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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– keďže smernica 2008/48/ES1 o spotrebiteľskom úvere bola schválená pred finančnou 
krízou;

– keďže nadmerné spotrebiteľské úvery prispeli ku kríze vo viacerých členských štátoch;

– keďže nadmerné poskytovanie úverov v cudzej mene spotrebiteľom zvýšilo riziko a straty 
znášané domácnosťami;

– s dôrazom na dôležitosť odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká 
z 21. septembra 2011 o poskytovaní úverov v cudzej mene (ESRB/2011/1);

1. vyzýva orgány dohľadu, aby finančným inštitúciám uložili povinnosť poskytovať 
spotrebiteľom personalizované, úplné a ľahko zrozumiteľné informácie o rizikách 
spojených s poskytovaním úveru v cudzej mene a o dosahu závažného znehodnotenia 
meny členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, na splátky, a zvýšenia úrokovej 
sadzby zahraničnej meny; domnieva sa, že tieto informácie by mali byť zahrnuté do 
reklám na spotrebiteľské úvery poskytované v cudzej mene, do informácií pred 
uzatvorením zmluvy a do zmlúv o poskytnutí spotrebiteľského úveru;

2. žiada, aby boli finančné inštitúcie povinné, predtým než sa spotrebitelia zaviažu zmluvou 
o úvere alebo ponukou, včas poskytnúť personalizované informácie, ktoré spotrebitelia 
potrebujú na to, aby mohli porovnať úvery dostupné na trhu, vyhodnotiť ich následky a 
aby sa na základe dostatočných informácií mohli rozhodnúť, či uzatvoria zmluvu o úvere;

3. žiada, aby mali finančné inštitúcie povinnosť varovať spotrebiteľov vždy v  prípade, že by 
zmluva o úvere vzhľadom na ich finančnú situáciu mohla pre nich znamenať osobitné 
riziko;

4. vyzýva orgány dohľadu, aby úzko monitorovali riziká financovania a likvidity, ktoré 
vyplývajú z úverov v cudzej mene, aby podnikli kroky na zamedzenie nadmerného riziku 
a aby uložili finančným inštitúciám povinnosť disponovať efektívnymi systémami na 
riadenie tvorby cien, rozdelenia kapitálu a likvidity pri úveroch v cudzej mene a aby 
zohľadnili schopnosť spotrebiteľa vysporiadať sa s fluktuáciami výmenného kurzu pri 
posudzovaní jeho úverovej bonity; žiada, aby mali finančné inštitúcie povinnosť  povoliť 
spotrebiteľom na alternatívnu menu podľa transparentnej metódy, o ktorej je ich 
nevyhnutné poučiť v informáciách pred uzatvorením zmluvy, a aby finančné inštitúcie 
spotrebiteľom zároveň poskytli zabezpečenie pre cudziu menu za rozumnú cenu, aby sa 
obmedzilo riziko nepriaznivých vývojov výmenných kurzov vo vzťahu k splateniu úveru;

5. žiada prepracovanie ustanovení o ročnej percentuálnej miere nákladov v smernici 
2008/48/ES, aby lepšie zohľadňovali charakteristické črty úverov v cudzích menách, resp. 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 133, 22.05.2008, s. 66.
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s variabilnými úrokovými sadzbami;

6. žiada, aby boli finančné inštitúcie obzvlášť obozretné, keď poskytujú spotrebiteľské úvery 
s lehotou splatnosti viac ako päť rokov, s cieľom zabezpečiť, aby boli úvery v záujme 
dotknutého spotrebiteľa;

7. vyzýva finančné inštitúcie, aby neposkytovali spotrebiteľské úvery zabezpečené domom 
spotrebiteľa, ak spotrebiteľ nemá dostatočne vysokú mzdu alebo plat, a aby poskytovali 
spotrebiteľské úvery len vtedy, ak sa overila bonita spotrebiteľa a ak sa získali príslušné 
dodatočné záruky na zabezpečenie primeranej úrovne rizika tak pre spotrebiteľov, ako aj 
pre poskytovateľov úveru;

8. žiada, aby spotrebitelia mali právo byť informovaní o nákladoch na doplnkové služby, ako 
aj o svojom práve kúpiť si doplnkové služby aj od alternatívnych dodávateľov; domnieva 
sa, že finančné inštitúcie by mali mať povinnosť odlišovať služby takéhoto druhu 
a súvisiace poplatky od takých služieb, ktoré sa týkajú samotného úveru, a aby objasnili, 
ktoré služby sú nutné na udelenie úveru a ktoré sú úplne na rozhodnutí dlžníka;

9. poukazuje na skutočnosť, že jedným z cieľov smernice je zabezpečenie dostupnosti 
informácií, čím by sa podporilo fungovanie jednotného trhu aj pri poskytovaní úverov tak, 
aby bolo možné posúdiť, či stúpa počet cezhraničných transakcií a či sú nutné ďalšie 
zlepšenia;

10. požaduje prísne sledovanie reklamných a marketingových stratégií finančných inštitúcií, 
aby sa zamedzilo poskytovaniu klamlivých alebo nepravdivých informácií v reklamách 
alebo marketingových aktivitách týkajúcich sa zmlúv o úvere;

11. vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predložila hodnotiacu správu o 
vykonávaní smernice a úplné posúdenie jej vplyvu na ochranu spotrebiteľa aby v nej 
objasnila účinky finančnej krízy a nového právneho rámca EÚ na poskytovanie 
finančných služieb;

12. požaduje prepracovanie smernice 2008/48/ES s cieľom jej zlúčenia do jednej smernice so 
smernicou o úveroch na obytné nehnuteľnosti;
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