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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi 2008/48/EÜ ülevõtmise kohta
(2012/2037(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja majandus- ja 
rahanduskomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et liikmesriikide turgude avamine tarbijakrediidi tähtsale majandusharule, 
konkurentsi tugevdamine ja siseturu parandamine on ELi poliitiline ülesanne, mis on 
tarbijate ja krediidiandjate huvides;

B. arvestades, et tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi eesmärgiga ühtlustada viite 
valdkonda eeskirjadega, mis annavad liikmesriikidele vähe tegutsemisvõimalusi, eriti eri 
lähenemiste puhul ülevõtmisele, on saavutatud ühise Euroopa tarbijakaitse 
õigusraamistiku loomine;

C. arvestades, et siiski tuleb veel ületada nii õiguslikke kui ka praktilisi takistusi;
D. arvestades, et lühikese tähtaja ja sel ajavahemikul tegemist vajavate arvukate ja ulatuslike 

õiguslike muudatuste tõttu ei ole kõik liikmesriigid suutnud tarbijakrediidilepinguid 
käsitleva direktiivi õigeaegselt või mõnel juhul täielikult nõuetekohaselt üle võtta; 

E. arvestades, et kogutud statistika näitab, et piiriüleste krediitide võtmine ei ole pärast 
direktiivi jõustumist suurenenud, mille üheks põhjuseks võivad olla ulatuslikud 
probleemid finantssektoris;

F. arvestades, et direktiivi artikli 27 kohaselt peab komisjon 2013. aasta mais vaatama läbi 
direktiivi mõned aspektid ja on juba taotlenud ühe vastavasisulise uuringu teostamist;

G. arvestades, et Euroopa Parlament peab tähtsaks seda, et teda direktiivi läbivaatamise 
vaheetappidest ja tulemustest teavitataks ning et tal oleks võimalus oma seisukoht esitada;

1. tunneb heameelt selle üle, et komisjon on direktiivi läbivaatamise ettevalmistamiseks juba 
teostanud uuringu direktiivi mõju kohta siseturule ja tarbijakaitsele, et uurida direktiivi 
piiriülest mõju, ning avaldab heakskiitu komisjoni, riikide seadusandjate ja 
krediidiasutuste tehtud ulatuslikule tööle;

2. rõhutab, et piiriülese tarbijakrediidituru edendamine annaks siseturu tugevdamise kaudu 
Euroopa lisandväärtust;

3. võtab teadmiseks, et piiriülesed tarbijakrediidid moodustavad kogu krediiditurust vähem 
kui 2% ja et u 20% tarbijakrediidilepingutest sõlmitakse veebis;

4. on seisukohal, et lepingueelne teave, artikli 5 lõike 6 kohased selgitused ja artiklis 8 
sätestatud krediidivõimelisuse hindamine on piisav, et välisvääringus krediitidega seotud 
riske vähendada;

5. juhib tähelepanu sellele, et finantssektori süstemaatilisi riske saab maandada ka 
järelevalvemeetmetega, mistõttu tarbijakrediidilepinguid käsitlevat direktiivi ei ole vaja 
muuta;
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6. tunneb heameelt komisjoni poolt 2011. aasta septembris läbi viidud SWEEP 
kontrollmenetluse üle, mille käigus selgus, et 70% kontrollitud finantsasutuste 
veebilehtedel olevas reklaamis ja krediidipakkumises puudusid olulised andmed ning 
kulud olid esitatud eksitavalt; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles nende puuduste 
kõrvaldamiseks vastavaid meetmeid võtma;

7. märgib, et mõned liikmesriigid on kasutanud võimalust laiendada direktiivi kohaldamisala 
muudele finantstoodetele, ilma et see oleks põhjustanud vastuolusid;

8. rõhutab, et õiguslikud eeskirjad peaks lähtuma üldisest reeglist ning keskmisest tarbijast ja 
ettevõtjast, mitte üksikutest eeskirjade rikkumise juhtudest;

9. märgib, et eeskirjade suurem arv ei taga automaatselt kõrgemat tarbijakaitse taset ja et 
liigne teave võib kogenematu tarbija jaoks tuua pigem kahju kui kasu;

10. on seisukohal, et täpsemalt tuleks pöörata tähelepanu raskustele, mis on esile kerkinud 
seoses taganemisõigusega seotud lepingute puhul;

11. on arvamusel, et erilist tähelepanu tuleb pöörata enneaegset tagasimaksmist 
reguleerivatele keerulistele eeskirjadele;

12. rõhutab, et täpsustada tuleb „tüüpilise näite” mõiste tõlgendamist;

13. rõhutab, et tuleb tagada krediidi kulukuse aastamäära arvutamise meetodi ühtlustamine, 
ebaselguse kaotamine ja kooskõla loomine kõigi teiste õigusvahenditega;

14. nõuab, et tulevikus oleks nii ulatuslike muudatustega seotud direktiivi ülevõtmisajaks 
kolm aastat kahe asemel;

15. nõuab, et komisjon kontrolliks, kui palju on tarbijakaitse taset võimalik hoida järjest 
rohkem levivate SMS-laenude puhul;

16. rõhutab, et hetkel ei ole mingit põhjust direktiivi muutmiseks, vaid pigem tuleks 
keskenduda direktiivi nõuetekohasele ülevõtmisele;

17. on seisukohal, et pärast direktiivi täielikku ja nõuetekohast ülevõtmist ja kohaldamist 
tuleks ära oodata selle reaalsed ja praktilised tagajärjed ja nende hindamine ning et 
seejärel peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile aruande direktiivi muutmise 
vajaduse kohta;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Tarbijakrediidilepinguid käsitleval direktiivil on kaks eesmärki: tagada tarbijakaitse kõrge 
tase ja tugevdada piiriüleste tarbijakrediitide siseturgu.

Kahtlemata on krediidiõiguse tähtsate osade otsustava ühtlustamisega saavutatud tarbijakaitse 
märkimisväärselt kõrgem tase Euroopas. Piiriüleste tarbijakrediidilepingute sõlmimise 
suurenemine ei tundu olevat nii tähtis valdkond. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et vaid 
väga vähesed finantsasustused pakuvad piiriüleseid tarbijakrediidilepinguid ja turg on 
viimastel aastatel finantsturu kriisi tõttu pigem kahanenud.

Lisaks takistavad piiriülese tarbijakrediidilepingu sõlmimist pigem keeleprobleemid ja 
finantsasutusega isikliku kontakti puudumine kui õigusküsimused.

Direktiivi läbivaatamisel esile kerkinud konkreetsed probleemid:

1. Ülevõtmisaeg:

Osad liikmesriigid jõudsid direktiivi täielikult või osaliselt hilinenult üle võtta. Hilinemise 
peamine põhjus oli ülevõtmiseks antud lühike, 2-aastane ajavahemik ja direktiivi ulatuslik 
reguleerimisala. Paljudes eri valdkondades, näiteks tarbijakaitse-eeskirjade, üldised 
krediidieeskirjade, andmebaaside juurdepääsu valdkondades tuli mitmeid meetmeid muuta ja 
uusi kehtestada. Selline menetlus on väga keeruline ja puudutab nii riiklikke seadusandjaid 
kui finantsasutusi. Tulevikus oleks vaja näha ette pikem ajavahemik ja ülevõtmisaega tuleks 
pikendada kolmele aastale.

2. Reguleerimisala:

Paljud liikmesriigid laiendasid direktiivi reguleerimisala muudele finantstoodetele, näiteks 
hüpoteegiga tagatud laenudele või üüri- ja liisingulepingutele. See ei ole mingeid märgatavaid 
probleeme põhjustanud.

3. Reklaam.

Reklaamieeskirjade valdkonnas on liikmesriigid kasutanud eri ülevõtmisvõimalusi. 
Probleeme tekitas küsimus selle kohta, mida täpselt tähendab mõiste „tüüpiline näide”.

Aastal 2011 viis komisjon läbi 562 tarbijakrediiti pakkuvate veebilehtede kontrolli (SWEEP). 
Kontrolli käigus jõudis komisjon järeldusele, et 46% kontrollitud veebilehtedel esitatud 
reklaamis puuduvad kohustuslikud andmed, 43% veebilehtedel toodud lepingupakkumises 
puuduvad selged andmed kogukulude, lepingu pikkuse ja osade krediidiga seotud kulude 
kohta ning et 20% veebilehtedel on andmed kulude kohta puudulikud. Praegu toimuvas 
ülevõtmisetapis võtavad riiklikud asutused ettevõtetega ühendust, paluvad andmeid selgitada 
ja nõuavad nende täiustamist,

4. Lepingueelne teave:
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Lõpuks on ühtlustatud eeskirjad, mis reguleerivad lepingueelset teavet, mida tuleb tarbijale 
esitada standardkujul. Ülevõtmine riiklikusse õigusesse on toimunud sõna-sõnalt või 
keeleliste paranduste ja muudatustega.

Mõnedes liikmesriikides on kahtluse alla seotud standardse teabelehe mõjusus. Teave on liiga 
mahukas, arusaamatu ja osaliselt liiga tehniline, põhjustades sageli tarbijate meelepaha. 
Lisaks on küsitav, kas selline teabeleht sobib tarbijatele eri pakkujate pakutavate krediitide 
võrdlusaluseks. Lisaks tuleb ka tunnistada, et standardse teabelehe kättesaadavaus suurendab 
krediidiandjate kulusid, mis omakorda suurendab krediidikulusid.

5. Lepingus esitatav teave

Äsja kehtestatud ulatuslik süsteem ei ole rakendamisel mingeid teadaolevaid probleeme 
põhjustanud.

6. Taganemisõigus

Juba varem osades liikmesriikides kehtinud taganemisõigus on nüüdseks kõikjal ühtselt sisse 
viidud. Raskusi põhjustab küsimus selle kohta, millal taganemisõigus kehtima hakkab. Nii on 
osades liikmesriikides ette nähtud, et taganemisõigus hakkab kehtima alles pärast 
järelmõtlemisaja lõppemist või lepingus esitatava teabe puudulikkuse korral peatatakse tähtaja 
algus. Lisaks on tekkinud kahtlused selle kohta, kas taganemisõigust saab alles pärast krediidi 
tagasimaksmist kohaldada.

7. Krediidi ennetähtaegne tagastamine:

Krediidi ennetähtaegse tagastamise sätete kohaldamine ei ole suuri probleeme põhjustanud. 
Osades liikmesriikides, kus varem krediidiandja hüvitamise nõuet ei kehtinud, kritiseeriti seda 
nõuet põhjendusega, et hüvitamine langetab tarbijakaitse taset. 

8. Krediidi kulukuse aastamäära arvutamine

Krediidi kulukuse aastamäära arvutamise eeskirju täiendati 2011. aastal komiteemenetluse 
raames. Siiski põhjustavad mõned üksikjuhud segadust.

Komisjon on esitanud suunised krediidi kulukuse aastamäära arvutamise kohta, mis ei ole 
siiski seaduslikult siduvad.

Oleks soovitav, et krediidi kulukuse aastamäära arvutamise eeskirju rakendataks kõigis 
Euroopa Liidu õigusvahendites ühtmoodi.

9. Märkused:

Liikmesriigid on artikli 5 lõikes 6 ette nähtud selgitamise kohustuse erinevalt üle võtnud. Nii 
täpsustasid osad liikmesriigid seda kohustust, loetledes üles konkreetsed meetmed. Austria 
kehtestas erikorra, mille puhul tuleb välisvääringus krediitide puhul eriti rõhutada nendega 
seotud ohte.
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10. Krediidivõimelisuse hindamine:

Liikmesriigid on tarbija krediidivõimelisuse hindamise kohustuse erinevalt üle võtnud. Osad 
liikmesriigid on muutnud krediidivõimelisuse hindamise väga konkreetseks ja teinud nt 
järelepärimise andmebaasidest kohustuslikuks. Osad liikmesriigid on andnud tarbija 
krediidivõimelisuse küsimuse kohtute otsustuspädevusse.

11. SMS-laenud:

SMS-laenude nõudlus suureneb pidevalt. Seetõttu pakutakse sellist liiki laenu mitte ainult 
Skandinaavia riikides, vaid ka Ühendkuningriigis ja ELi Ida-Euroopa liikmesriikides. 
Liikmesriike kutsutakse üles pöörama sellele probleemile erilist tähelepanu ja tagama tõhusa 
tarbijakaitse taseme. Seejuures tuleb arvesse võtta vastava riigi eripära ja võtta vajaduse korral 
meetmeid, mis ei piirdu ainult tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi sätetega.

12. Lõppmärkus:

Komisjon peaks direktiivi ülevõtmist kontrollima ja nõudma liikmesriikidelt selle korrektset 
ülevõtmist. Seepärast tuleks asjaosalistele aega anda uute eeskirjadega harjuda ja kogemusi 
saada. Seejärel tuleks põhjalikult hinnata direktiivi õiguslikke ja praktilisi tagajärgi, mille 
alusel oleks võimalik direktiivi vastavalt muuta.


