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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon, että kulutusluottosopimuksista annettu direktiivi 2008/48/EY1 annettiin 
ennen talouskriisiä;

– ottaa huomioon, että liiallisella kulutusluototuksella oli vaikutusta kriisiin useissa 
jäsenvaltioissa,

– ottaa huomioon, että liiallinen valuuttamääräinen luotonanto kuluttajille lisäsi 
kotitalouksille aiheutuneita riskejä ja tappioita,

– painottaa Euroopan järjestelmäriskikomitean 21. syyskuuta 2011 valuuttamääräisestä 
luotonannosta antaman suosituksen (ESRB/2011/1) merkitystä;

1. kehottaa valvontaviranomaisia velvoittamaan rahoituslaitokset antamaan kuluttajille 
yksilölliset, täydelliset ja helposti ymmärrettävissä olevat tiedot valuuttamääräisiin 
luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän 
alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä 
tiedot olisi sisällytettävä valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan 
mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja 
kulutusluottosopimuksiin;

2. kehottaa velvoittamaan rahoituslaitokset antamaan kuluttajille – hyvissä ajoin ennen kuin 
luottosopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa – yksilölliset tiedot, joita tarvitaan markkinoilla 
saatavilla olevien luottojen vertailuun ja niiden vaikutusten arviointiin, jotta kuluttaja voi 
tehdä perustellun päätöksen luottosopimuksen tekemisestä;

3. kehottaa velvoittamaan rahoituslaitokset varoittamaan kuluttajia aina kun luottosopimus 
voi kuluttajan taloudellisessa tilanteessa aiheuttaa kuluttajalle erityisen riskin;

4. kehottaa valvontaviranomaisia seuraamaan tarkasti valuuttamääräiseen luotonantoon 
liittyviä rahoitus- ja likviditeettiriskejä, estämään tehokkaasti tällaisten riskien kasvamisen 
liian suuriksi ja vaatimaan rahoituslaitoksilta tehokkaita hinnoittelu-, pääoman 
kohdentamis- ja likviditeetinhallintajärjestelmiä valuuttamääräisen luotonannon 
hallitsemiseksi sekä edellyttämään, että rahoituslaitokset ottavat kuluttajan 
luottokelpoisuutta arvioidessaan huomioon kuluttajan kyvyn kestää 
valuuttakurssivaihteluja; kehottaa jäsenvaltioita vaatimaan rahoituslaitoksia sallimaan 
kuluttajien muuttaa lainan vaihtoehtoiseksi valuutaksi avoimella menettelyllä, josta on 
kerrottu kuluttajalle ennen sopimuksen tekoa; kehottaa rahoituslaitoksia tarjoamaan 
kuluttajille kohtuuhintaisen välineen valuuttariskeiltä suojautumiseen, jotta voidaan 
rajoittaa epäsuotuisan valuuttakurssikehityksen vaikutuksia takaisinmaksuun;
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5. kehottaa tarkistamaan direktiivin 2008/48/EY todellista vuosikorkoa koskevia säännöksiä, 
jotta ne ilmentäisivät paremmin valuuttamääräisten ja vaihtuvakorkoisten luottojen 
ominaisuuksia;

6. kehottaa luottolaitoksia käyttämään erityistä harkintaa myöntäessään kulutusluottoja yli 
viiden vuoden määräajaksi, jotta varmistetaan, että luotot ovat kuluttajan edun mukaisia;

7. kehottaa rahoituslaitoksia epäämään kulutusluotot, joiden vakuutena on kuluttajan asunto, 
kun kuluttajan palkka on riittämätön, ja huolehtimaan ennen kulutusluoton myöntämistä 
siitä, että on arvioitu kuluttajan luottokelpoisuus ja tarvittaessa saatu asianmukaiset 
vakuudet, jotta varmistetaan asianmukainen riskitaso sekä kuluttajan että luotonantajan 
osalta;

8. kehottaa turvaamaan kuluttajien oikeuden saada tietoa lisäpalvelujen kustannuksista ja 
ostaa lisäpalveluja, esimerkiksi vakuutuksia, vaihtoehtoisilta palveluntarjoajilta; katsoo, 
että rahoituslaitokset olisi velvoitettava erottamaan tällaiset palvelut ja niihin liittyvät 
maksut peruslainaan liittyvistä palveluista ja maksuista sekä täsmentämään, mitkä palvelut 
ovat olennaisia lainan myöntämiselle ja mitkä ovat täysin luotonottajan oman harkintansa 
mukaan valittavia palveluja;

9. muistuttaa, että direktiivin yhtenä tavoitteena oli varmistaa tiedon saatavuus ja edistää 
näin myös luotonannon sisämarkkinoiden toimintaa; katsoo, että sen vuoksi on arvioitava, 
lisääntyykö rajat ylittävä liiketoiminta ja tarvitaanko lisäparannuksia;

10. kehottaa seuraamaan tiiviisti rahoituslaitosten mainonta- ja markkinointimenetelmiä, jotta 
voidaan estää harhaanjohtavan tai väärän tiedon antaminen luottosopimuksia koskevassa 
mainonnassa ja markkinoinnissa;

11. kehottaa komissiota antamaan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen 
direktiivin täytäntöönpanosta sekä kokonaisvaltaisen arvion sen vaikutuksista 
kuluttajansuojaan ottaen huomioon talouskriisin seuraukset ja EU:n uuden 
rahoituspalvelualan lainsäädäntökehyksen;

12. kehottaa tarkistamaan direktiiviä 2008/48/EY niin, että se voidaan sulauttaa 
asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista annettavan direktiivin kanssa yhdeksi 
direktiiviksi.
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