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IEROSINĀJUMI

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

– tā kā Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem1 tika pieņemta pirms finanšu 
krīzes;

– tā kā vairākās dalībvalstīs krīzi veicināja pārmērīga patēriņa kredītlīgumu piešķiršana;

– tā kā pārmērīga patērētāju kreditēšana ārvalstu valūtā palielināja risku un zaudējumus, ko 
izjuta mājsaimniecības;

– uzsverot Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada 21. septembra Ieteikuma par 
kreditēšanu ārvalstu valūtā (ESRB/2011/1) nozīmīgumu,

1. aicina uzraudzības iestādes prasīt finanšu iestādēm sniegt patērētājiem personalizētu, 
pilnīgu un viegli saprotamu informāciju par riskiem, kas saistīti ar kreditēšanu ārvalstu 
valūtā, kā arī par to, kā maksājumus ietekmēs aizņēmēja dzīvesvietas dalībvalsts likumīgā 
maksāšanas līdzekļa vērtības būtiska samazināšanās un ārvalsts procentu likmes 
palielināšanās; uzskata, ka šī informācija jāiekļauj reklāmā, kas attiecas uz patēriņa 
kredītlīgumiem ārvalstu valūtā, informācijā, ko sniedz pirms līguma slēgšanas, un patēriņa 
kredītlīgumos;

2. aicina noteikt finanšu iestādēm pienākumu pirms kredītlīguma vai piedāvājuma stāšanās 
spēkā laikus sniegt patērētājiem individuālu informāciju, kas vajadzīga, lai salīdzinātu 
tirgū pieejamos kredītus, novērtētu to ietekmi un, ņemot vērā gūto informāciju, pieņemtu 
apzinātu lēmumu par kredītlīguma noslēgšanu;

3. aicina noteikt finanšu iestādēm pienākumu brīdināt patērētāju gadījumos, kad finansiālā 
stāvokļa dēļ kredītlīgums varētu radīt īpašu risku patērētājam;

4. aicina uzraudzības iestādes rūpīgi uzraudzīt finansējuma un likviditātes riskus, ko rada 
iestāžu aizdevumi ārvalstu valūtās, un veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu to, ka šādi 
riski sasniedz pārmērīgu līmeni, un noteikt finanšu iestādēm pienākumu ieviest efektīvas 
cenu noteikšanas, kapitāla piešķiršanas un likviditātes pārvaldības sistēmas saistībā ar 
kreditēšanu ārvalstu valūtā un ņemt vērā patērētāja spēju atrisināt jautājumu par maiņas 
kursu, izvērtējot patērētāja kredītspēju; aicina dalībvalstis noteikt finanšu iestādēm 
pienākumu nodrošināt patērētājam tiesības konvertēt aizdevumu alternatīvā valūtā, 
ievērojot pārredzamu metodi, par kuru patērētājs ir informēts pirms līguma noslēgšanas, 
un aicina finanšu iestādes par patērētājam pieņemamām cenām nodrošināt ārvalstu valūtas 
zaudējumu riska ierobežošanas iespējas, lai ierobežotu nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību 
ietekmi uz kredīta atmaksāšanu; ;

5. aicina pārskatīt Direktīvas 2008/48/EK noteikumus attiecībā uz gada procentu likmi, lai 
precīzāk atspoguļotu ārvalstu valūtu īpatnības un aizdevuma mainīgās procentu likmes;

                                               
1 OV L 133, 22.5.2008, 66. lpp.
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6. aicina kredītiestādes patēriņa kredītu kontekstā īpaši apdomīgi izvērtēt tādu aizdevumu 
piešķiršanu, kuru termiņš pārsniedz piecus gadus, lai vislabākajā veidā nodrošinātu 
attiecīgā patērētāja interešu aizsardzību;

7. aicina finanšu iestādes neizsniegt patēriņa kredītus, ko garantē ar patērētāja mājokli, ja 
patērētāja atalgojums nav pietiekams, un izsniegt patēriņa kredītus tikai tad, ja ir noteikta 
patērētāja kredītspēja un ir konstatēts, ka tam ir atbilstīgs papildnodrošinājums, lai kā 
patērētājam, tā aizdevējam nodrošinātu piemērotu riska līmeni;

8. aicina noteikt, lai patērētājiem būtu tiesības tikt informētiem gan par papildu pakalpojumu 
izmaksām, gan par savām tiesībām iegādāties papildu pakalpojumus no citiem 
pakalpojumu sniedzējiem. uzskata, ka ir jāprasa, lai finanšu iestādes šādus pakalpojumus 
un ar tiem saistīto maksu nošķirtu no tiem pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar pamata 
aizdevumu, un paskaidrotu, kuri pakalpojumi ir būtiski kredītlīguma termiņa 
pagarināšanai un kurus pakalpojumus aizņēmējam ir iespējams izvēlēties pēc saviem 
ieskatiem;

9. atgādina, ka viens no Direktīvas mērķiem ir nodrošināt informācijas pieejamību, kā 
rezultātā tiktu veicināta vienotā tirgus darbība arī aizdevumu jomā, tādēļ nepieciešams 
izvērtēt, vai pārrobežu darījumu skaits aizdevumu jomā pieaug un vai ir nepieciešami vēl 
papildu uzlabojumi;

10. aicina stingri uzraudzīt finanšu iestāžu reklāmas un tirgvedības pasākumus, lai 
kredītlīgumu reklāmā un tirdzniecībā novērstu maldināšanu un nepareizas informācijas 
sniegšanu;

11. aicina Komisiju iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei Direktīvas īstenošanas 
novērtējuma ziņojumu un ietekmes uz patērētāju aizsardzību pilnīgu novērtējumu, ņemot 
vērā ietekmi, ko radījusi finanšu krīze un jaunais ES tiesiskais regulējums finanšu
pakalpojumu jomā;

12. aicina pārskatīt Direktīvu 2008/48/EK, lai to kopā ar Direktīvu par kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa īpašumu apvienotu vienā direktīvā.
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