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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til, at direktiv 2008/48/EF1 om forbrugerkreditaftaler blev godkendt før den 
finansielle krise;

– der henviser til, at for stor forbrugerkredit bidrog til krisen i en række medlemsstater;

– der henviser til, at for stor långivning i udenlandsk valuta til forbrugere øgede den risiko 
og de tab, som husholdningerne bidrog med;

– der understreger betydningen af henstillingen fra Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici af 21. september 2011 om långivning i udenlandsk valuta (ESRB/2011/1);

1. opfordrer til, at finansielle institutioner af tilsynsmyndighederne pålægges at give 
forbrugerne personaliserede, fuldstændige og let forståelige oplysninger om de risici, der 
er forbundet med långivning i udenlandsk valuta, og om, hvordan ydelsen vil blive 
påvirket af en kraftig depreciering af det lovlige betalingsmiddel i den medlemsstat, hvori 
en forbruger er hjemmehørende, og af en stigning i den udenlandske rente; mener, at disse 
oplysninger bør medtages i reklamen vedrørende forbrugerkreditaftaler i udenlandsk 
valuta, i oplysninger, der gives forud for aftaleindgåelse, og i forbrugerkreditaftaler;

2. opfordrer til, at finansielle institutioner forpligtes til rettidigt, før forbrugerne bliver 
bundet af en kreditaftale eller et tilbud, at stille de personaliserede oplysninger til rådighed 
for forbrugerne, som de skal bruge for at kunne sammenligne de kreditter, der er til 
rådighed på markedet, vurdere deres konsekvenser og på grundlag af tilstrækkelige 
oplysninger kunne afgøre, om de vil indgå en kreditaftale;

3. opfordrer til, at finansielle institutioner forpligtes til at advare forbrugerne, hvis en 
kreditaftale i betragtning af deres finansielle situation kunne indebære en særlig risiko for 
dem;

4. opfordrer tilsynsmyndighederne til nøje at overvåge finansierings- og likviditetsrisiciene i 
forbindelse med långivning i udenlandsk valuta, tage tiltag til at forebygge 
uforholdsmæssigt store risici og kræve, at finansielle institutioner har effektive systemer 
for prissætning, kapitalallokering og likviditetsstyring med henblik på at håndtere 
långivning i udenlandsk valuta og tage hensyn til forbrugernes evne til at modstå 
kurssvingninger ved bedømmelsen af forbrugernes kreditværdighed; opfordrer 
medlemsstaterne til at kræve, at finansielle institutioner giver forbrugerne mulighed for at 
konvertere lån til en anden valuta i overensstemmelse med en gennemsigtig metode, som 
oplyses til forbrugeren i forvejen, og opfordrer finansielle institutioner til at tilbyde 
forbrugerne en sikring for den fremmede valuta til en rimelig pris for at begrænse risikoen 
for ugunstig udvikling i valutakursen med henblik på tilbagebetalingen;

                                               
1 EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.
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5. opfordrer til en revision af bestemmelserne om den effektive årlige rente i direktiv 
2008/48/EF, så den mere præcist tager højde for de særlige træk ved långivning i fremmed 
valuta respektive med variable rentesatser;

6. opfordrer til, at kreditinstitutter udviser særlig omhu, når de i forbindelse med 
forbrugerkreditter yder lån med en løbetid på over fem år for at sikre, at lånene er i den 
pågældende forbrugers interesse;

7. opfordrer til, at finansielle institutioner ikke yder forbrugerkredit, som er sikret af 
forbrugerens husholdning, hvis forbrugeren ikke har en tilstrækkelig løn, og til kun at yde 
forbrugerkredit, hvis forbrugerens kreditværdighed er konstateret - og der i givet fald er 
opnået rimelige ekstra sikkerheder - for at sikre et passende risikoniveau for såvel 
forbrugerne som kreditgiverne;

8. opfordrer til, at forbrugere har ret til ligeledes at informeres om omkostningerne ved de 
supplerende ydelser samt om deres ret til at købe hjælpetjenester såsom forsikring fra 
alternative leverandører; mener, at finansielle institutioner skal være forpligtet til at 
differentiere sådanne tjenesteydelser og de dermed forbundne gebyrer fra sådanne, som 
vedrører selve lånet, og præcisere, hvilke tjenesteydelser der er nødvendige for at yde et 
lån, og hvilke der er helt op til låntagerens vurdering;

9. henviser til, at et af direktivets mål er at sikre, at der er oplysninger til rådighed, hvilket vil 
fremme det indre marked også i forbindelse med ydelse af lån, og at det derfor bør 
vurderes, om antallet af grænseoverskridende låneaftaler stiger, og om der er behov for 
yderligere forbedringer;

10. opfordrer til, at de finansielle institutioners reklame- og markedsføringsstrategier 
overvåges nøje for at forhindre vildledende eller forkerte oplysninger i reklame eller 
marketing for låneaftaler;

11. opfordrer Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en 
vurderingsrapport om direktivets gennemførelse og en fuldstændig vurdering af dets 
indvirkninger på forbrugerbeskyttelsen og heri beskrive indvirkningen af den finansielle 
krise og EU's nye retlige ramme for finansielle tjenesteydelser;

12. opfordrer til en revision af direktiv 2008/48/EF med henblik på at forene det med 
direktivet om låneaftaler vedrørende fast ejendom til private boligformål til ét direktiv



AD\904477DA.doc 5/5 PE483.752v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 7.6.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

38
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, 
Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, 
Gunnar Hökmark, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, 
Arlene McCarthy, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle 
Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, 
Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba 
Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

David Casa, Philippe De Backer, Vicky Ford, Robert Goebbels, Olle 
Ludvigsson, Marisa Matias, Gianni Pittella, Andreas Schwab, 
Theodoros Skylakakis, Emilie Turunen

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Robert Sturdy


