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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като има предвид, че Директива 2008/48/ЕО1 относно договорите за потребителски 
кредити беше одобрена преди финансовата криза;

– като има предвид, че в редица държави членки прекомерните потребителски 
кредити допринесоха за кризата;

– като има предвид, че прекомерните потребителски кредити в чуждестранна валута 
доведоха до по-голям риск и загуби за домакинствата;

– като подчертава значението на Препоръката на Европейския съвет за системен риск 
от 21 септември 2011 г. относно предоставяне на кредити в чуждестранна валута 
(EССР/2011/1);

1. призовава надзорните органи да изискват от финансовите институции да 
предоставят на потребителите персонализирана, пълна и лесно разбираема 
информация относно рисковете, свързани с предоставянето на кредити в 
чуждестранна валута, и влиянието върху вноските на драстично обезценяване на 
законното платежно средство на държавата членка, в която се намира 
местожителството на потребителя, както и на увеличаване на чуждестранния лихвен 
процент; счита, че тази информация следва да се включва в рекламата на 
договорите за потребителски кредити в чуждестранна валута, в информацията, 
която се предоставя преди сключването на договора, и в договорите за 
потребителски кредити;

2. призовава от финансовите институции да се изисква да предоставят на 
потребителите своевременно, преди обвързването им с договор или предложение за 
кредит, персонализирана информация, необходима за сравняване на наличните на 
пазара кредити, за оценка на последствията от тях и за вземане на информирано 
решение дали да сключат договор за кредит;

3. призовава от финансовите институции да се изисква да отправят предупреждение 
до потребителите, винаги когато предвид финансовото положение на потребителя 
договорът за кредит може да включва специфичен риск за потребителя;

4. призовава надзорните органи да следят отблизо рисковете, свързани с 
финансирането и ликвидността, които произтичат от предоставянето на кредити в 
чуждестранна валута, да предприемат действия с цел да се предотвратят 
прекомерните рискове и да изискват от финансовите институции да разполагат с 
ефективни системи за ценообразуване, разпределение на капитала и управление на 
ликвидността във връзка с предоставянето на кредити в чуждестранна валута, както 

                                               
1 ОВ L 133, 22.05.2008 г., стр. 66.
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и да отчитат способността на потребителя да устоява на колебанията на обменния 
курс при оценка на кредитоспособността на потребителя; призовава държавите 
членки да изискват от финансовите институции да дават възможност на 
потребителите да превръщат сумата по кредита в друга валута, в съответствие с 
прозрачен метод, оповестен на потребителя в информацията, която се предоставя 
преди сключването на договора, и призовава финансовите институции да 
предоставят на потребителите възможност за валутно хеджиране на приемлива за 
потребителите цена, за да се ограничи рискът от неблагоприятни валутни движения 
върху погасителните вноски;

5. призовава да бъдат преразгледани разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО относно 
годишния процент на разходите по кредит с оглед да отразяват по-адекватно 
характеристиките на кредитите в чуждестранна валута и кредитите с променлив 
лихвен процент;

6. призовава кредитните институции да обръщат специално внимание при отпускането 
на потребителски кредити със срок над пет години, за да се гарантира, че те отчитат 
в максимална степен интересите на съответните потребители;

7. призовава финансовите институции да не предоставят потребителски кредити, 
обезпечени с жилището на потребителя, когато той не разполага с достатъчно като 
размер трудово възнаграждение, и да предоставят потребителски кредити само 
когато е била определена кредитоспособността на потребителя – и когато е 
целесъобразно, са били предоставени подходящи обезпечения, с оглед да се 
гарантира подходящо ниво на риск както за потребителя, така и за кредитодателя;

8. призовава за това потребителите да имат право на информация относно разходите за 
допълнителни услуги, както и относно правото си да закупуват допълнителни 
услуги от алтернативни доставчици; счита, че от финансовите институции следва да 
се изисква да разграничават подобни услуги и свързаните с тях разходи от тези, 
които се отнасят до основния кредит, и да разясняват закупуването на кои услуги е 
съществено за предоставянето на кредит и на кои е изцяло по преценка на 
кредитополучателя;

9. отбелязва, че една от целите на директивата е да се гарантира наличието на 
информация, което ще улесни функционирането на единния пазар също и в 
областта на предоставянето на кредити, и че следователно е необходимо да се 
прецени дали броят на трансграничните трансакции се увеличава и дали са 
необходими други изменения с цел подобрение;

10. призовава да бъдат стриктно наблюдавани практиките на финансовите институции 
по отношение на рекламата и маркетинга, с оглед да се избегне подвеждащата или 
невярна информация при рекламирането или маркетинга на договори за кредит;

11. призовава Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за 
оценка относно прилагането на директивата и пълна оценка на въздействието й по 
отношение на защитата на потребителите, като се вземат предвид последиците от 
финансовата криза и новата правна рамка на ЕС за финансовите услуги;
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12. призовава да бъде преразгледана Директива 2008/48/ЕО с цел обединяването й 
заедно с Директивата относно договорите за кредити за жилищни имоти в една 
директива.
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