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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0345/2011 dėl to, kad nepavyksta gauti kompensacijos už 
netinkamus namų ūkio pajamų planus, kuriuos devintojo dešimtmečio 
pabaigoje dažniausiai siūlė Jungtinės Karalystės namų statybos kredito 
bendrovės, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Anthony Craven 
Nacionalinės nukentėjusiųjų nuo nevykusių namų ūkio pajamų planų 
palaikymo grupės vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas bandė gauti kompensaciją asmenims, kurie nukentėjo dėl netinkamų namų 
ūkio pajamų planų, kuriais buvo siūloma pasinaudoti devintajame dešimtmetyje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijoje sprendžiamas namų ūkio pajamų planų Jungtinėje Karalystėje klausimas. Remiantis 
Jungtinės Karalystės finansų priežiūros institucijos (FPI) interneto svetainėje pateikta 
informacija, tokį planą sudaro hipoteka iki gyvos galvos. Už paskolintus pinigus įsigyjamos 
reguliarios pastoviosios pajamos iki gyvos galvos (anuitetas). Iš šių pajamų mokamos 
palūkanos už hipoteką, o likusius pinigus gali naudoti skolintojas. Devintajame dešimtmetyje 
buvo daug atvejų, kai namų ūkio pajamų planai buvo parduoti netinkamai, ir dėl ekonominės 
padėties daugelis investicijų žlugo, o skolos išaugo. Todėl padidėjo vartotojų įsiskolinimas. 
Hipoteka iki gyvos galvos reglamentuojama FPI tik nuo 2004 m. spalio 31 d. 
Peticijos pateikėjas jau kreipėsi į Europos Parlamentą su peticijomis du kartus dėl namų ūkio 
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pajamų planų: peticija Nr. 733/1999 (kuria remiamasi naujoje peticijoje) ir peticija 
Nr. 179/2006 (kuri nėra minima naujoje peticijoje).

Atsakydama į Peticiją Nr. 733/1999, Komisija nurodė, kad „Bendrija neturi tiesioginės 
kompetencijos įsikišti, nes šie klausimai patenka į valstybių narių kompetenciją. Todėl su 
konkrečiais skundais reikėtų kreiptis į kompetentingas atitinkamų valstybių narių institucijas.“ 
Atsakydama į Peticiją Nr. 179/2006, Komisija nurodė, kad „šiuo metu valstybės narės yra 
atsakingos už vartotojų apsaugą, susijusią su hipotekomis <…> Komisijos tarnybos mano, kad 
A. Craveno peticijoje nenurodyta jokių Bendrijos teisės pažeidimų.“
Peticijos pateikėjo teigimu, vėlesnės Jungtinės Karalystės vyriausybės nurodė, kad jos 
nepageidauja išplėsti apsaugos labiau nei numatyta 1986 m. Finansinių paslaugų akte. Jis teigia, 
kad namų statybos bendrovės, kurios prekiavo šiomis finansinėmis priemonėmis, taip pat 
nepadėjo nukentėjusiesiems nuo tokių namų ūkio pajamų planų. Peticijos pateikėjas prašo 
ištaisyti šią neteisybę ir sumokėti kompensaciją. Be to, jis prašo Komisijos atnaujinti savo 
atsakymą.

Komisijos pastabos

Nagrinėjamam klausimui netaikoma ES teisė. Nėra jokių ES antrinės teisės aktų, kurie būtų 
priimti iki 1989 m. ir taikomi šiuo atveju. Visų pirma, ES bankų teisėje1 niekada nebuvo 
reglamentuojamas bankų elgesys su klientais, nes joje reguliuojama tik rizikos ribojimo 
principais pagrįsta priežiūra. 
2001 m. Komisija priėmė rekomendaciją,2 kurioje pateikiamos gairės dėl su hipoteka susijusios 
standartinės informacijos, su kuria vartotojai turi galėti susipažinti. Šių gairių tikslas buvo 
suteikti lengvesnes galimybes vartotojams palyginti paskolų priemones, kurias siūlo įvairūs 
skolintojai, taip pat skolintojai iš kitos valstybės narės, taip užtikrinant, kad vartotojai, 
rinkdamiesi konkretų produktą, turėtų apie jį informacijos. Dėl rekomendacijoje pateiktų gairių 
buvo susitarta parengiant hipotekų teikėjams ir vartotojų grupėms savanorišką elgesio kodeksą. 
2011 m. kovo mėn. Komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl kredito sutarčių, 
susijusių su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu3. Šio pasiūlymo tikslas – suteikti 
skolininkams aukšto lygio apsaugą, taikant priemones, susijusias su laikotarpiu iki sutarties 
pasirašymo: tai taisyklės dėl reklamos, ikisutartinė informacija, paaiškinimų ir patarimų 
teikimas, teisingas paskolos gavėjo kreditingumo įvertinimas ir išankstinio paskolos grąžinimo 
teisė. Be to, pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad visų institucijų, dalyvaujančių hipotekos kreditų 
vartotojams siūlymu ir teikimu, veikla būtų tinkamai reguliuojama ir prižiūrima.

Tačiau pasiūlyme nėra aptariamos pajamų iš įkeisto turto priemonės, kai kreditas grąžinamas iš 
pajamų, gautų pardavus turtą, pvz., kai savininkas miršta arba persikelia į globos namus, nes 
daugelis dabartinio pasiūlymo nuostatų nėra tinkamos ar taikytinos tokioms priemonėms. Be to, 
                                               
1 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos 
pradėjimo ir vykdymo ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl 
investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo.
2 2001 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija 2001/193/EB dėl informacijos, kurią vartotojams turi suteikti 
paskolų būstui pirkti teikėjai. Daugiau informacijos pateikta Komisijos interneto svetainėje 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/code_en.htm. 
3 COM(2011) 142.
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pasiūlymai paprastai netaikomi atgaline data. Šiuo metu vyksta Europos Parlamento ir Tarybos 
derybos dėl šio pasiūlymo.

Todėl valstybės narės šiuo metu yra visiškai atsakingos už visą vartotojų apsaugą, susijusią su 
hipoteka.

Išvada

Šiuo metu valstybės narės yra atsakingos už visą vartotojų apsaugą, susijusią su hipoteka. Kai 
bus priimtas pasiūlymas dėl direktyvos dėl kredito sutarčių, susijusių su gyvenamosios 
paskirties nekilnojamuoju turtu, valstybės narės bus atsakingos už direktyvos nuostatų, kurios 
taikomos šiems klausimams, perkėlimą į nacionalinę teisę. Klausimams, kurie nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį, bus toliau taikoma nacionalinė teisė.

Komisija mano, kad šioje peticijoje nėra nustatyta jokių ES teisės pažeidimų.“


