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Kodulaenu võtmine tähendab
kohnstusi väga pikaks ajaks.
Kas aga alati on aru saada, mi-
da tähendavad numbrite jadad
laenulepingus? Kas mul tulevi-
kus on vaba raha, et laenu taga-
si maksta? Mis saab, kui laenu-
intressid tõusevad? Kas jään kõ-
dust ilma, kui laenumakseid ei
tasu? Kas kodulaenu võib enne-

tähtaegselt tagasi maksta?
Neid lihtsaid küsimusi ei esi-

ta endale paljud kodulaenuvõt-

jad, kes paberitele kuruga alla

kujutavad. Tegemist ei ole vaid
Eesti probleemiga, see puudu-
tab paljusid Euroopa laenajaid.
Seepärast avaldas Euroopa Ko-

misjon (EK) 31. märtsil ettepa-
neku ühtsete nõuete kehtesta-
miseks Euroopa Liidus pakuta-
vatele eluasemelaenudele.

Komisjoni ettepanek tähen-
dab vastutustundliku laenami-
se põhimõtte kohaldamist ko-
dulaenudele terves ELis. Ettepa-
neku sisuks on ühtlustada ko-
dulaenude väljaandmise põhi-
mõtteid ning luua kontroll lae-

nuandjate tegevuse üle.
Direktiivi eelnõust tuleneb

kolm kandvat põhimõtet:
laenuandja kohustus hinnata
laenuvõtja krediidivõimelisust;
vajadus selge, põhjaliku ja võr-
reldava tarbijale suunatud le-

pingueelse teabe ning tarbija
tasakaaluka nõustamise järele;
reguleeritakse mitte ainult kre-
diidiasutuste, vaid kõigi eluase-
melaenu andjate tegevust ning
organiseeritakse järelevalve
nende tegevuse üle.

Direktiiv vajab jõustumiseks
Euroopa parlamendi ja nõuko-

gu heakskiitu. EK esitab ettepa-
neku ka meie riigikogule arva-
muse avaldamiseks.

Direktiivi jõustumisel loo-
dab EK saavutada olukorra, kus
näiteks Eestis laenaja võiks võt-
ta kodulaenu hoopis Saksamaal
asuvast pangast, kui see pa-
kub Eestis asuvatest pankadest
soodsamaid tingimusi. Prakti-
kas tähendab see, et Eestis asuv

laenuvõtja saab võimaluse võr-
relda kodulaenude väljaandmi-
se tingimusi nii kodumaal kui
ka teistes EL riikides, vastav in-
fo standardiseeritakse. Etlae-

nupakkujad litsentseeritakse ja
nende üle teostatakse riiklikku
järelevalvet, ei pea Eestis asuv

laenaja muret tundma ka lae-

nuandja tausta pärast. Kui Ees-

tis asuv laenuvõtja aga Saksa-

maa panga poole pöördub, on
viimasel õigus kontrollida lae-

nuvõtja tausta Eesti maksehäi-
rete registritest.
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