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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ker je bila Direktiva 2008/48/ES1 o potrošniških kreditnih pogodbah sprejeta pred 
finančno krizo;

– ker so čezmerni potrošniški krediti v več državah članicah prispevali h krizi;

– ker so se zaradi čezmernega dajanja potrošniških posojil v tujih valutah povečala tveganja 
in izgube, ki so jim izpostavljena gospodinjstva;

– ker poudarja pomen priporočil Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 21. 
septembra 2011 o dajanju posojil v tujih valutah (ESRB/2011/1);

1. poziva nadzorne organe, naj od finančnih institucij zahtevajo, da posojilojemalcem 
zagotovijo personalizirane, popolne in razumljive informacije o tveganjih pri posojilih v 
tujih valutah ter o vplivu hudega padca vrednosti plačilnega sredstva države članice, v 
kateri ima posojilojemalec stalno prebivališče, in povečanja tuje obrestne mere na višino 
obrokov; meni, da bi morali te informacije vključiti v oglaševanje potrošniških kreditnih 
pogodb v tujih valutah, v predpogodbene informacije in v potrošniške kreditne pogodbe;

2. poziva finančne institucije, naj posojilojemalcem, preden se zavežejo izpolnjevanju 
kreditne pogodbe ali ponudbe, zagotovijo prilagojene informacije, ki jih potrebujejo za 
primerjavo razpoložljivih kreditov na trgu, oceno njihovih posledic in sprejemanje 
ozaveščenih odločitev o sklenitvi kreditne pogodbe;

3. poziva, naj se od finančnih institucij zahteva, da posojilojemalca v primerih, ko bi lahko 
kreditna pogodba glede na njegov finančni položaj pomenila posebno tveganje zanj, na to 
opozorijo;

4. poziva nadzorne organe, naj skrbno spremljajo tveganja za financiranje in likvidnost 
zaradi posojil v tujih valutah, naj ukrepajo za preprečitev čezmernih tveganj in naj 
zahtevajo od finančnih institucij, da za obvladanje tovrstnih posojil uporabljajo učinkovite 
sisteme za oblikovanje cen, dodeljevanje kapitala in upravljanje likvidnosti, obenem pa 
naj pri ocenjevanju potrošnikove kreditne zmožnosti upoštevajo njegovo odpornost na 
nihanja v menjalnih tečajih; poziva, naj se od finančnih institucij zahteva, da 
posojilojemalcem omogočijo pretvorbo posojila v drugo valuto po pregledni metodi, s 
katero so seznanjeni že v predpogodbenih informacijah;

5. poziva k reviziji določb v zvezi z efektivno obrestno mero iz Direktive 2008/48/ES, da bi 
ustrezneje odražala značilnosti posojil v tuji valuti in po variabilni obrestni meri;

6. poziva kreditne institucije, naj pri dajanju posojil za dobo več kot pet let v okviru 
potrošniških kreditov namenjajo posebno pozornost zagotavljanju, da so odobrena 
posojila v interesu zadevnega posojilojemalca;

                                               
1 UL L 133, 22.5.2008, str. 66.
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7. poziva finančne institucije, naj potrošnikom ne odobravajo posojil, zavarovanih s 
potrošnikovim domovanjem, če nima ustrezno visoke plače, temveč naj mu posojilo 
odobrijo samo, ko je ocenjena njegova kreditna zmožnost – in če je po možnosti na voljo 
ustrezno zavarovanje s premoženjem – tako da je posojilodajalcu in posojilojemalcu 
zagotovljeno ustrezno kritje tveganj;

8. poziva, da je treba posojilojemalce obvestiti o stroških pomožnih storitev in o njihovi 
pravici do nakupa pomožnih storitev pri drugih dobaviteljih; meni, da bi bilo treba od 
finančnih institucij zahtevati ločevanje tovrstnih storitev in z njimi povezanih stroškov od 
stroškov osnovnega posojila; morale pa bi tudi jasno navesti, katere storitve so pomembne 
za podaljšanje posojila in katere so potrošniku povsem na izbiro;

9. opozarja, da je eden od ciljev te direktive zagotoviti razpoložljivost informacij, s čimer bi 
spodbudili delovanje notranjega trga tudi pri dodeljevanju posojil, tako da bi bilo mogoče 
ovrednotiti, ali delež čezmejnih kreditnih pogodb narašča in ali so potrebna dodatna 
izboljšanja;

10. poziva k strogemu nadzoru finančnih institucij v zvezi s praksami oglaševanja in trženja, 
da bi preprečili zavajajoče ali napačne informacije pri oglaševanju ali trženju kreditnih 
pogodb;

11. poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni izvajanja 
direktive in celovito oceno njenega učinka na področju varstva potrošnikov, pri čemer 
mora upoštevati posledice finančne krize in novi pravni okvir EU za finančne storitve;

12. poziva k reviziji Direktive 2008/48/ES ter k združitvi te direktive in direktive o kreditnih 
pogodbah za stanovanjske nepremičnine v eno direktivo.
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