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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta
(2012/2037(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että kansallisten markkinoiden avaaminen kulutusluottojen merkittävälle 
taloussektorille, kilpailun vahvistaminen ja sisämarkkinoiden kehittäminen ovat EU:n 
poliittinen tehtävä, joka on kuluttajien ja luotonantajien etujen mukaista;

B. ottaa huomioon, että kulutusluottodirektiivillä luodaan Euroopan yhteinen oikeudellinen 
kehys kuluttajien suojaamiseksi erityisen tyhjentävän yhdenmukaistamisen avulla viidellä 
osa-alueella, jotka voivat koskea erityisesti täytäntöönpanon eri muotoja ja jättävät 
jäsenvaltioille vähän liikkumavaraa;

C. ottaa huomioon, että oikeudellisia ja tosiasiallisia esteitä kuitenkin edelleen on;
D. ottaa huomioon, että kulutusluottodirektiivin täytäntöönpano ei ole onnistunut oikeassa 

aikataulussa tai täysin oikealla tavalla lyhyen määräajan ja sen kuluessa toteutettavien 
moninaisten, laajojen oikeudellisten muutosten vuoksi kaikissa jäsenvaltioissa; 

E. ottaa huomioon, että tehtyjen tutkimusten mukaan rajat ylittävien kulutusluottojen 
ottaminen ei ole lisääntynyt direktiivin soveltamisen jälkeen, mihin voivat mahdollisesti 
olla osasyynä rahoitusalan suuret ongelmat;

F. ottaa huomioon, että komissio toteuttaa direktiivin 27 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
tarkastusmenettelyn joidenkin näkökohtien osalta toukokuussa 2013 ja että komissio on 
lisäksi jo tilannut asiaa koskevan tutkimuksen;

G. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti pitää erittäin tärkeänä sitä, että sillä on 
ajantasaiset tiedot tarkastuksen etenemisestä ja tuloksista ja mahdollisuus ottaa kantaa;

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio valmistautuu tarkastukseen teettämällä tutkimuksen 
sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan kohdistuvista vaikutuksista rajat ylittävän 
merkityksen selvittämiseksi, ja arvostaa komission, kansallisten lainsäätäjien ja 
luottolaitosten tekemää laajaa työtä;

2. korostaa, että rajat ylittävien kulutusluottomarkkinoiden parantamisella on eurooppalaista 
lisäarvoa sisämarkkinoiden edistämisen kannalta;

3. toteaa, että rajat ylittävien kulutusluottojen ottojen määrä on alle kaksi prosenttia ja siitä 
noin 20 prosenttia on otettu online-palvelun kautta;

4. pitää ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja koskevia säännöksiä 5 artiklan 
6 kohdan mukaisten selvitysten ja 8 artiklan mukaisen luottokelpoisuustarkistuksen 
mukaan riittävinä valuuttaluottojen riskien pienentämiseksi;
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5. korostaa, että rahoitusmarkkina-alan järjestelmällisiä riskejä voidaan pienentää myös 
valvontaa koskevilla oikeudellisilla toimenpiteillä ja niin kauan kuin 
kulutusluottodirektiiviä ei tarvitse muuttaa;

6. pitää tärkeänä komission syyskuussa 2011 toteuttamaa SWEEP-valvontamenettelyä, josta 
saatujen tulosten mukaan 70 prosentissa tarkastetuista rahoituslaitosten verkkosivustoista 
puuttui tärkeitä mainontaa ja tarjouksia koskevia tietoja ja kustannukset oli esitetty 
harhaanjohtavasti, ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimiin 
tilanteen korjaamiseksi;

7. toteaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat käyttäneet mahdollisuutta laajentaa soveltamisalaa 
muihin rahoitustuotteisiin ilman, että siitä on aiheutunut ristiriitaisuuksia;

8. korostaa, että lainsäädännössä tulisi olla lähtökohtana tavalliset tapaukset, 
keskivertokuluttajat ja tavalliset yrittäjät joidenkin harvojen väärinkäyttötapausten sijaan;

9. toteaa, ettei säännösten suuri määrä tarkoita automaattisesti korkeampaa kuluttajansuojaa 
ja että liiallisesta tietomäärästä voi olla juuri kokemattomalle kuluttajalle enemmän haittaa 
kuin hyötyä;

10. katsoo, että solmittujen sopimusten peruuttamisoikeuden täytäntöönpanosta mahdollisesti 
aiheutuvat ongelmat tulisi tutkia tarkemmin;

11. katsoo, että ennenaikaista takaisinmaksua koskevat monimutkaiset säännökset edellyttävät 
erityistä huomiota;

12. toteaa, että on parannettava tulkintaa sen suhteen, mikä on "edustava esimerkki";

13. korostaa, että tulisi taata todellisen vuosikoron yhtenäinen laskentatapa, poistaa 
epäselvyydet ja laatia kaikki säännökset yhtenäisesti;

14. ehdottaa, että tulevaisuudessa direktiivin vastaavanlaisten laajojen muutosten 
täytäntöönpanoaika on kolme vuotta kahden vuoden sijaan;

15. kehottaa komissiota tarkistamaan, missä määrin kuluttajansuojataso voidaan turvata 
voimakkaasti lisääntyneiden tekstiviestiluottojen osalta;

16. korostaa, ettei tällä hetkellä ole direktiivin muutostarvetta, vaan pikemminkin tulisi kantaa 
huolta siitä, että direktiivin täytäntöönpano toteutetaan oikealla tavalla;

17. katsoo, että direktiivin täydellisen ja oikeanlaisen täytäntöönpanon ja soveltamisen jälkeen 
tulisi ensin odottaa ja arvioida sen todellisia vaikutuksia käytännössä, minkä jälkeen 
komission tulisi ilmoittaa Euroopan parlamentille, katsooko se muuttamisen tarpeelliseksi 
ja missä laajuudessa;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Kulutusluottodirektiivillä on kaksi tavoitetta: korkean kuluttajansuojatason saavuttaminen ja 
rajat ylittävien kulutusluottojen sisämarkkinoiden vahvistaminen.

Joidenkin keskeisten luottolainsäädännön osa-alueiden osittaisella tyhjentävällä 
yhdenmukaistamisella nostettiin epäilemättä Euroopan kuluttajasuojatasoa. Rajat ylittävien 
kulutusluottojen ottamisen kasvulla ei vaikuta kuitenkaan olevan merkitystä. Tämä saattaa 
johtua siitä, että vain harvat rahoituslaitokset tarjoavat rajat ylittäviä kulutusluottoja ja että 
markkinoilla on vallinnut viime vuosina pikemminkin yleinen taantuma rahoitusmarkkinoiden 
kriisin vuoksi.

Rajat ylittävien kulutusluottojen ottamisen esteinä ovat ennemmin kieliongelmat ja 
henkilökohtaisen yhteyden puuttuminen rahoituslaitoksen kanssa kuin lainsäädännölliset 
seikat.

Tarkistamisen yksittäisiä ongelmakohtia

1. Täytäntöönpanoaika

Osa jäsenvaltioista saattoi direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään joko kokonaan tai 
osittain myöhässä. Viivästymisten pääasiallisena syynä oli lyhyt kahden vuoden 
täytäntöönpanoaika ja soveltamisalan laajuus. Monien eri osa-alueiden osalta, kuten 
kuluttajasuojamääräysten ja yleisten luottomääräysten sekä tietokannoista saatavien tietojen 
osalta ja niin edelleen, oli muutettava monia menettelytapoja ja otettava uusia käyttöön. Nämä 
menettelyt ovat hyvin monimutkaisia ja koskevat sekä kansallista lainsäädäntöä että 
rahoituslaitoksia. Vaikuttaa aiheelliselta varata vastaisuudessa enemmän aikaa ja sopia 
täytäntöönpanoajaksi kolme vuotta.

2. Sovellusala

Monet jäsenvaltiot laajensivat sovellusalaa muihin rahoitustuotteisiin, esimerkiksi 
kiinnelainoihin sekä vuokra- ja leasing-sopimuksiin. Tästä ei kuitenkaan vaikuta aiheutuneen 
minkäänlaisia ristiriitaisuuksia.

3. Mainonta

Jäsenvaltiot ovat turvautuneet mainontaa koskevien määräysten osalta erilaisiin 
täytäntöönpanovaihtoehtoihin. Joitakin ristiriitaisuuksia syntyi siitä, mitä "edustavalla 
esimerkillä" tarkkaan ottaen tarkoitetaan.

Vuonna 2011 komissio tarkasti 562 kulutusluottoja myöntävän rahoituslaitoksen verkkosivut 
(SWEEP). Komissio tuli tutkimuksessa siihen tulokseen, että 46 prosentissa tarkastetuista 
sivuista puuttui pakollisia mainontaa koskevia tietoja, 43 prosentissa sopimustarjouksessa ei 
ollut selkeitä tietoja kokonaiskustannuksista, sopimuksen kestosta ja joistakin luottoon 
liittyvistä kustannuksista ja 20 prosentissa kustannukset oli esitetty harhaanjohtavasti. 
Parhaillaan meneillään olevassa toteutusvaiheessa kansalliset viranomaiset ottavat yhteyttä 
yrityksiin, pyytävät selvitystä ja kehottavat korjaamaan tilanteen.
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4. Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot

Ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja koskevat säännökset, joita koskeva vakiotiedote on 
annettava kuluttajan käyttöön, on yhdenmukaistettu tyhjentävästi. Saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on toteutettu osittain sanallisesti tai kielellisillä parannuksilla ja 
muutoksilla.

Joissakin jäsenvaltioissa kyseenalaistettiin vakiotiedotteen tehokkuus. Tietoa oli liikaa, se oli 
vaikeasti ymmärrettävää ja osittain liian teknistä, mistä on usein seurauksena vastahakoisuutta 
kuluttajien keskuudessa. Lisäksi on kyseenalaista, soveltuuko se eri luotontarjoajien väliseksi 
vertailuvälineeksi. On myös huomioitava, että vakiotiedotteen tarjoaminen käyttöön on 
nostanut luotonantajien kustannuksia, mikä heijastuu luoton kustannuksiin.

5. Sopimukseen sisällytettävät tiedot

Uuden laajan järjestelmän täytäntöönpanosta ei ole aiheutunut tiedossa olevia 
ristiriitaisuuksia.

6. Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeus, joka oli jo olemassa joissakin jäsenvaltioissa, otettiin käyttöön 
yhtenäisesti ja tyhjentävästi. Ristiriitaisuuksia esiintyi siinä, milloin peruuttamisoikeus alkaa. 
Joissakin jäsenvaltioissa peruuttamisoikeus alkaa vasta siirtymävaiheen alkamisen jälkeen, tai 
peruuttamisoikeuden alkamista siirretään sopimukseen sisällytettävissä tiedoissa esiintyvien 
puutteiden vuoksi. Lisäksi on epäilty, että peruuttamisoikeutta voitaisiin käyttää vasta luoton 
takaisinmaksun jälkeen.

7. Ennenaikainen takaisinmaksu

Ennenaikaista takaisinmaksua koskevien säännösten täytäntöönpanossa ei ole esiintynyt 
suurempia tiedossa olevia ristiriitaisuuksia. Joissakin jäsenvaltioissa, jotka eivät aikaisemmin 
kuuluneet luotonantajan korvausten piiriin, esitettiin kritiikkiä siitä, että korvausjärjestelmä 
johtaa kuluttajansuojatason laskuun. 

8. Todellisen vuosikoron laskeminen

Todellisen vuosikoron laskemista koskevat säännökset lisättiin vuonna 2011 
komitologiamenettelyn yhteydessä. Siitä huolimatta tietyissä yksittäistapauksissa on edelleen 
epäselvyyksiä.

Komissio on esittänyt todellisen vuosikoron tulkintaa koskevat suuntaviivat, jotka eivät 
kuitenkaan ole samalla lailla oikeudellisesti sitovia kuin lait.

On toivottavaa, että todellisen vuosikoron laskemista koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
samalla tavalla kaikissa oikeudellisissa välineissä Euroopassa.
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9. Selittäviä huomautuksia

Selittäviä huomautuksia koskevan 5 artiklan 6 kohdan mukaisen velvollisuuden 
täytäntöönpanossa esiintyi eroja jäsenvaltioiden välillä. Osassa jäsenvaltioita tämä velvoite 
toteutettiin käytännössä luettelemalla yksittäisiä erityistoimenpiteitä. Itävallassa on 
esimerkiksi säädetty, että valuuttaluottojen riskejä on erityisesti korostettava.

10. Luottokelpoisuusarviointi

Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointivelvollisuuden täytäntöönpano on toteutettu 
jäsenvaltioissa eri tavoin. Jotkut jäsenvaltiot ovat toteuttaneet luottokelpoisuusarvioinnin ja 
määränneet muun muassa tietokantakyselyn pakolliseksi. Joissakin jäsenvaltioissa kysymys 
vaatimustenmukaisuudesta on siirretty tuomioistuimille.

11. Tekstiviestilainat

Tekstiviestilainojen kysyntä kasvaa tasaisesti, joten tätä lainatyyppiä tarjotaan Pohjoismaiden 
lisäksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioita 
kehotetaan kiinnittämään tähän ongelmaan erityistä huomiota ja huolehtimaan tehokkaasta 
kuluttajansuojasta. Niiden tulisi kiinnittää huomiota oman maansa erityispiirteisiin ja ryhtyä 
tarvittaessa myös kulutusluottodirektiivin säännösten edellyttämiin toimenpiteisiin.

12. Loppupäätelmät

Komission tulisi tässä vaiheessa arvioida direktiivin täytäntöönpanoa ja vaatia sen 
oikeanlaista soveltamistapaa jäsenvaltioissa. Näin osallisille jäisi aikaa tottua uusiin 
säännöksiin ja kerätä kokemuksia. Tämän jälkeen direktiivin vaikutuksista olisi tehtävä 
perusteellinen arviointi oikeudellisesta ja tosiasiallisesta näkökulmasta. Sen perusteella 
voitaisiin mahdollisesti kiinnittää huomiota direktiivin muutoksiin.


