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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– mając na uwadze, że dyrektywa 2008/48/WE1 w sprawie kredytu konsumenckiego została 
przyjęta przed kryzysem finansowym;

– mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich nadmierna liczba kredytów 
konsumenckich przyczyniła się do kryzysu;

– mając na uwadze, że zbyt częste udzielanie konsumentom kredytów w walutach obcych 
zwiększyło ryzyko i straty poniesione przez gospodarstwa domowe;

– podkreślając znaczenie zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 
września 2011 r. dotyczącego kredytów w walutach obcych (ERRS/2011/1);

1. wzywa do tego, aby organy nadzoru zobowiązały instytucje finansowe do udzielania 
konsumentom dostosowanych do potrzeb, pełnych i czytelnych informacji dotyczących 
ryzyka związanego z kredytami w walutach obcych oraz wpływu na raty kredytu 
poważnej deprecjacji prawnego środka płatniczego państwa członkowskiego, w którym 
konsument ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, i wzrostu zagranicznej stopy 
procentowej; uważa, że informacje te powinny być zawarte w materiałach reklamowych 
dotyczących umów o kredyt konsumencki w walutach obcych, w informacjach 
udzielanych przed zawarciem umowy oraz w umowach o kredyt konsumencki;

2. wzywa do tego, by instytucje finansowe były zobowiązane, w odpowiednim czasie przed 
zawarciem przez konsumenta każdej umowy kredytowej lub przed skorzystaniem przez 
niego z oferty kredytowej, do udzielenia konsumentowi informacji dostosowanych do 
jego potrzeb, niezbędnych do porównania kredytów dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i koniecznych do podjęcia świadomej decyzji co do tego, czy zawrzeć 
umowę o kredyt;

3. wzywa do tego, by instytucje finansowe były zobowiązane do przekazania konsumentowi 
ostrzeżenia w razie, gdyby – biorąc pod uwagę sytuację finansową konsumenta – umowa 
kredytowa mogła w jego przypadku być obciążona szczególnym ryzykiem;

4. wzywa organy nadzoru do dokładnego monitorowania ryzyka w zakresie finansowania i 
płynności związanego z udzielaniem przez instytucje kredytów w walucie obcej oraz do 
podjęcia skutecznych działań zapobiegających nadmiernemu poziomowi takiego ryzyka, a 
także do nałożenia na instytucje finansowe wymogu zapewnienia skutecznych systemów 
kształtowania cen, przyznawania kapitału i zarządzania płynnością w odniesieniu do 
kredytów w walucie obcej, oraz do uwzględnienia przy dokonywaniu oceny zdolności 
kredytowej konsumentów ich umiejętności radzenia sobie z niekorzystnymi wahaniami 
kursów walutowych; wzywa państwa członkowskie do ustanowienia dla instytucji 

                                               
1 Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66.
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finansowych wymogu umożliwienia konsumentom przewalutowania kredytu na inną 
walutę, zgodnie z przejrzystą metodą ujawnioną konsumentowi w ramach informacji 
udzielanej przed zawarciem umowy oraz wymogu zapewnienia konsumentom po 
rozsądnej cenie mechanizmu zabezpieczający kurs wymiany waluty, aby ograniczyć 
ryzyko niekorzystnej zmiany kursu walutowego spłaty kredytu;

5. wzywa do zmiany postanowień dotyczących rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w 
dyrektywie 2008/48/WE, by lepiej odzwierciedlały one szczególne cechy kredytów w 
walucie obcej i kredytów o zmiennej stopie oprocentowania;

6. wzywa do tego, aby instytucje finansowe zwracały szczególną uwagę przy udzielaniu 
kredytów konsumenckich na okres dłuższy niż pięć lat, w celu zapewnienia, by były one 
w najlepszym interesie danego konsumenta;

7. wzywa instytucje finansowe do nieudzielania kredytów konsumenckich, które są 
zabezpieczone domem konsumenta, jeżeli konsument nie otrzymuje odpowiedniego 
wynagrodzenia, i do udzielania kredytów konsumenckich jedynie w przypadku określenia 
zdolności kredytowej konsumenta oraz zagwarantowania stosownego zabezpieczenia, aby 
zapewnić odpowiedni poziom ryzyka zarówno dla konsumenta, jak i dla kredytodawcy;

8. wzywa do tego, aby konsumenci mieli prawo do informacji zarówno o kosztach usług 
dodatkowych, jak i o swoim prawie do wykupienia usług dodatkowych od innych 
dostawców; uważa, że instytucje finansowe powinny być zobowiązane do odróżnienia 
takich usług i związanych z nimi opłat od tych, które wiążą się z podstawową pożyczką, 
oraz do jasnego przedstawienia, jakie usługi są niezbędne do udzielenia pożyczki, a jakie 
zależą wyłącznie od decyzji kredytobiorcy;

9. zwraca uwagę, że jednym z celów dyrektywy jest zapewnienie dostępności informacji, 
wspierającej funkcjonowanie rynku wewnętrznego również w zakresie udzielania 
kredytów, co umożliwi dokonanie oceny tego, czy liczba transgranicznych umów o kredyt 
wzrasta i czy konieczne są dalsze usprawnienia;

10. domaga się, by praktyki instytucji finansowych związane z reklamą i wprowadzaniem 
produktów do obrotu były ściśle monitorowane w celu uniknięcia mylących lub 
nieprawdziwych informacji w reklamie i marketingu dotyczącym umów kredytowych;

11. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
oceniającego wdrażanie dyrektywy oraz pełnej oceny jej skutków w zakresie ochrony 
konsumentów, z uwzględnieniem skutków kryzysu finansowego oraz nowych ram 
prawnych UE w dziedzinie usług finansowych;

12. nawołuje do dokonania przeglądu dyrektywy 2008/48/WE w celu jej połączenia wraz z 
dyrektywą w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi w 
jedną dyrektywę.
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