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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– kadangi Direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių1 buvo priimta iki finansų 
krizės;

– kadangi krizę paskatino pernelyg dideli vartojimo kreditai ne vienoje valstybėje narėje;

– kadangi dėl pernelyg didelio skolinimo vartotojams užsienio valiuta padidėjo rizika ir 
nuostoliai namų ūkiams;

– pabrėždamas 2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijos 
dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1) svarbą,

1. ragina priežiūros institucijas reikalauti, kad finansų įstaigos suteiktų vartotojams 
individualiems poreikiams pritaikytą, išsamią ir lengvai suprantamą informaciją apie 
riziką, susijusią su skolinimu užsienio valiuta, ir didelio valstybės narės, kurioje nuolat 
gyvena vartotojas, teisėtos mokėjimo priemonės nuvertėjimo ir užsienio palūkanų normos 
padidėjimo poveikį dalinėms įmokoms; mano, kad šią informaciją reikėtų nurodyti 
reklamoje, susijusioje su vartojimo kredito sutartimis užsienio valiuta, informacijoje, kuri 
teikiama prieš sudarant sutartį, ir vartojimo kredito sutartyse;

2. ragina reikalauti, kad finansų įstaigos iš anksto, prieš vartotojui prisiimant įsipareigojimus 
pagal bet kokią kredito sutartį ar pasiūlymą, pateiktų vartotojams konkrečiai jiems skirtą 
informaciją, pagal kurią jie galėtų palyginti rinkoje siūlomus kreditus, įvertinti jų 
padarinius ir priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl to, ar verta sudaryti kredito sutartį;

3. ragina reikalauti, kad finansų įstaigos įspėtų vartotojus visais atvejais, kai, atsižvelgiant į 
vartotojo finansinę padėtį, dėl kredito sutarties vartotojui gali kilti tam tikra rizika;

4. ragina priežiūros institucijas atidžiai stebėti finansavimo ir likvidumo riziką, kylančią dėl 
skolinimo užsienio valiuta, imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią pernelyg didelei rizikai ir 
reikalauti, kad finansų įstaigos, skolindamos užsienio valiuta, taikytų veiksmingas kainų 
nustatymo, kapitalo paskirstymo ir likvidumo valdymo sistemas, taip pat atsižvelgti į 
vartotojo gebėjimą atlaikyti valiutų kursų svyravimus vertinant vartotojo kreditingumą; 
ragina valstybes nares reikalauti, kad finansų įstaigos leistų vartotojams konvertuoti 
paskolą į kitą valiutą, laikantis vartotojui prieš sudarant sutartį pateiktoje informacijoje 
nurodyto skaidraus metodo, ir ragina finansų įstaigas už priimtiną kainą teikti vartotojams 
užsienio valiutos keitimo rizikos draudimo paslaugą siekiant sumažinti nepalankaus 
valiutos svyravimo grąžinant paskolą riziką;

5. ragina persvarstyti Direktyvos 2008/48/EB nuostatas, susijusias su bendra kredito kainos 
metine norma, siekiant geriau perteikti skolinimo užsienio valiuta ir taikant kintamąją 
normą ypatybes;

                                               
1 OL L 133, 2008 5 22, p. 66.
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6. ragina kredito įstaigas išduodant paskolas ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui ypač 
atkreipti dėmesį į su vartojimo kreditu susijusius klausimus, siekiant užtikrinti, kad 
teikiant šiuos kreditus būtų atsižvelgiama į susijusio vartotojo interesus;

7. ragina finansų įstaigas neteikti vartojimo kreditų, kurių grąžinimas užtikrinamas įkeičiant 
vartotojo būstą, kai vartotojas gauna nepakankamą atlyginimą, ir teikti vartojimo kreditus 
tik tada, kai nustatytas vartotojo kreditingumas ir, kai taikoma, gaunamas tinkamas 
užstatas, siekiant užtikrinti tinkamo lygio riziką tiek vartotojui, tiek paskolos teikėjui;

8. ragina informuoti vartotojus ir apie papildomų paslaugų kainas, ir apie jų teisę pagalbines, 
pavyzdžiui, draudimo, paslaugas pirkti iš kitų teikėjų; mano, kad iš finansų įstaigų turėtų 
būti reikalaujama atskirti tokias paslaugas ir atitinkamus mokesčius nuo susijusių su 
pagrindine paskola ir aiškiai nurodyti, kurios paslaugos yra būtinos norint gauti paskolą, o 
kurias paskolos gavėjas gali pasirinkti savo nuožiūra;

9. nurodo, kad vienas iš direktyvos tikslų yra užtikrinti informacijos prieinamumą ir taip 
palengvinti vidaus rinkos veikimą ir paskolų teikimo srityje, taigi reikia įvertinti, ar 
daugėja tarpvalstybinių paskolų sutarčių ir ar padėtį dar reikia gerinti;

10. ragina griežtai stebėti finansų įstaigų reklamos ir rinkodaros veiklą, siekiant išvengti 
klaidinančios ar neteisingos informacijos sklaidos vykdant kredito sutarčių reklamos ar 
rinkodaros veiklą;

11. ragina Komisiją pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai direktyvos įgyvendinimo 
vertinimo ataskaitą ir visapusišką jos poveikio, susijusio su vartotojų apsauga, vertinimą, 
atsižvelgiant į finansų krizės padarinius ir naująją ES finansinių paslaugų teisinę bazę;

12. ragina persvarstyti Direktyvą 2008/48/EB siekiant ją ir direktyvą dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės sujungti į vieną direktyvą.
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