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Subject: Lūgumraksts Nr. 0345/2011, ko „Valsts atbalsta grupas neveiksmīgu mājas 
ienākumu plānu upuriem” („National Support Group for victims of failed 
home income plans”) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Anthony Craven, par nespēju saņemt kompensāciju par kļūdainiem mājas 
ienākumu plāniem, ko realizēja galvenokārt Apvienotās Karalistes 
krājaizdevu sabiedrības 1980. gadu beigās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs mēģina iegūt kompensāciju 1980. gados realizētu kļūmīgu mājas 
ienākumu plānu upuriem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksts attiecas uz mājas ienākumu plāniem Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar 
informāciju Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FSA) tīmekļa vietnē šo plānu 
veido mūža hipotēka. Šādā gadījumā aizdevums tiek izmantots, lai nodrošinātu regulārus 
fiksētos ienākumus (gada rente). Šos ienākumus izmanto, lai nomaksātu hipotēkas procentus, 
un atlikumu var izmantot aizņēmējs. 1980. gados bija ļoti daudzi mājas ienākumu plānu 
negodīgas pārdošanas gadījumi, un ekonomiskās situācijas dēļ vairāki ieguldījumi neizdevās, 
kamēr parādi pieauga. Līdz ar to patērētāju parādsaistības pieauga. FSA mūža hipotēkas regulē 
tikai kopš 2004. gada 31. oktobra.
Lūgumraksta iesniedzējs Eiropas Parlamentam iepriekš ir iesniedzis divus lūgumrakstus 
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saistībā ar mājas ienākumu plāniem: lūgumrakstu Nr. 733/1999 (minēts jaunajā lūgumrakstā) 
un lūgumrakstu Nr. 179/2006 (jaunajā lūgumrakstā nav minēts).

Atbildot uz lūgumrakstu Nr. 733/1999, Komisija norādīja, ka: „Kopienai nav tiešas 
kompetences iejaukties, jo tie ietilpst dalībvalstu kompetencē. Tāpēc konkrēti iebildumi 
jāadresē kompetentajām iestādēm attiecīgajās dalībvalstīs.” Atbildot uz lūgumrakstu 
Nr. 179/2006, Komisija norādīja, ka „šobrīd par patērētāju aizsardzību saistībā ar hipotēkām 
atbildīgas ir dalībvalstis (..) Komisijas dienesti uzskata, ka Craven kunga lūgumrakstā nav 
konstatējams neviens Kopienas tiesību aktu pārkāpums”.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem vairākas secīgas Apvienotās Karalistes 
valdības ir norādījušas, ka tās nevēlas nodrošināt lielāku aizsardzību, kā noteikts 1986. gada 
Finanšu pakalpojumu likumā. Viņš uzskata, ka arī krājaizdevu sabiedrības, kuras pārdeva šos 
produktus, nav palīdzējušas mājas ienākumu plāna pārdošanas upuriem. Viņš lūdz, lai šī 
netaisnība tiktu atrisināta un tiktu izmaksāta kompensācija. Papildus viņš lūdz Komisiju sniegt 
atkārtotu atbildi.

Komisijas komentāri

Attiecībā uz izskatāmo jautājumu ES tiesību akti nav piemērojami. ES tiesību aktos nav 
atbilstoša sekundārā tiesību akta, kurš būtu bijis spēkā 1989. gadā. Jo īpaši, ES tiesību aktos 
banku jomā1 nekad nav bijusi reglamentēta banku rīcība attiecībā pret to klientiem, jo šie 
tiesību akti attiecas tikai uz konsultatīvo uzraudzību.

2001. gadā Komisija pieņēma ieteikumu2, ar ko tika noteiktas pamatnostādnes par standartizētu 
informāciju, kura jādara zināma patērētājiem attiecībā uz hipotēkām. Pamatnostādņu mērķis 
bija palīdzēt patērētājiem salīdzināt dažādu aizdevēju, tostarp citas dalībvalsts aizdevēju, 
piedāvātos aizdevuma produktus, tādējādi sniedzot patērētājiem iespēju veikt apzinātu izvēli.
Ieteikumā ietvertās pamatnostādnes tika apstiprinātas, noslēdzot vienošanos par Brīvprātīgo 
rīcības kodeksu starp hipotekāro kredītu nozari un patērētāju grupām.

2011. gada martā Komisija papildus pieņēma priekšlikumu direktīvai par kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa īpašumu3. Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt aizņēmējiem augstāku 
aizsardzības līmeni, īstenojot vairākus pasākumus attiecībā uz laikposmu pirms līguma 
parakstīšanas: noteikumus par reklāmu, pirmslīguma informāciju, paskaidrojumu 
nodrošināšanu un konsultācijām, aizņēmēja kredītspējas atbilstošu novērtējumu un tiesībām uz 
ātru atmaksu. Priekšlikuma mērķis ir arī nodrošināt, lai visas iestādes, kas iesaistītas hipotekāro 
kredītu piešķiršanā un sadalē patērētājiem, tiktu atbilstoši regulētas un uzraudzītas.
Tomēr priekšlikumā ir iekļauti arī kapitāla pārdošanas produkti, kas tiek atmaksāti, pārdodot 
īpašumu, piemēram, gadījumā, kad īpašnieks nomirst vai pārvācas uz aprūpes iestādi, jo 
pašreizējie noteikumi priekšlikumā uz šādiem produktiem neattiecas vai nav piemērojami.
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu 
un veikšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu 
sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību.
2 Komisijas 2001. gada 1. marta Ieteikums 2001/193/EK par pirmslīguma informāciju, kas aizdevējiem, kuri 
piedāvā mājokļu kredītus, jāsniedz patērētājiem. Plašāku informāciju sk. Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/code_en.htm.
3 COM 2011 (142).
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Turklāt priekšlikumu saturs parasti nav spēkā ar atpakaļejošu datumu. Pašreiz par priekšlikumu 
notiek arī pārrunas starp Eiropas Parlamentu un Padomi.

Tādēļ dalībvalsts šobrīd ir pilnībā atbildīgas par jebkādu patērētāju aizsardzību saistībā ar 
hipotēkām.

Secinājumi

Pašreiz dalībvalstis ir atbildīgas par jebkādu patērētāju aizsardzību saistībā ar hipotēkām.
Tiklīdz priekšlikums direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu tiks pieņemts, 
dalībvalstis būs atbildīgas par direktīvā ietverto jomu transponēšanu valsts tiesību aktos. Jomās, 
kuras direktīvā nav ietvertas, joprojām tiks piemēroti valsts tiesību akti.
Komisija uzskata, ka šajā lūgumrakstā nav konstatējams neviens ES tiesību aktu pārkāpums.


