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1. IEVADS 

Atbildīgu aizdošanu definē kā kreditoru un starpnieku rūpes par to, lai patērētāji varētu 
atļauties aizņemties to aizdotās summas, un tiktu apmierinātas patērētāju vajadzības un ņemti 
vērā konkrētie apstākļi. Tāpat arī atbildīga aizņemšanās nozīmē, ka patērētājiem jāsniedz 
atbilstīga, pilnīga un precīza informācija par savu finanšu stāvokli, un tie tiek aicināti pieņemt 
apzinātus un ilgtspējīgus lēmumus. 

2. PROBLĒMAS RAKSTUROJUMS 

2.1. Problēmas 

Visā Eiropā paaugstinās mājsaimniecību parādu līmenis. Tomēr šis fakts pats par sevi vēl 
neliecina par bezatbildīgas aizdošanas un aizņemšanās tendenci tiktāl, ciktāl to parādu līmenis 
ir ilgtspējīgs un ir iespējams veikt atmaksas. Tomēr dati liecina, ka iedzīvotāji aizvien biežāk 
piedzīvo grūtības pildīt savas parādu saistības: 2008. gadā 16 % cilvēku ziņoja par rēķinu 
atmaksas grūtībām un 10 % no visām mājsaimniecībām ziņoja par nokavētiem 
maksājumiem1. Grūtības atmaksas veikšanā ir izraisījušas saistību neizpildes un tiesību 
zaudēšanas ieķīlāta īpašuma izpirkšanai gadījumu skaita pieaugumu2. Šos datus var ietekmēt 
citi faktori, nevis tikai bezatbildīga aizdošana un aizņemšanās, piemēram, vispārējā 
ekonomiskā lejupslīde. Tomēr statistikas dati, kas papildināti ar kvalitatīviem pierādījumiem, 
ko devusi ieinteresēto personu līdzdalība, kā arī neoficiāli pierādījumi visā Eiropā liecina, ka 
tā nav tikai cikliska problēma un neattiecas tikai uz vienu vai dažām dalībvalstīm, bet gan uz 
visu ES kopumā. 

Virkne faktoru ietekmē lēmumu piešķirt konkrētu hipotekāro kredītu, aizņēmēja iespējamo 
hipotekārā produkta izvēli un tā spēju atmaksāt aizdevumu Tie ietver ekonomisko klimatu, 
informācijas asimetriju un interešu konfliktus, nepilnības un pretrunas regulējumā, kā arī citus 
faktorus, piemēram, aizņēmēja izpratni un zināšanas par finanšu jautājumiem un hipotēku 
finansēšanas struktūrām. Kaut arī šiem citiem faktoriem nepārprotami ir nozīme, tomēr dažu 
tirgus dalībnieku bezatbildīga rīcība bija viens no finanšu krīzi izraisošiem faktoriem. Tāpēc ir 
skaidrs, ka bezatbildīgas aizdošanas un aizņemšanās problēma ir jārisina, lai izvairītos no 
atkārtotas finanšu krīzes. 

Saistībā ar bezatbildīgu rīcību hipotekārās kreditēšanas un aizņēmumu praksē tika konstatētas 
šādas problēmas. Turklāt, papildus turpmāk aprakstītajām problēmām, tika konstatētas 
vairākas problēmas attiecībā uz hipotekārā kredīta pirmstermiņa atmaksu. Šīs problēmas, kas 
rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, kavē pārrobežu darbību un patērētāju mobilitāti 
un ietekmē patērētāju uzticēšanos, ir sīki aprakstītas ietekmes novērtējumā, kas pievienots 
Baltajai grāmatai par ES hipotekāro kredītu tirgu integrāciju3. 

                                                 
1 "Europeans’ state of mind", Eirobarometrs Nr. 69, 2008. gada novembrī. "Towards a Common 

Operational European Definition of Over-indebtedness", Eiropas Noguldījumu novērošanas centrs 
[Observatoire de l’épargne Européenne] sadarbībā ar CEPS un Bristoles Universitāti, 2008. gada 
februārī. 

2 Atsaucoties uz informāciju, ko dalībvalstis sniegušas Eiropas Komisijai. 
3 SEC(2007) 1683. 
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2.1.1. Nesalīdzināma, nelīdzsvarota, nepilnīga un neskaidra reklāma un noieta pasākumi 

Neatbilstošas hipotekāro produktu reklāmas gadījumus var novērot visā ES. Nepilnīgus un 
neskaidrus reklāmas un noieta pasākumu materiālus bieži vien ir grūti salīdzināt, tādējādi 
patērētājiem tiek liegta iespēja iepirkties, izvēloties labāko piedāvājumu. Neskatoties uz valsts 
tiesību aktiem un ES noteikumiem, kas aizliedz maldinošu reklāmu, pastāv daudz pretrunu un 
nepilnību šajā jomā. Atšķirīgi noteikumi arī radīs papildu slogu tiem kreditoriem un/vai 
kredīta starpniekiem, kas piedāvā produktus un pakalpojumus pārrobežu tirgos. 

2.1.2. Nepietiekama, nelaikā sniegta, sarežģīta, nesalīdzināma un neskaidra pirmslīguma 
informācija 

Ir veikti dažādi pasākumi ar mērķi uzlabot pirmslīguma informācijas kvalitāti un 
salīdzināmību, piemēram, izstrādāts Eiropas Brīvprātīgās rīcības kodekss par mājokļu 
kredītiem. Tomēr, Kodeksa piemērošana ir bijusi nevienāda, kā arī tā izpildes un uzraudzības 
mehānismi nav bijuši efektīvi. Eiropas standartizētās informācijas lapas ("ESIL") izmantošana 
ir dažāda, piemēram, ierobežojot tās izmantošanu, lai salīdzinātu piedāvājumus. Neraugoties 
uz Kodeksa pastāvēšanu, vēl joprojām konstatē virkni tirgus nepilnību. Pirmkārt, ir grūti 
salīdzināt pirmslīguma informāciju. Dažādas izmantotās metodes un izmaksu bāzes padara 
ESIL būtiskāko elementu — efektīvo gada procentu likmi (FGPL) — nesalīdzināmu. Otrkārt, 
patērētāji uzskata sniegto informāciju par sarežģītu un neskaidru. Treškārt, sniegtā 
informācija bieži ir nepilnīga. Visbeidzot, trūkst noteikumu, kas reglamentētu informācijas 
izpaušanas prasību par attiecībām starp kreditoru un kredīta starpnieku. 

2.1.3. Nepiemērotas konsultācijas sniegšana 

Neatbilstoši stimuli, sniedzot konsultāciju, var izraisīt tirgus nepilnības. Konsultanti var būt 
spiesti sniegt neobjektīvu konsultāciju, piemēram, tāpēc, ka viņi konkrētu produktu 
pārdošanai saņem dažādu līmeņu atlīdzību no dažādiem kreditoriem. Pierādījumi liecina, ka ir 
vairāki nepiemērotas hipotekārās konsultācijas sniegšanas gadījumi, kā rezultātā patērētājiem 
nodarīts kaitējums. Tā kā nav noteikumu vai standartu, ar kuriem varētu novērtēt 
konsultācijas sniegšanu, ir grūti noteikt, vai sniegtā konsultācija bijusi lietderīga. 

2.1.4. Neatbilstošs piemērotības un kredītspējas novērtējums 

Būtiska tirgus nepilnība šajā jomā ir stimulu trūkums, lai veiktu rūpīgu kredītspējas un/vai 
piemērotības novērtējumu. Kreditori var paļauties uz nodrošinājuma vērtību (ieķīlāto 
īpašumu), pārvirzīt saistību neizpildes risku vai pārdot aizdevumu trešajām personām. Tāpat, 
patērētājiem var būt stimuls pārspīlēt savus ienākumus ar mērķi iegūt aizdevumu. Nepilnības 
regulējumā, kas izpaužas kā neesoša, neskaidra vai pretrunīga tiesiskā regulējuma sistēma vēl 
vairāk veicina neatbilstošu piemērotības un kredītspējas novērtējumu sniegšanu. Regulatīvie 
šķēršļi arī kavē kreditoru piekļuves spēju informācijai par aizņēmēja pārrobežu kredītspēju, 
izmantojot datubāzi. 

2.1.5. Kredīta starpnieku un to iestāžu, kas nav kredītiestādes (NCI) un nodarbojas ar 
hipotekāro kredītu piešķiršanu, neefektīvi vai nekonsekventi reģistrācijas, 
licencēšanas un uzraudzības režīmi vai to trūkums 

Ne visas dalībvalstis pieprasa, ka kredīta starpniekiem ir jābūt reģistrētiem vai licenci 
saņēmušiem, kas var radīt bezatbildīgas rīcības risku. Reģistrācijas vai licences saņemšanas 
prasību trūkums arī nozīmē, ka iestādēm ir maz iespēju uzraudzīt kredīta starpnieku darbību 
vai noteikt sankcijas par pārkāpumu veikšanu. Tas var radīt vidi, kurā nevalda konkurence un 
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kurā personas nesoda par pārkāpumiem, pārmērīga riska uzņemšanos vai neatbilstošas 
konsultācijas sniegšanu. Šobrīd kredīta starpnieku pārrobežu darbība ir ļoti ierobežota: 
tiesiskā regulējuma sadrumstalotība, kas ir raksturīga ES līmenī, var kavēt uzņēmuma 
lēmumu par to, vai veikt pārrobežu darījumus, vai neveikt. 

Sešās dalībvalstīs nav reģistrācijas un licenču izsniegšanas prasību attiecībā uz NCI, un citās 
dalībvalstīs, kur šāds regulējums pastāv, starp izvirzītajām prasībām vērojamas būtiskas 
atšķirības. No reģistrācijas vai licenču prasību trūkuma izriet, ka iestādēm nav būtiska pamata, 
lai veiktu NCI darbību uzraudzību vai noteiktu sankcijas par pārkāpumu veikšanu, tādējādi 
radot ietekmi, kas līdzīga iepriekš aprakstītajai. 

2.2. Sekas 

Konstatētās problēmas rada sekas attiecībā uz patērētājiem, kredīta starpniekiem, kreditoriem 
un ekonomiku kopumā. 

2.2.1. Ievērojami blakusefekti ekonomikā kopumā 

Hipotekārā kredīta tirgiem ir būtiska nozīme ES ekonomikā. 2008. gadā nenomaksātie 
mājokļu hipotekārie kredīti ES 27 sasniedza aptuveni 50 % no ES IKP. Tādējādi bezatbildīga 
aizdošana un aizņemšanās var būt būtiski ietekmēt ekonomiku kopumā. Tā ietekmē 
hipotekāro aizdevēju maksātspēju. Tā kā finanšu iestādēm ir jāatlicina aizvien lielāki līdzekļi 
ievērojamu zaudējumu segšanai, tiek samazinātas atbildīgo aizņēmēju un uzņēmumu kredīta 
saņemšanas iespējas, kas, savukārt, ierobežo ekonomisko izaugsmi un patēriņu. Bezatbildīgas 
aizdošanas un aizņemšanās finansiālā ietekme vērojama arī valsts saistību pārņemšanas 
programmās vai nacionalizācijā, kā rezultātā pieaug spiediens uz valsts budžetu, un bieži ir 
nepieciešami budžeta samazinājumi. Visbeidzot, pieaugušā bezdarba rezultātā un saistībā ar 
palielināto pieprasījumu pēc sociālajiem izdevumiem un mājokļiem tiek negatīvi ietekmētas 
sociālās aizsardzības sistēmas. 

2.2.2. Patērētājiem nodarītā kaitējuma risksPatērētāji, kuriem tikuši pārdoti nepiemēroti 
produkti, bieži piedzīvo finansiālas grūtības, kā rezultātā tiem ir pārlieku lieli parādi, kā arī tie 
nepilda savas saistības vai zaudē tiesības ieķīlāta īpašuma izpirkšanai. Patērētājus var negatīvi 
ietekmēt regulatīvie šķēršļi, kas kavē kreditorus pienācīgi izvērtēt kredītspējas un 
piemērotību, vai kreditoriem, kuri veic pārrobežu uzņēmējdarbību, uzliktās papildu izmaksas. 
Šādiem patērētājiem varētu tikt nodarīts tiešs finansiāls kaitējums (piemēram, maksājot 
augstāku cenu par tādu ražojumu, kas varētu būt pieejams par zemāku cenu) vai potenciāls 
sociālais kaitējums (piemēram, nespēja saņemt hipotekāro kredītu, neskatoties uz to, ka tie 
spētu šo kredītu atmaksāt). Visbeidzot, patērētāji var zaudēt uzticību kreditoriem un kredīta 
starpniekiem. 

2.2.3. Zems patērētāju mobilitātes līmenis 

Vairākas no minētajām problēmām kavē klientu mobilitāti. Pārredzamības un salīdzināmības 
trūkums var izraisīt to, ka patērētāji nevar izvēlēties labāko piedāvājumu, kas apmierinātu to 
vajadzības. Patērētājiem, kuri vēlas saņemt aizdevumu valstī, kas nav viņu izcelsmes valsts, 
var noteikt augstākas cenas vai arī liegt aizdevuma iespēju sakarā ar to, ka ārvalstu kreditori 
nevar piekļūt pietiekamai informācijai par patērētāja kredītvēsturi. 
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2.2.4. Zemais pārrobežu darbības līmenis 

Ekonomiskie šķēršļi, piemēram, infrastruktūras pieejamības izmaksas un nepieciešamība 
pielāgot reklāmas materiālus, informācijas atklāšanas procesu, produktus, uzņēmējdarbības 
modeļus un cenu noteikšanas stratēģiju, sadārdzina uzņēmējdarbības veikšanas izmaksas citā 
ES dalībvalstī. Šie šķēršļi kavē jaunu tirgus dalībnieku darbības uzsākšanu un ierobežo 
konkurenci. Piemēram, kredīta starpnieki, kuri vēlas darboties pārrobežās, izjūt papildu slogu: 
atšķirībā no ieguldījuma vai apdrošināšanas starpniekiem, tiem nav "pases" režīma. 

2.2.5. Nevienlīdzīgi konkurences apstākļi starp tirgus dalībniekiem un produktiem 

Nepilnības un pretrunas tiesiskajā regulējumā ir radījušas situāciju, kad hipotekārā kredīta 
tirgus dalībnieki iesaistās tāda paša veida darbībās, ir pakļauti līdzīgiem riskiem, bet ne 
vienmēr ir pakļauti līdzīgiem noteikumiem. Atšķirīgais tiesiskais regulējums attiecībā uz 
patēriņa kredītu un hipotekāro kredītu var radīt arī regulatīvās domstarpības starp diviem 
dažādiem aizdevumu produktiem (patēriņa kredīts un hipotekārais kredīts). 

3. POLITIKAS MĒRĶI 

Pastāv divi galvenie mērķi, kas ir kopīgi visām problēmu jomām. Pirmkārt, veicinot šādu 
četru konkrētu mērķu sasniegšanu, jāizveido tāds efektīvs un konkurētspējīgs vienotais tirgus 
patērētājiem, kreditoriem un kredīta starpniekiem, kurā ir augsts patērētāju aizsardzības 
līmenis: 

– patērētāju uzticība, 

– klientu mobilitāte, 

– kreditoru un kredīta starpnieku pārrobežu darbība, 

– līdzvērtīgi konkurences apstākļi. 

Otrkārt, jāveicina finanšu stabilitāte, nodrošinot, ka hipotekārā kredīta tirgi darbojas atbildīgā 
veidā. 

4. KĀPĒC NEPIECIEŠAMA RĪCĪBA ES MĒROGĀ 

Dalībvalstu rīcība vien varētu izraisīt atšķirīgu noteikumu kopuma spēkā esību, kas var 
apdraudēt iekšējā tirgus darbību vai radīt tai jaunus šķēršļus, kā arī izveidot nevienlīdzīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni visā ES. Ir nepieciešami kopēji standarti ES līmenī, lai 
veicinātu efektīvu un konkurētspējīgu iekšējo tirgu, kurā ir augsts patērētāju aizsardzības 
līmenis un ir nepieciešams novērst atšķirīgu noteikumu un prakses attīstību dalībvalstīs. 
Līgums paredz atbilstīgu rīcību ar mērķi nodrošināt tāda iekšējā tirgus izveidi un darbību, 
kurā ir augsts patērētāju aizsardzības līmenis, kā arī pakalpojumu sniegšanas brīvība. Šāds 
mājokļu hipotekārais tirgus nebūt nav pilnībā izveidots, jo pastāv vairāki šķēršļi pakalpojumu 
sniegšanas brīvībai un iekšējā tirgus izveidei. Juridisko pamatu rīcībai veido šādi Līguma 
noteikumi: 114. pants (līdzšinējais 95. pants). 
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5. POLITIKAS RISINĀJUMI 

Ir noteikti vairāki politikas risinājumi. Šajā tabulā ir apkopoti šie risinājumi. Izvēlētie 
risinājumi ir izcelti. Analīze ir pierādījusi, ka šie risinājumi ir visefektīvākais veids, kā 
sasniegt iepriekš aprakstītos mērķus. Politikas risinājumi attiecībā uz pirmstermiņa atmaksu ir 
analizēti un detalizēti novērtēti ietekmes novērtējumā, kas pievienots Baltajai grāmatai par 
ES hipotekāro kredītu tirgu integrāciju4 un pētījumā, kas novērtē ar hipotekāro kredītu saistīto 
dažādo politikas risinājumu izmaksas un ieguvumus5. 
Reklāma un noieta pasākumi 

 
1: Nerīkoties 
2: Tādu reklāmas noteikumu ieviešana, kas ir līdzīgi Patēriņa kredītu direktīvas (CCD) 4. pantā ietvertajiem. 
3: Īpašu noteikumu attiecībā uz reklāmas un noieta pasākumu materiālu formu un saturu ieviešana 
Pirmslīguma informācija 
1: Nerīkoties 
2: Nodrošināt, ka patērētāji saņem ESIL 
3: Nodrošināt, ka ESIL tiek sniegta pietiekami laicīgi, lai dotu patērētājiem iespēju izvēlēties labāko piedāvājumu 
3.1: Prasība, kas balstīta uz principiem 
3.2: Norādīt informācijas sniegšanas termiņu 
4: Uzlabot ESIL formātu un saturu  
5: Standartizēt EGPL 
5.1: Standartizēt, pamatojoties uz izmaksu īso sarakstu 
5.2: Standartizēt, pamatojoties uz Patēriņa kredīta direktīvas 19. pantu 
5.3: Standartizēt, pamatojoties uz izmaksu pilnīgo sarakstu 
6: Pirmslīguma papildinformācija par hipotēkas piedāvātāju (piem., atlīdzība) 
Konsultācija par hipotēku 
1: Nerīkoties 
1.2: Prasības par pienācīgu paskaidrojumu sniegšanu (Patēriņa kredīta direktīvas 5. panta 6. punkts) 
1.3: Uz principiem balstīti konsultācijas standarti 
1.4: Prasība sniegt konsultāciju par hipotēku 
Konsultantu atalgošanas stratēģijas 
2.1: Nerīkoties 
2.2: Uz principiem balstīti norādījumi par atalgošanas politiku 
2.3: Īpaši noteikumi par atalgošanas metodēm un līmeņiem 
Kredītspējas novērtējumi 
1.1: Nerīkoties 
1.2: Prasības kreditoram novērtēt aizņēmēja kredītspēju 
1.3: Prasības kreditoram atteikt kredītu negatīva kredītnovērtējuma gadījumā 
1.4: Kreditoru nediskriminējošas piekļuves iespējas datubāzēm 
1.5: Homogenizēt datubāzu satura un īpašības 
1.6: Prasības aizņēmējam sniegt patiesu informāciju par viņa/viņas situāciju 
Piemērotības novērtējumi 
2.1: Nerīkoties 
2.2: Prasība kreditoram vai kredīta starpniekam novērtēt piedāvātā produkta piemērotību 
2.3: Prasība brīdināt aizņēmēju, ja tā izvēlētais kredīta produkts nav viņam/viņai piemērots 
2.4: Prasības aizņēmējam sniegt patiesu informāciju par viņa/viņas situāciju 
2.5: Īpašs regulējums attiecībā uz produktu, tostarp atsevišķu kredīta produktu aizliegumi un augstākās robežvērtības 
Kredīta starpnieki: reģistrācija un licencēšana 
1.1: Nerīkoties 
1.2: Uz principiem balstītas prasības 
1.3: Īpašas prasības 

                                                 
4 SEC(2007) 1683. 
5 "Study on the costs and benefits of different policy options for mortgage credit" (Ar hipotekāro kredītu 

saistīto dažādo politikas risinājumu pētījums, London Economics kopā ar Achim Dübel (Finpolconsult), 
kopā ar Institute für Finanzdienstleistungen (iff), 2009. gada novembrī, no 200. līdz 336. lpp. 
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1.4: "Pases" ieviešana 
Kredīta starpnieki: piesardzības prasības un uzraudzība 
3.1: Nerīkoties 
3.2: Uz principiem balstītas prasības 
3.3: Īpašas prasības 
3.4: Ieviest ES līmeņa pārraudzību 
Iestādes, kuras nav kredītiestādes: reģistrācija un licencēšana 
1.1: Nerīkoties 
1.2: Uz principiem balstītas prasības 
1.3: Īpašas prasības 
Iestādes, kuras nav kredītiestādes: piesardzības prasības un uzraudzība 
3.1: Nerīkoties 
3.2: Uz principiem balstītas prasības 
3.3: Īpašas prasības 
3.4: Ieviest ES līmeņa pārraudzību 

6. IETEKME 

Vēlamie risinājumi samazinās iespēju, ka patērētāji iegādājas nepiemērotu hipotekārā kredīta 
produktu. Paredzama arī spēcīga pozitīva ietekme uz patērētāju uzticību, kas veicinās 
pieprasījumu pēc kredīta produktiem un rosinās patērētāju mobilitāti gan valsts, gan, lai arī 
mazākā mērā, pārrobežu līmenī. 

Dažu no izvēlēto risinājumu īstenošana neradīs būtiskas izmaiņas tirgus dalībnieku darbībā 
attiecībā uz piedāvājumu vairākās dalībvalstīs, kur jau pastāv līdzīgas saistības. Tomēr 
vēlamajiem politikas risinājumiem būs nozīmīga ietekme uz kreditoru un kredīta starpnieku 
pārrobežu darbību. Ārvalstu kredītu sniedzēju un kredītu starpnieku ienākšanai tirgū jāstiprina 
konkurence, kas, savukārt, veicinātu plašāku patērētājam piedāvāto kredīta produktu klāstu 
un, iespējams, pat cenu pazemināšanos. 

Šīs paketes vispārējo ietekmi nav iespējams aplēst, vienkārši summējot atsevišķās ietekmes. 
Tas ir saistīts ne tikai ar risku dubulti uzskaitīt izmaksas un ieguvumus, kas pārklājas, bet arī 
ar sinerģijām starp dažiem risinājumiem, kas to ietekmi palielinātu. Saskaņā ar Komisijas 
veiktajiem aprēķiniem, kas pamatojas uz pašreizējiem pierādījumiem, 1 272-1 931 miljoni 
euro ir piesardzīgas aplēses par paredzamo ieguvumu klāstu. Paredzamās kopējās vienreizējās 
un pastāvīgās izmaksas ir attiecīgi robežās no 383 līdz 621 miljoniem euro un no 268 līdz 
330 miljoniem euro. 

Lielākā daļa no vēlamo risinājumu ietekmes būs vērojama visā ES. Tomēr ar dažu no šiem 
risinājumiem saistītie ieguvumi un izmaksas palielināsies tajās dalībvalstīs, kurās būs būtiski 
jāpielāgo spēkā esošie noteikumi vai jāievieš pilnīgs tiesiskais regulējums (piemēram, tajās 
valstīs, kurās kredīta starpnieki vai NCI vispār netiek regulētas). 

Var konstatēt divas pretējas iespējamās sociālās ietekmes: pastāv risks, ka atbildīgas 
aizdošanas prakse var samazināt kredīta pieejamību, jo īpaši, attiecībā uz dažām aizņēmēju 
grupām (piemēram, attiecībā uz personām ar zemiem ienākumiem), taču atbildīgas aizdošanas 
politika arī uzlabotu aizdevumu prakses ilgtspēju, kā arī sociālo kohēziju. 

Nav sagaidāms, ka lielākā daļa no izvēlētajiem risinājumiem palielinās administratīvo slogu. 
Izņēmumi attiecas vienīgi uz tiesisko regulējumu saistībā ar kredīta starpniekiem un NCI, ja 
izmaksas saistībā ar šo tirgus dalībnieku licencēšanu un reģistrāciju, kā arī ar to atbilstību 
jaunajiem tiesību aktiem radīs šiem dalībniekiem administratīvo slogu. 
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7. SECINĀJUMI 

Vēlamais politikas instruments būtu ES direktīva. Direktīva ļauj saskaņošanas līmenī ņemt 
vērā proporcionalitātes principu. Ne visos gadījumos ir nepieciešama vai piemērota detalizēta 
saskaņošana: mājokļu tirgu un hipotekāro tirgu struktūra ievērojami atšķiras visā ES, 
ievērojami atšķiras arī produktu un atalgojuma struktūras. ES iejaukšanās pasākumiem, lai tie 
būtu efektīvi, ir jābūt pietiekoši detalizētai, taču pietiekami augstā līmenī, lai varētu ņemt vērā 
Eiropas daudzveidību. 

Ierosinātā ES direktīva paredzētu tās atbilstības un efektivitātes pārskatīšanu. Šī pārskatīšana 
jāveic dažus gadus pēc tās īstenošanas, un tai jāietver arī sabiedriskā apspriešana. 


