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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– arvestades, et tarbijakrediidilepinguid käsitlev direktiiv 2008/48/EÜ1 kiideti heaks enne 
finantskriisi;

– arvestades, et paljudes liikmesriikides aitas ülemäärane tarbijakrediit kaasa kriisi 
tekkimisele;

– arvestades, et ülemäärane tarbijatele välisvääringus laenu andmine suurendas 
kodumajapidamiste riske ja kahjusid;

– rõhutades Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 21. septembri 2011. aasta välivääringus 
laene käsitleva soovituse (ESRN/2011/1) tähtsust;

1. nõuab, et järelevalveasutused kohustaksid finantseerimisasutusi andma tarbijatele 
individuaalset, täielikku ja kergesti mõistetavat teavet riskide kohta, mis kaasnevad 
välisvaluutas laenamisega, ning mõju kohta, mida avaldab tagasimaksetele tarbija alalise 
asukoha liikmesriigi seadusliku maksevahendi väärtuse oluline vähenemine ja 
välisvääringu intressimäära tõus; on seisukohal, et see teave peaks sisalduma 
välisvääringus sõlmitavate tarbijakrediidilepingute reklaamides, lepingueelses teabes ja 
tarbijakrediidilepingutes;

2. nõuab, et enne tarbija sidumist mis tahes krediidilepingu või pakkumisega oleks 
finantseerimisasutustel kohustus anda tarbijale varakult individuaalset teavet, mille alusel 
tarbija saaks turul pakutavaid laene võrrelda, hinnata nende mõju ning võtta 
krediidilepingu sõlmimise kohta vastu läbikaalutud otsus;

3. nõuab, et finantseerimisasutustel oleks kohustus tarbija finantsolukorda arvesse võttes 
teda hoiatada, kui tarbijale võivad krediidilepinguga kaasneda eririskid;

4. nõuab, et järelevalveasutused jälgiksid tähelepanelikult välisvääringus laenamisega 
kaasnevaid rahastamis- ja likviidsusriske, et võtta meetmeid ülemääraste riskide 
vältimiseks, ning nõuaksid finantseerimisasutustelt mõjusaid hinnakujunduse, kapitali 
eraldamise ja likviidsuse juhtimise süsteeme, mis võimaldaksid käsitleda välisvääringus 
laenamist, ning arvestaksid tarbija krediidivõime hindamisel tema võimet taluda 
ebasoodsaid vahetuskursi kõikumisi; nõuab, et liikmesriigid kohustaksid 
finantseerimisasutusi lubama tarbijatel konverteerida laen muusse vääringusse vastavalt 
lepingueelselt teada antud läbipaistvale korrale ning et finantseerimisasutused pakuksid 
tarbija jaoks mõistliku hinnaga välisvääringuga seotud riskide maandamise instrumente, et 
vähendada vääringu ebasoodsas suunas kõikumisest tulenevat riski tagasimaksete puhul;

5. nõuab direktiivi 2008/48/EÜ 006 krediidi kulukuse aastamäära käsitlevate sätete 
läbivaatamist, et tuua asjakohasemalt esile välisvääringus ja muutuva intressimääraga 
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laenude iseärasused;

6. nõuab, et krediidiasutused pööraksid üle viieaastase tähtajaga tarbijakrediidi andmisel 
erilist tähelepanu sellele, et need laenud oleksid asjaomase tarbija parimates huvides;

7. palub finantseerimisasutustel mitte anda tarbijakrediiti, mille tagatiseks on tarbija elamu, 
kui tarbija palk ei ole piisavalt suur, ning anda tarbijakrediiti ainult juhul, kui tarbija 
krediidivõimelisus on kinnitust leidnud ning kui sobiv tagatis on kindlaks määratud, kui 
see on vajalik, et tagada nii tarbija kui ka laenuandja jaoks sobilik riskitase;

8. nõuab, et tarbijatel oleks õigus saada teavet täiendavate teenuste maksumuse ning õiguse 
kohta osta muid lisateenuseid, näiteks kindlustust, alternatiivsetelt pakkujatelt; on 
seisukohal, et finantseerimisasutustelt tuleks nõuda asjaomaste teenuste ja laenu 
põhiosaga seotud teenustasude eristamist ning selgitamist, millised teenused on vajalikud 
laenu pikendamiseks ning millised on täielikult laenusaaja otsustada;

9. tuletab meelde, et direktiivi üks eesmärke on tagada teabe kättesaadavus, mis soodustaks 
ühtse turu toimimist ka laenude valdkonnas, mistõttu tuleb hinnata, kas piiriüleste 
laenutehingute arv kasvab või on veel vajalikud täiendavad parandused.

10. nõuab, et finantseerimisasutuste reklaami- ja turundusvõtteid jälgitaks rangelt, et vältida 
eksitava või vale teabe jagamist reklaamis või krediidilepingute turustamisel;

11. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi rakendamist 
käsitlev hindamisaruanne ning kõikehõlmav hinnang selle mõju kohta tarbijakaitsele, 
võttes arvesse finantskriisi tagajärgi ja ELi uut finantsteenuste alast õigusraamistikku;

12. nõuab direktiivi 2008/48/EÜ läbivaatamist eesmärgiga liita see koos elamukinnisvaraga 
seotud krediidilepinguid käsitleva direktiiviga üheks direktiiviks.
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