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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагане на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски 
кредити
(2012/2037(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по икономически и парични въпроси 
(A7-0000/2012),

A. като взе предвид, че отварянето на националните пазари за важния икономически 
сектор потребителски кредити, засилването на конкуренцията и подобряването на 
вътрешния пазар е политическа задача на ЕС и е в интерес на потребителите и 
кредиторите;

Б. като взе предвид, че с Директивата относно потребителските кредити е създадена 
общоевропейска рамка за защита на потребителите посредством целенасочено 
окончателно хармонизиране в пет сектора с малка свобода на действие за 
държавите членки, най-вече по отношение на различните форми на прилагане;

В. като взе предвид, че при все това ще останат бариери от правно и фактическо 
естество;

Г. като взе предвид, че поради краткия срок и многообразните, мащабни правни 
изменения, които трябваше да се предприемат през това време, Директивата 
относно потребителските кредити не беше приложена своевременно от всички 
държави членки или отчасти не беше приложена съвсем коректно; 

Д. като взе предвид, че според направените проучвания трансграничното вземане на 
потребителски кредити не се е увеличило след приемането на директивата, като 
допълнителна причина за това са евентуално и глобалните проблеми във 
финансовия сектор;

Е. като взе предвид, че съгласно член 27 от Директивата през май 2013 г. Комисията  
ще осъществи първата процедура за проверка на определени аспекти и вече 
възложи такова изследване; 

Ж. като взе предвид, че Европейският парламент придава голямо значение на това да 
бъде в течение на междинните стъпки и резултати от проверката и да има 
възможност за становище;

1. приветства това, че в подготовката на тази проверка Комисията вече провежда 
изследване относно въздействията върху вътрешния пазар и защитата на 
потребителите, за да проучи трансграничната им значимост, и оценява огромния 
труд, положен от Комисията, националния законодател и кредитните институции; 

2. изтъква, че подобряването на трансграничния пазар на потребителски кредити 
може да генерира европейска добавена стойност, което означава стимулиране на 
вътрешния пазар;
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3. отбелязва, че обемът на трансграничните вземания на потребителски кредити е под 
2 % и от тях прибл. 20 % се вземат онлайн;

4. счита, че разпоредбите относно информацията, която се предоставя преди 
сключването на договора, съгласно предвидените в член 5, параграф 6 разяснения и 
оценката на кредитоспособността съгласно член 8 е достатъчна, за да се 
противостои на рисковете от кредитите в чуждестранна валута;

5. посочва, че на систематичните рискове може да се противодейства и с 
пруденциални мерки, ако директивата относно потребителските кредити не следва 
да бъде изменена;

6. приветства проведената през септември 2011 г. процедура за контрол „Sweep“, при 
която се констатира, че при 70 % от проверените от финансовите институции уеб 
сайтове са липсвали данни в рекламата и важни данни в офертата и представянето 
на разходите е било заблуждаващо, и призовава Комисията и държавите членки да 
предприемат подходящи мерки, за да коригират това;

7. отбелязва, че някои държави членки са се възползвали от възможността да включат 
в приложното поле и  други финансови продукти, без това да доведе, както се 
вижда, до противоречия;

8. подчертава, че законовите разпоредби следва да произтичат от общите правила, от 
средния потребител и средните предприемачи и от немалкото случаи на 
злоупотреба;

9. отбелязва, че по-големия брой разпоредби не означава автоматично по-добра 
защита на потребителите и че излишъкът на информация може да предизвика 
именно в неопитния потребител повече объркване, отколкото да му даде яснота;

10. счита, че трудностите, които могат да възникнат при упражняването на правото на 
отказ при свързаните договори, би следвало да се проучат по-задълбочено;

11. счита, че на сложните разпоредби относно предсрочното погасяване трябва да се 
отдели специално внимание;

12. отбелязва, че е необходимо да се направи по-добро тълкуване на понятието 
„представителен пример“;

13. подчертава, че би следвало да се гарантира унифицирано изчисляване на годишния 
процент на разходите, да се отстранят неяснотите и да се постигне съгласуваност с 
всички други правни инструменти;

14. предлага за в бъдеще срокът за прилагане на директива, която има такива мащабни 
изменения, да бъде 3 вместо 2 години;

15. предлага Комисията да провери до каква степен нивото на защита на 
потребителите може да се гарантира при все по-честото вземане на SMS-кредити;

16. подчертава, че в момента няма повод за преразглеждане на директивата, а много 
повече следва да се положат грижи тя да се прилага коректно;

17. счита, че след пълно коректно прилагане на директивата най-напред следва да се 
изчака и да се оцени нейното фактическо и практическо въздействие и след това 
Комисията да докладва на Европейския парламент относно това дали вижда 
необходимост от изменения и в какъв мащаб;
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18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директивата относно потребителските кредити преследва две цели: високо ниво на 
защита на потребителите и укрепване на трансграничния вътрешен пазар за 
потребителски кредити.

Без съмнение посредством донякъде окончателната хармонизация на някои важни 
раздели на кредитното право нивото на защита на потребителите в Европа беше 
значително повишено. Повишаването на трансграничното отпускане на потребителски 
кредити изглежда обаче по-скоро незначително; Това може да се дължи на факта, че 
само малко финансови институции предлагат трансгранично потребителски кредити и 
че като цяло на пазара през последните години имаше по-скоро спад поради кризата на 
финансовите пазари.

Освен това пречките за трансгранично теглене на потребителски кредити се дължат по-
скоро на езикови проблеми или на липсата на личен контакт с финансовата институция 
и са по-малко от правно естество.

Отделни проблеми в рамките на проверката:

1. Срок на прилагане:

Директивата беше приложена от някои държави членки изцяло или отчасти със 
закъснение. Основната причина за това закъснение беше краткият срок за прилагане от 
2 години и мащабният правен обхват. В различните сфери трябваше да се изменят и 
въведат отново разпоредбите за защита на потребителите, общите условия за отпускане 
на кредит, достъпът до базите данни и много други мерки.  Тези процедури са много 
сложни и засягат както националния законодател, така и финансовите институции. 
Уместно е да се предвиди за в бъдеще повече време и срокът за прилагане да се 
направи 3 години.

2. Приложно поле:

Приложното поле беше разширено от много държави членки, за да включи и други 
финансови продукти, например ипотечните кредити или договорите за даване под наем 
и за лизинг. Това, както изглежда, не е свързано със затруднения.

3. Рекламиране:

Що се отнася до разпоредбите относно рекламата, държавите членки се възползваха от 
различните възможности за тяхното прилагане. Известни трудности се появиха във 
връзка с въпроса какво трябва да се разбира точно под понятието „представителен 
пример“.

През 2011 г. Комисията направи проверка на 562 уеб сайта за потребителски кредити 
(SWEEP). Комисията установи, че при 46 % от проверените сайтове в рекламата 
липсват задължителни данни, при 43 % в офертата за договор липсват ясни данни 
относно съвкупните разходи, срока на договора и относно някои данни, свързани с 
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кредита, и при 20 % представянето на разходите е заблуждаващо. В сегашната фаза на 
извършване на проверката националните органи осъществяват контакт с компаниите, 
изискват изясняване и призовават за корекции.

4. Преддоговорна информация:

Разпоредбите относно преддоговорната информация, която трябва да се предостави на 
потребителя на стандартна бланка, са окончателно хармонизирани. Прилагането в 
националното право отчасти се осъществява буквално или с езикови подобрения и 
съгласувания.

В някои държави членки беше поставена под въпрос ефективността на стандартния 
информационен лист. Информацията, според възраженията, е прекалено обемна, 
трудно разбираема и отчасти прекалено техническа, което често води до недоволство 
сред потребителите. Освен това се поставя под въпрос и дали е пригодена като 
инструмент за сравнение на кредити от различни доставчици. Остава да се отбележи и 
фактът, че предоставянето на стандартен информационен лист увеличава разноските за 
кредиторите, което се отразява върху кредитните разходи.

5. Поверителна информация:

Нововъведената всеобхватна система не е довела при прилагането си до трудности, 
които да са станали известни.

6. Право на отказ от договора:

Правото на отказ от договора, което вече се практикуваше в някои държави членки, 
беше унифицирано и окончателно въведено. Затруднения има и по въпроса кога 
започва да тече срокът за право на отказ. Някои държави членки са предвидили срокът 
за право на отказ да започне да тече едва след началото на периода за размисъл (т.нар. 
период на охлаждане) или когато влизането в сила на договора е възпрепятствано 
поради некоректна информация по договора. Освен това съществуват съмнения дали 
правото на отказ не трябва да може да се упражни едва след връщането на кредита.

7. Предсрочно погасяване:

При прилагането на разпоредбите за предсрочно погасяване няма големи трудности. В 
някои държави членки, които предварително не са предвидили обезщетение за 
кредитора, беше отправена критика, че подобно обезщетение ще доведе до понижаване 
на нивото на защита на потребителите. 

8. Изчисляване на годишния процент на разходите:

Разпоредбите за изчисляване на годишния процент на разходите бяха допълнени през 
2011 г. в рамките на процедурата на комитология. Въпреки това в определени единични 
случаи все още, изглежда, съществуват съмнения.
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Комисията представи насоки за тълкуване на годишния процент на разходите, които 
нямат правно задължителен характер като закон.

Желателно е разпоредбите за изчисляване на годишния процент на разходите да се 
прилагат по идентичен начин във всички европейски правни инструменти.

9. Обяснителна бележка:

Предвиденото съгласно член 5, параграф 6 задължение за изясняване беше приложено 
от държавите членки по различен начин. Някои държави членки конкретизират това 
задължение, като отпечатват в списък отделните специални мерки. Австрия например е 
предвидила специална уредба, в която се отделя особено внимание на рисковете при 
кредити в чуждестранна валута. 

10. Оценка на кредитоспособността:

Задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя беше приложено по 
различен начин от държавите членки. Някои държави членки са конкретизирали 
понятието “кредитоспособност” и са разпоредили например задължителна проверка на 
базата данни. Други държави членки оставят въпроса дали изискванията са спазени в 
достатъчна степен, на съдилищата.

11. SMS-кредити:

Търсенето на SMS-кредити непрекъснато се повишава; по тази причина този вид 
кредити се предлага не само в скандинавските държави, но и в Обединеното кралство и 
източноевропейските държави членки. Държавите членки се призовават да посветят на 
този проблем особено внимание и да се погрижат за ефективна защита на 
потребителите. При това те би следвало да отчетат съответните особености в тяхната 
страна и евентуално да вземат мерки, които излизат извън рамките на Директивата 
относно потребителските кредити.

12. Заключителна бележка:

Комисията би следвало понастоящем да контролира транспонирането и да настоява за 
коректно прилагане на директивата в държавите членки. След това би следвало да 
остави време на участниците да свикнат с новите разпоредби и да натрупат опит. 
Накрая следва да се направи задълбочена оценка на въздействията на директивата в 
правен и фактически аспект, въз основа на която да могат да се предприемат 
евентуални изменения.


