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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1181/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais T. C., par 
priekšlikumiem, kā uzlabot Komisijas paziņojumu par kredītlīgumiem saistībā ar 
mājokļa īpašumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 
par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu (COM(2011)0142) un ierosina tajā iekļaut 
punktu, kurā norādīts, ka, ja aizņēmējs ir nonācis finansiālās grūtībās un banka secina, ka 
aizdevums netiek regulāri atmaksāts, un tā rezultātā konfiscē aizņēmēja īpašumu, tai vairs nav 
tiesību pieprasīt turpmāku kompensāciju. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka Bulgārijā ir 
bijuši gadījumi, kad banka ir pārdevusi ieķīlāto īpašumu par summu, kas ir daudz zemāka par 
piešķirto kredītu, un tad turpinājusi pieprasīt aizņēmējam atmaksāt atlikušo aizdevuma 
summu ar procentiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šādas prakses rezultātā cilvēki uz 
mūžu kļūst par vergiem un šī situācija daudzos gadījumos ir novedusi pie tāda izmisuma, ka 
tiek izdarītas pašnāvības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Komisiju savā priekšlikumā direktīvai par kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa īpašumu1 ietvert noteikumu, kas palīdzētu atbrīvot patērētājus no 
pienākuma turpināt maksāt hipotekāro kredītu, kad viņu mājokli savā īpašumā jau pārņēmusi 

                                               
1 COM(2011)0142.



PE506.323v01-00 2/2 CM\930074LV.doc

LV

banka.

Eiropas Savienībā ir spēkā dažādas sistēmas un tiesību akti attiecībā uz parādu nomaksas 
procedūrām. Šīs procedūras ir spēkā valsts līmenī un ir attiecīgo valsts iestāžu jurisdikcijā.
Komisijas 2011. gada martā pieņemtais priekšlikums direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar 
mājokļa īpašumu attiecas uz pirmslīguma posmu un nereglamentē līgumiskās attiecības starp 
patērētāju un banku pēc līguma parakstīšanas vai parāda nomaksas procedūru.
Apzinoties grūtības, ar kādām saskaras Eiropas pilsoņi saistībā ar īpašuma pāriešanu bankas 
īpašumā, Komisija kopā ar priekšlikumu direktīvai publicēja dienestu darba dokumentu par 
dalībvalstu pasākumiem un praksi, lai izvairītos no tiesību zaudēšanas ieķīlāta īpašuma 
izpirkšanai procedūrām1, ar mērķi pievērst dalībvalstu uzmanību dažādajiem valsts līmenī 
pastāvošajiem mehānismiem. 
Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteja ierosināja ieviest grozījumu 
priekšlikumam direktīvai, lai nodrošinātu, ka valsts līmenī ir spēkā noteikumi, kas ļaus 
kredītlīguma pusēm sniegt īpašu piekrišanu tam, ka nodrošinājuma atgriešana ir pietiekama, 
lai dzēstu parādu gadījumos, kad aizņēmējs nespēj atmaksāt parādu (18.b pants —
„Maksājumu kavēšana un tiesību zaudēšana ieķīlāta īpašuma izpirkšanai”).
Par priekšlikumu direktīvai pašlaik Padomē un Eiropas Parlamentā notiek sarunas. 

Secinājums

Lai gan Komisija saprot Eiropas Parlamenta ierosinātā grozījuma lietderību, pašreizējā 
starpiestāžu sarunu posmā attiecībā uz ierosināto direktīvu Komisija nevar ne paredzēt sarunu 
iznākumu, ne a fortiori to, kā šis process ietekmēs tiesību zaudēšanu izpirkt ieķīlātu īpašumu.
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