemska marknad utan också på marknaderna i 
andra medlemsstater och vara till stöd för låneverksamhet över gränserna och bygga broar 
mellan konsumenterna och både utländska och lokala finansinstitut.

H. Om man vill göra marknaden för hypotekslån inom EU mera effektiv och 
konkurrenskraftig kan det löna sig att man först ser på hur uppförandekoden för 
bostadslån1 genomförts och fungerat samt på hur EU-faktabladet för bostadslån används. 
Avsikten med detta faktablad är att konsumenterna skall få öppen och jämförbar 
information om bostadslånen.

I. Uppförandekoden för bostadslån verkar ha genomförts med växlande framgång i 
medlemsstaterna, utan att den dock löst det övergripande problemet med att det inte finns 

  
1 ”Uppförandekod för förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån”, 
kommissionens rekommendation av den 1 mars 2001, offentliggjord i EGT L 69, 10.3.2001.
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någon gemensam lagstiftningsram.

1. Europaparlamentet erkänner att konsumenterna kunde ha nytta av en fortgående, klart 
målinriktad integration av marknaden för hypotekslån inom EU.

2. Europaparlamentet efterlyser en harmonisering av bestämmelserna för mängden av och 
kvaliteten på den information och rådgivning i sakfrågor som skall ställas till förfogande 
och som behövs för att låntagaren skall kunna fatta ett välinformerat beslut om det 
låneavtal han eller hon står i begrepp att teckna under.

3. Europaparlamentet vidhåller att denna information måste vara uttömmande och begriplig 
samt ställas till förfogande på låntagarens modersmål i ett så tidigt skede som möjligt, för 
att det skall gå att fatta välinformerade beslut allt ifrån första början.

4. Europaparlamentet anser att den nuvarande uppförandekoden för bostadslån och EU-
faktabladet för bostadslån är viktiga, men att det inte räcker enbart med dem för att man 
adekvat skall kunna skydda de ekonomiska intressena hos medborgare som flyttar över 
gränserna inom EU och måste skaffa egendom i andra medlemsstater.

5. Europaparlamentet efterlyser framför allt gemensamma EU-standarder för
beräkningsgrunderna för den effektiva årsräntan, eftersom detta har stor betydelse för att 
konsumenterna verklighetstroget skall kunna jämföra de ”faktiska kostnaderna” för ett 
hypotekslån.

6. Europaparlamentet efterlyser harmoniserade tak för den effektiva årsräntan, i varje fall för 
medlemsstaterna inom euroområdet.

7. Europaparlamentet understryker att långivaren har ansvaret för att det ställs till förfogande 
information, inte bara om den effektiva årsräntan, utan också, och i detalj, om alla andra i 
sammanhanget aktuella uppläggningskostnader och övriga avgifter som låntagaren skall 
betala samt lagfästa skyldigheter som låntagaren skall fullgöra (såsom notariats- och 
inskrivningsavgifter, administrativa avgifter, stämpelskatt och andra skatter etc.).

8. Europaparlamentet anser att en harmonisering av möjligheterna till förtidsinlösen samt av 
avgifterna för förtidsinlösen kunde vara till nytta för låntagarna/konsumenterna, under 
förutsättning att detta inte ledde till höjda riskpremier. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att införa åtgärder till skydd för sådana konsumenter som väljer att bli lösta 
från avtalet i förtid.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se efter hur mäklarnas roll i samband med 
marknadsföring och försäljning av hypotekslån över marknadsgränserna inom EU kunde 
utvecklas.

10. Europaparlamentet vill att all gällande gemenskapslagstiftning om uppgiftsskydd alltid 
strikt skall efterlevas vid riskbedömningar av låntagares kreditvärdighet samt lagring av 
sådana uppgifter i databas.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att snarast 
möjligt införa samkörbara system för fastighetsregister eller egendomsregistrering för att 
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underlätta utbytet av information om markägoförhållanden och se till att systemen är 
exakta och medger insyn. Tillträde till sådana databaser utan diskriminering kommer att 
innebära ett viktigt framsteg i riktning mot att uppmuntra långivarna till 
gränsöverskridande verksamhet.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samband med hypotekslån tillämpa de 
nationella utsökningsförfarandena på olika sätt i olika situationer, för att hänsyn skall 
kunna tas till konsumenternas personliga och sociala omständigheter. Parlamentet stöder 
kommissionens förslag om att införa en måltavla som regelbundet uppdateras med uppgifter 
om kostnader och varaktighet för tvångsförsäljningsförfaranden i medlemsstaterna och 
uppmanar kommissionen till regelbunden översyn av effektiviteten i denna åtgärd.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se efter hur den frivilliga 
uppförandekoden om bostadslån och användningen av EU-faktabladet om bostadslån 
kunde vidareutvecklas och uppmuntrar ihärdigt till ökad användning av dessa överallt i 
medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om 
harmonisering av sådana drag i marknaden för hypotekslån vilka har särskild betydelse för 
konsumenterna i EU, med bland annat gemensamma EU-standarder för 
beräkningsgrunderna för den effektiva årsräntan och en förteckning över vilka 
upplysningar som obligatoriskt skall finnas med i alla erbjudanden om hypotekslån som 
läggs fram för en potentiell låntagare.


