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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/48/EΚ όσον αφορά τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης
(2012/2037(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής (A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των εθνικών αγορών στον τομέα της καταναλωτικής 
πίστωσης που αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας, η ενδυνάμωση του 
ανταγωνισμού και η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς συνιστούν πολιτικό καθήκον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και των πιστωτικών 
φορέων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την οδηγία για την καταναλωτική πίστη, δημιουργήθηκε ένα 
κοινό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών, μέσω μιας 
εστιασμένης σε ειδικούς στόχους τελικής εναρμόνισης σε 5 επιμέρους τομείς με 
περιορισμένα περιθώρια ελιγμών για τα κράτη μέλη, που μπορούν, ειδικότερα, να 
αφορούν ποικίλες μορφές μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται νομικοί και πραγματικοί 
φραγμοί·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της σύντομης προθεσμίας και των πολύπτυχων, 
εκτεταμένων τροποποιήσεων της νομοθεσίας που έπρεπε να πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η οδηγία για την καταναλωτική πίστη δε 
μεταφέρθηκε από όλα τα κράτη μέλη εγκαίρως στο εθνικό δίκαιο ή εν μέρει δε 
μεταφέρθηκε με απόλυτα ορθό τρόπο· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί, η διασυνοριακή 
λήψη καταναλωτικών πιστώσεων δεν έχει αυξηθεί μετά την έναρξη εφαρμογής της 
οδηγίας και ότι τούτο οφείλεται ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, στα τεράστια προβλήματα 
του χρηματοπιστωτικού τομέα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει τον 
Μάιο 2013 να διενεργήσει μια πρώτη επανεξέταση συγκεκριμένων πτυχών και ότι έχει 
ήδη αναθέσει μελέτη για το σκοπό αυτό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
τηρείται ενήμερο σχετικά με τα ενδιάμεσα στάδια και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης 
και να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τη γνώμη του·

1. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 
επανεξέτασής της, διενεργεί ήδη μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά 
και την προστασία των καταναλωτών, προκειμένου να εξετάσει τη διασυνοριακή σημασία 
και εκφράζει ικανοποίηση για το εκτεταμένο έργο που έχουν επιτελέσει η Επιτροπή, οι 
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εθνικές νομοθετικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
2. τονίζει ότι η βελτίωση της διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικής πίστης μπορεί να 

εξασφαλίσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για το σκοπό της προώθησης της εσωτερικής 
αγοράς·

3. λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο όγκος των διασυνοριακών καταναλωτικών δανειοληπτικών 
πράξεων ανέρχεται σε λιγότερο από 2% και ότι το 20% περίπου αυτών των πράξεων 
συνάπτονται μέσω του διαδικτύου·

4. φρονεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, οι διευκρινίσεις που προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 
και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 φαίνεται 
να επαρκούν για να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι των πιστώσεων σε ξένα νομίσματα·

5. επισημαίνει ότι οι συστηματικοί κίνδυνοι που ενυπάρχουν στη χρηματοπιστωτική αγορά 
μπορούν να αντιμετωπισθούν μεταξύ άλλων και με νομοθετικά μέτρα εποπτείας και ότι, 
για το λόγο αυτό, η οδηγία για την καταναλωτική πίστη δεν πρέπει να τροποποιηθεί·

6. εκφράζει επιδοκιμασία για τον έλεγχο „SWEEP“ που πραγματοποίησε η Επιτροπή το 
Σεπτέμβριο 2011, ο οποίος κατέδειξε ότι στο 70% των περιπτώσεων των ιστοσελίδων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στοιχείων στη 
διαφήμιση και ελλείψεις σημαντικών στοιχείων στην προσφορά, ενώ η παρουσίαση του 
κόστους ήταν παραπλανητική και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση αυτών των ελλείψεων·

7. διαπιστώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα επέκτασης 
του πεδίου εφαρμογής σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, χωρίς τούτο να έχει 
οδηγήσει σε εμφανείς αντιφάσεις·

8. τονίζει ότι οι νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία τον γενικό κανόνα, 
τον μέσο καταναλωτή και τον μέσο επιχειρηματία και όχι τις σπάνιες περιπτώσεις 
κατάχρησης·

9. διαπιστώνει ότι η ύπαρξη περισσότερων διατάξεων δεν ισοδυναμεί αυτόματα με 
μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών και ότι η παροχή υπερβολικά πολλών 
πληροφοριών, ειδικά στην περίπτωση λιγότερο έμπειρων καταναλωτών, είναι πιθανότερο 
να επιφέρει σύγχυση παρά διαφώτιση·

10. φρονεί ότι οι δυσκολίες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την άσκηση του 
δικαιώματος υπαναχώρησης στην περίπτωση συνδεδεμένων συμβάσεων, θα πρέπει να 
εξεταστούν πιο προσεκτικά·

11. φρονεί ότι οι περίπλοκες ρυθμίσεις σχετικά με την πρόωρη εξόφληση απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή·

12. διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας 
"αντιπροσωπευτικό παράδειγμα"·

13. τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ενιαίος υπολογισμός του ετήσιου πραγματικού 
επιτοκίου, να εξαλειφθούν οι ασάφειες και να εξασφαλιστεί η συνοχή με όλα τα λοιπά 
νομοθετικά μέσα·

14. προτείνει, στο μέλλον, στην περίπτωση οδηγιών με τόσο εκτεταμένες τροποποιήσεις η 
προθεσμία εφαρμογής να είναι 3 αντί για 2 έτη·
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15. προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή, κατά πόσο είναι δυνατό να διατηρηθεί το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών με δεδομένη την ολοένα και συχνότερη χορήγηση 
πιστώσεων μέσω SMS·

16. τονίζει ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει λόγος για αναδιατύπωση της οδηγίας, αλλά ότι 
θα πρέπει αντίθετα να αναληφθεί μέριμνα για την ορθή μεταφορά της οδηγίας στις 
εθνικές νομοθεσίες·

17. φρονεί ότι, μετά από την πλήρη και ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας, πρέπει 
πρώτα να εξακριβωθούν και να αξιολογηθούν οι πραγματικές και πρακτικές επιπτώσεις 
της και, στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εάν και σε ποιο βαθμό κρίνει αναγκαία την πραγματοποίηση 
τροποποιήσεων·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία για την καταναλωτική πίστη έχει δύο στόχους: την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών και την ενίσχυση της διασυνοριακής εσωτερικής αγοράς 
καταναλωτικής πίστης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εν μέρει τελική εναρμόνιση ορισμένων σημαντικών τμημάτων 
της νομοθεσίας για τις πιστώσεις αναβαθμίζει σαφώς το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών στην Ευρώπη. Ωστόσο, η αύξηση των διασυνοριακών δανειοληπτικών 
πράξεων δε δείχνει να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τούτο οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι 
λίγα μόνο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν καταναλωτικές πιστώσεις σε 
διασυνοριακό επίπεδο και ότι, σε γενικές γραμμές, λόγω της κρίσης της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς, η πορεία της αγοράς κατά τα τελευταία έτη υπήρξε μάλλον ανάδρομη..

Εξάλλου, τα εμπόδια για τη σύναψη διασυνοριακών δανειοληπτικών πράξεων οφείλονται 
μάλλον σε γλωσσικά προβλήματα ή στην έλλειψη προσωπικής επαφής με το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και δεν είναι νομικής φύσεως.

Επιμέρους επίμαχα σημεία στο πλαίσιο της επανεξέτασης:

1. Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο:

Ορισμένα κράτη μέλη καθυστέρησαν να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους είτε 
ολόκληρη την οδηγία είτε τμήμα αυτής. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στο 
σύντομο χρονικό διάστημα των δύο ετών που προβλέπεται για τη μεταφορά και στον μεγάλο 
αριθμό ρυθμίσεων. Ήταν αναγκαία η τροποποίηση και η εκ νέου θέσπιση πολυάριθμων 
μέτρων σε διάφορα πεδία, όπως οι διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, οι γενικές 
διατάξεις για τις πιστώσεις, η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κλπ.. Οι διαδικασίες αυτές 
είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και αφορούν τόσο τους εθνικούς νομοθετικούς φορείς όσο και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα ήταν σκόπιμο, στο μέλλον να προβλέπεται περισσότερος 
χρόνος και η προθεσμία μεταφοράς να παραταθεί στα 3 έτη.

2. Πεδίο εφαρμογής:

Πολλά κράτη μέλη επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 
όπως π.χ. ενυπόθηκες πιστώσεις ή συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
Τούτο δε φαίνεται, ωστόσο, να δημιουργεί δυσκολίες.

3. Διαφήμιση:

Στον τομέα των διατάξεων σχετικά με τη διαφήμιση, τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν ποικίλες 
δυνατότητες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ορισμένες δυσκολίες προέκυψαν από το ερώτημα 
τι σημαίνει ακριβώς "αντιπροσωπευτικό παράδειγμα"..

Το 2011, η Επιτροπή διενήργησε εξέταση 562 ιστοσελίδων σχετικά με καταναλωτικές 
πιστώσεις (SWEEP). Κατά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή διαπίστωσε απουσία 
υποχρεωτικών πληροφοριών από τη διαφήμιση στο 46% των σελίδων που εξέτασε, ενώ στο 
43% των περιπτώσεων απουσίαζαν από τις προσφορές πιστώσεων σαφείς πληροφορίες 
σχετικά με το συνολικό κόστος, τη διάρκεια της σύμβασης και με ορισμένες δαπάνες που 
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σχετίζονται με την πίστωση και στο 20% των ιστοσελίδων η παρουσίαση του κόστους ήταν 
παραπλανητική. Κατά την τρέχουσα φάση εφαρμογής, οι εθνικές αρχές επικοινωνούν με τις 
επιχειρήσεις, ζητούν διευκρινίσεις και διόρθωση.

4. Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

Οι διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
οι οποίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση του καταναλωτή σε τυποποιημένο έντυπο, έχουν 
εναρμονιστεί οριστικά. Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο πραγματοποιήθηκε εν μέρει κατά λέξη 
ή με γλωσσικές βελτιώσεις και προσαρμογές.

Σε ορισμένα κράτη μέλη αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικότητα του τυποποιημένου 
ενημερωτικού εντύπου. Διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι οι πληροφορίες είναι υπερβολικά 
εκτεταμένες, δυσνόητες και εν μέρει υπερβολικά τεχνικές, πράγμα που συχνά έχει ως 
αποτέλεσμα την απροθυμία των καταναλωτών. Εξάλλου, είναι αμφίβολο κατά πόσο 
ενδείκνυνται ως μέσο σύγκρισης για πιστώσεις που χορηγούν διάφοροι φορείς. Πρέπει τέλος 
να σημειωθεί ότι, η διάθεση του τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου έχει επιφέρει αύξηση 
του κόστους για τους πιστωτικούς φορείς, η οποία αντανακλάται στο κόστος των πιστώσεων.

5. Συμβατικές πληροφορίες:

Το νέο εκτεταμένο σύστημα δεν έχει προκαλέσει καμία γνωστή δυσκολία κατά τη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο προϋπήρχε σε ορισμένα κράτη μέλη, θεσπίστηκε σε 
ενιαία και οριστική βάση. Δυσκολίες προκαλεί το ερώτημα πότε αρχίζει να ισχύει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης. Έτσι, ορισμένα κράτη μέλη έχουν προβλέψει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης να αρχίζει να ισχύει μετά από την έναρξη μιας περιόδου ψύχρανσης ή, σε 
περίπτωση ανεπαρκών συμβατικών πληροφοριών να εμποδίζεται η έναρξη της προθεσμίας. 
Εξάλλου διατυπώθηκαν αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης μετά από την εξόφληση της πίστωσης.

7. Πρόωρη εξόφληση:

Κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων για την πρόωρη εξόφληση δεν είναι 
γνωστό αν υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες. Σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία στο παρελθόν δεν 
είχαν προβλέψει αποζημίωση του πιστωτικού φορέα, ασκήθηκε κριτική, σύμφωνα με την 
οποία η εν λόγω αποζημίωση οδηγεί σε πτώση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. 

8. Υπολογισμός του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου:

Οι διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου 
συμπληρώθηκαν το 2011 στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας. Ωστόσο, φαίνεται να 
υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις.
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Η Επιτροπή υπέβαλε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό του συνολικού ετήσιου 
πραγματικού επιτοκίου, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν τη δεσμευτική ισχύ ενός νόμου.

Κρίνεται ευκταίο οι διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου 
πραγματικού επιτοκίου να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα ευρωπαϊκά νομικά 
μέσα.

9. Εξηγήσεις:

Η υποχρέωση παροχής εξηγήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 
μεταφέρθηκε από τα κράτη μέλη με διαφορετικούς τρόπους στην εθνική νομοθεσία τους. 
Έτσι, ορισμένα κράτη μέλη ανταποκρίνονται σε αυτήν την υποχρέωση με απαρίθμηση 
μεμονωμένων ειδικών μέτρων. Η Αυστρία έχει προβλέψει, για παράδειγμα, ειδική ρύθμιση, 
σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση των πιστώσεων σε ξένο νόμισμα πρέπει να 
επισημαίνονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι.

10. Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας:

Τα κράτη μέλη μετέφεραν με διαφορετικούς τρόπους στην εθνική νομοθεσία τους την 
υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή. Ορισμένα κράτη 
μέλη προσέδωσαν στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας συγκεκριμένη μορφή, 
επιβάλλοντας π.χ. υποχρεωτική αναζήτηση στοιχείων στη βάση δεδομένων. Ορισμένα κράτη 
μέλη αναθέτουν στα δικαστήρια να κρίνουν κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

11. Χορήγηση πιστώσεων σε ΜΜΕ:

Η ζήτηση για χορήγηση πιστώσεων σε ΜΜΕ αυξάνεται διαρκώς· έτσι, αυτού του είδους 
πιστώσεις δεν προσφέρονται μόνο στα σκανδιναβικά κράτη, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Τα κράτη μέλη καλούνται να αφιερώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα και να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση 
ουσιαστικής προστασίας των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τους τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη χώρα τους και, ενδεχομένως, να λάβουν 
επίσης μέτρα που προχωρούν πέρα από τα όρια των διατάξεων της οδηγίας για την 
καταναλωτική πίστη.

12. Συμπέρασμα:

Η Επιτροπή θα πρέπει τώρα να εξετάσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν με ορθό τρόπο την οδηγία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθεί 
χρόνος στους ενδιαφερόμενους, για να εξοικειωθούν με τις νέες διατάξεις και να 
συγκεντρώσουν εμπειρίες. Έπειτα θα πρέπει να διενεργηθεί λεπτομερής αξιολόγηση των 
νομικών και πραγματικών επιπτώσεων της οδηγίας, με βάση τις οποίες μπορεί ίσως να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο τροποποιήσεων της οδηγίας.


