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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη ότι η οδηγία 2008/48/EΚ1 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης 
εγκρίθηκε πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση·

– έχοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η υπερβολική χορήγηση καταναλωτικών 
δανείων συνέβαλε στην κρίση·

– έχοντας υπόψη ότι ο υπερβολικός δανεισμός σε ξένο νόμισμα στους καταναλωτές αύξησε 
τον κίνδυνο και τις ζημίες των νοικοκυριών·

– έχοντας υπόψη τη σημασία της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα 
(ΕΣΣΚ/2011/1)·

1. ζητεί από τις εποπτικές αρχές να υποχρεώνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
παρέχουν στους καταναλωτές εξατομικευμένες, πλήρεις και εύκολα κατανοητές 
πληροφορίες για τους κινδύνους που ενέχει ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα και για τις 
επιπτώσεις στις δόσεις σε περίπτωση σημαντικής υποτίμησης του νόμιμου νομίσματος 
του κράτους μέλους όπου κατοικεί ο καταναλωτής καθώς και σε περίπτωση αύξησης του 
ξένου επιτοκίου· θεωρεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη 
διαφήμιση συμβάσεων καταναλωτικής πίστης σε ξένο νόμισμα, στην προσυμβατική 
ενημέρωση, καθώς και στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης·

2. ζητεί να υποχρεούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προτού δεσμευτεί ο καταναλωτής 
από οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης ή προσφορά, να παρέχονται έγκαιρα στον 
καταναλωτή οι εξατομικευμένες πληροφορίες που απαιτούνται για να συγκρίνει τις 
διαθέσιμες πιστώσεις στην αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και να και να λάβει 
απόφαση εν γνώσει του ως προς τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης·

3. ζητεί να υποχρεούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφού λάβουν υπόψη την 
οικονομική κατάσταση των καταναλωτών, να τους προειδοποιούν οσάκις μία σύμβαση 
πίστωσης ενδέχεται να ενέχει γι' αυτούς συγκεκριμένους κινδύνους·

4. ζητεί από τις εποπτικές αρχές, όταν θα αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των 
καταναλωτών, να παρακολουθούν στενά τους χρηματοδοτικούς κινδύνους και τους 
κινδύνους ρευστότητας που απορρέουν από τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα, να λαμβάνουν 
μέτρα για την πρόληψη των υπερβολικών κινδύνων και να απαιτούν από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν αποτελεσματική τιμολόγηση, διάθεση 
κεφαλαίου και συστήματα διαχείρισης ρευστότητας για την αντιμετώπιση του δανεισμού 
σε ξένο νόμισμα λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα των καταναλωτών να ανθίστανται 
στις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας· ζητεί αφενός από τα κράτη μέλη να 

                                               
1 ΕΕ L 133, 22.5.2008, σελ. 66.
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απαιτήσουν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
μετατρέπουν το δάνειο σε εναλλακτικό νόμισμα, σύμφωνα με διαφανή μέθοδο που θα 
κοινοποιείται στον καταναλωτή σε προσυμβατική ενημέρωση και, αφετέρου, από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στον καταναλωτή, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
μηχανισμό κάλυψης ξένου συναλλάγματος σε λογικό κόστος, προκειμένου να 
περιορίζουν τον κίνδυνο δυσμενών διακυμάνσεων των νομισμάτων στις εξοφλήσεις·

5. ζητεί την αναθεώρηση των διατάξεων που σχετίζονται με το συνολικό ετήσιο πραγματικό 
επιτόκιο στην οδηγία 2008/48/ΕΚ, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται με καταλληλότερο 
τρόπο τα χαρακτηριστικά του ξένου νομίσματος και του μεταβλητού χρεωστικού 
επιτοκίου·

6. ζητεί από τα πιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα όταν θα χορηγούν 
καταναλωτικά δάνεια με διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον των ενδιαφερομένων 
καταναλωτών·

7. ζητεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μην χορηγούν καταναλωτικά δάνεια που 
χρησιμοποιούν ως εγγύηση υποθήκη της οικίας του καταναλωτή σε περίπτωση που ο 
μισθός του καταναλωτή δεν είναι επαρκής και να χορηγούν καταναλωτικά δάνεια μόνο 
όταν έχει διαπιστωθεί η φερεγγυότητα του καταναλωτή – και, κατά περίπτωση, έχει 
επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα των εγγυήσεων – προκειμένου να διασφαλίζεται 
ενδεδειγμένο επίπεδο κινδύνου τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον πάροχο·

8. ζητεί οι καταναλωτές να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται όσον αφορά το κόστος των 
πρόσθετων υπηρεσιών και όσον αφορά το δικαίωμά τους να αγοράζουν βοηθητικές 
υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, από εναλλακτικούς προμηθευτές· εκτιμά ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει αφενός να υποχρεώνονται να διαχωρίζουν τις εν λόγω 
υπηρεσίες και τις σχετικές χρεώσεις τους από αυτές που αφορούν το βασικό δάνειο και, 
αφετέρου, να διασαφηνίζουν ποιες υπηρεσίες είναι ουσιώδεις για την επέκταση του 
δανείου και ποιες επαφίενται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια του δανειστή·

9. επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι η διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας πληροφοριών – διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και ως προς τη δανειοδότηση – και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να 
εκτιμηθεί εάν και κατά πόσο ο αριθμός των διασυνοριακών δανειακών συμβάσεων έχει 
αυξηθεί, και αν απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις·

10. ζητεί να ελέγχονται αυστηρά οι πρακτικές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με 
τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ ώστε να αποφεύγεται η παραπλανητική ή λανθασμένη 
ενημέρωση κατά τη διαφήμιση ή προώθηση συμβάσεων πίστωσης·

11. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και πλήρη αξιολόγηση του 
αντίκτυπού της όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

12. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, με στόχο να ενοποιηθεί, μαζί με την 
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οδηγία που αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (CARRP) σε ενιαία 
οδηγία.
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