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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– Direktiv 2008/48/EG1 om konsumentkreditavtal godkändes före finanskrisen.

– I ett antal medlemsstater bidrog alltför stora konsumentkrediter till krisen.

– Alltför stor utlåning i utländsk valuta till konsumenter ökade hushållens risk och förluster.

– Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 21 september 2011 om utlåning 
i utländsk valuta (ESRB/2011/1) bör beaktas i detta sammanhang.

1. Europaparlamentet uppmanar tillsynsmyndigheterna att kräva att finansinstituten ska ge 
konsumenterna anpassad, fullständig och lättförståelig information om de risker som finns 
i samband med utlåning i utländsk valuta och effekterna på avbetalningarna av en kraftig 
värdeminskning av det lagliga betalningsmedlet i den medlemsstat där konsumenten har 
sin hemvist och av en höjning av den utländska räntenivån. Parlamentet anser att denna 
information ska medfölja reklam som rör konsumentkreditavtal i utländsk valuta, 
förhandsinformation och konsumentkreditavtal.

2. Europaparlamentet efterlyser krav på att finansinstituten, i god tid innan konsumenten är 
bunden av ett kreditavtal eller krediterbjudande, ska ge konsumenterna den anpassade 
information som behövs för att kunna jämföra de tillgängliga krediter som tillhandahålls 
på marknaden, bedöma deras konsekvenser och fatta ett välgrundat beslut om huruvida ett 
kreditavtal bör ingås.

3. Europaparlamentet efterlyser krav på att finansinstituten ska varna konsumenterna om ett 
kreditavtal kan medföra en särskild risk för dem med hänsyn till deras finansiella 
situation.

4. Europaparlamentet uppmanar tillsynsmyndigheterna att noga övervaka finansierings- och 
likviditetsriskerna i samband utlåning i utländsk valuta, att vidta åtgärder för att förebygga 
att dessa risker blir alltför stora och att kräva att finansinstituten tillämpar effektiva system 
för prissättning, kapitaltilldelning och likviditetsförvaltning för att hantera utlåning i 
utländsk valuta och att vid bedömning av konsumentens kreditvärdighet ta hänsyn till 
dennes förmåga att klara av växelkursfluktuationer. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att kräva att finansinstituten ger konsumenterna möjlighet att räkna om 
lånet till en annan valuta, i enlighet med en öppen metod som konsumenten ska 
underrättas om genom förhandsinformation. Parlamentet uppmanar även finansinstituten 
att tillhandahålla en möjlighet att risksäkra utländsk valuta till en rimlig kostnad för 
kunden för att begränsa risken för negativa valutafluktuationer vid återbetalningar.

5. Europaparlamentet kräver en översyn av bestämmelserna om den effektiva räntan i 
direktiv 2008/48/EG för att på ett mer korrekt sätt beakta särdragen hos utlåning i utländsk 

                                               
1 EUT L 133, 22.5.2008, s. 66.



PE483.752v02-00 4/5 AD\904477SV.doc

SV

valuta och utlåning med rörliga räntesatser.

6. Europaparlamentet anser att kreditinstituten vid beviljande av konsumentkrediter med en 
löptid på längre än fem år särskilt ska sörja för att dessa lån ligger i den berörda 
konsumentens bästa intresse.

7. Europaparlamentet uppmanar finansinstituten att inte tillhandahålla konsumentkrediter 
med konsumentens bostad som säkerhet i fall då konsumenten inte uppbär en tillräcklig 
lön, och att endast tillhandahålla konsumentkrediter då konsumentens kreditvärdighet har 
bedömts och, vid behov, lämplig säkerhet har fastställts för att garantera en lämplig 
risknivå för såväl konsumenten som kreditgivaren.

8. Europaparlamentet anser att konsumenterna ska ha rätt att bli informerade om kostnaderna 
för tilläggstjänster och om sin rätt att köpa tilläggstjänster, såsom försäkringar från 
alternativa tjänsteleverantörer. Parlamentet anser att finansinstituten bör vara skyldiga att 
särskilja sådana tjänster och därmed förknippade kostnader från tjänster som avser det 
grundläggande lånet, och att klargöra vilka tjänster som är väsentliga för förlängningen av 
ett lån och vilka tjänster som låntagaren själv kan besluta att utnyttja.

9. Europaparlamentet påpekar att en av målsättningarna med direktivet är att garantera 
tillgången till information, vilket gynnar verksamheten på den inre marknaden, även på 
kreditområdet. Det finns därför ett behov av att utvärdera om antalet gränsöverskridande 
låneavtal ökar och om ytterligare förbättringsåtgärder krävs.

10. Europaparlamentet kräver att finansinstitutens annons- och marknadsföringsmetoder ska 
övervakas noggrant för att undvika vilseledande eller falsk information vid annonsering 
eller marknadsföring av kreditavtal.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en utvärderingsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktivet och en fullständig 
utvärdering av dess inverkan på konsumentskyddet, med beaktande av konsekvenserna av 
den finansiella krisen och EU:s nya rättsliga ram för finansiella tjänster.

12. Europaparlamentet efterlyser en översyn av direktiv 2008/48/EG i syfte att integrera det 
direktivet och direktivet om bostadslåneavtal i ett enda direktiv.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 7.6.2012
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