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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fogyasztói hitelekről szóló 2008/48/EK irányelv végrehajtásáról
(2012/2037(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság véleményére (A7–0000/2012),

A. mivel fontos szerepet betöltő fogyasztóihitel-ágazat nemzeti piacaihoz történő hozzáférés 
javítása, a verseny előmozdítása és a belső piac fejlesztése az EU hatáskörébe tartozó 
politikai feladatok, és a fogyasztók és a hitelezők érdekeit szolgálják;

B. mivel a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel a fogyasztók védelmét szolgáló európai 
jogi keret jött létre a tagállamok számára szűk mozgásteret biztosító, célzott és átfogó 
harmonizáció révén 5 részterületen, amelyek különösen a végrehajtás különböző módjait 
érinthetik;

C. mivel ugyanakkor a jogi és gyakorlati akadályok továbbra is megmaradnak;
D. mivel a fogyasztói hitelekről szóló irányelvet a rövid határidő, valamint az ezen idő alatt 

megvalósítandó számos, széles körű jogszabály változtatás miatt nem minden tagállamban 
hajtották végre időben vagy részben helytelenül hajtották végre, 

E. mivel az összegyűjtött adatok alapján az irányelv hatálybalépése óta a határon átnyúló 
fogyasztói hitelfelvétel nem fokozódott, habár ennek a pénzügyi ágazatot érintő komoly 
probléma is egyik oka lehet,

F. mivel az irányelv 27. cikke szerint a Bizottságnak első alkalommal 2013 májusában 
bizonyos aspektusokra vonatkozóan felülvizsgálatot kell végeznie, és ennek kapcsán már 
megbízást adott egy tanulmány elkészítésére,

G. mivel az Európai Parlament nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a felülvizsgálat egyes 
lépéseiről és eredményeiről tájékoztassák, továbbá lehetősége legyen véleményt 
megfogalmazni,

1. üdvözli, hogy a Bizottság a felülvizsgálatra való előkészületként tanulmányt készít az 
irányelv belső piacra és fogyasztóvédelemre kifejtett hatásairól annak érdekében, hogy 
megvizsgálja a határon átnyúló következményeket, valamint elismeri a Bizottság, a 
nemzeti jogalkotók és a hitelintézetek által elvégzett átfogó munkát,

2. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló fogyasztói hitelek piacának javítása a belső piac 
ösztönzése révén európai hozzáadott értéket teremthet,

3. tudomásul veszi, hogy a határokon átnyúló fogyasztói hitelfelvétel aránya 2% alatti, 
amelyből hozzávetőleg 20% online felvett hitel,

4. úgy ítéli meg, hogy a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó előírások, az 5. 
cikk (6) bekezdése szerinti magyarázat és a 8. cikk szerinti hitelképességi értékelés 
elegendőnek tűnnek a devizahitelezés kockázatainak elhárítására,

5. rámutat arra, hogy a pénzügyi piacok rendszerszintű kockázatait prudenciális 



PE489.471v01-00 4/7 PR\901786HU.doc

HU

intézkedésekkel is el lehet hárítani, tehát e tekintetben nincs szükség a fogyasztói 
hitelekről szóló irányelv módosítására,

6. üdvözli a Bizottság által 2011 szeptemberében elvégzett „SWEEP” ellenőrzést, amely 
rávilágított, hogy a pénzügyi intézetek megvizsgált weboldalainak 70%-a esetében a 
reklámanyagból hiányoztak bizonyos adatok, és fontos adatok hiányoztak magából a 
hitelajánlatból, valamint a költségeket félrevezető módon tüntették fel, továbbá felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzák meg a probléma megoldására irányuló 
megfelelő intézkedéseket,

7. megállapítja, hogy néhány tagállam azzal a lehetőséggel élt, hogy az irányelv hatályát 
kiterjesztette egyéb pénzügyi termékekre is, anélkül, hogy mindez következetlenségeket 
okozott volna,

8. hangsúlyozza, hogy a jogszabályi előírásoknak nem néhány visszaélésen, hanem a tipikus 
eseteken, az átlagos fogyasztókon és az átlagos vállalkozókon kellene alapulniuk,

9. megállapítja, hogy az átfogóbb előírások nem feltétlen vonják magukkal a magasabb 
szintű fogyasztóvédelmet, illetve, hogy a tapasztalatlan fogyasztók esetében a túl sok 
információ az egyértelműség helyett még nagyobb zavart okozhat,

10. úgy ítéli meg, hogy részletesebben meg kell vizsgálni azokat a nehézségeket, amelyek az 
elállási jognak a kapcsolt hitelszerződéshez kapcsolódó gyakorlásakor lépnek fel,

11. azon a véleményen van, hogy a határidő előtti visszafizetésre vonatkozó összetett 
szabályozásra külön figyelmet kell fordítani,

12. megállapítja, hogy a „reprezentatív példa” értelmezése tekintetében pontosításra van 
szükség,

13. hangsúlyozza, hogy a teljeshiteldíj-mutató kiszámítására egységes módszert kell 
megállapítani, a félreérthető rendelkezéseket pontosítani kell, valamint ki kell alakítani az 
egységességet valamennyi egyéb jogi eszközzel,

14. sürgeti, hogy a jövőben 2 év helyett 3 év álljon rendelkezésre az irányelv ilyen átfogó 
módosításainak átültetésére,

15. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül, hogyan tartható fenn a fogyasztóvédelem 
jelenlegi szintje az SMS-hitelek fokozódó terjedése mellett,

16. kiemeli, hogy jelenleg nincs szükség az irányelv felülvizsgálatára, hanem ehelyett az 
irányelv helyes átültetését kellene előtérbe helyezni,

17. úgy ítéli meg, hogy az irányelv teljes és helyes átültetését és alkalmazását követően meg 
kell várni a tényleges és gyakorlati hatásokat, értékelni kell azokat, majd a Bizottságnak 
jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek a szükséges módosításokról,

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv két célkitűzése a következő: magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása és a fogyasztói hitelek határokon átnyúló belső piacának 
erősítése.

Kétségtelen, hogy a hiteljogszabályok néhány lényegi részének részben teljesített 
harmonizálása révén egyértelműen nőtt a fogyasztóvédelem szintje az Európai Unióban. A 
határokon átnyúló hitelfelvételek számának emelkedése azonban elhanyagolhatónak 
tekinthető. Ezt indokolhatja az, hogy csak kevés hitelintézet nyújt határokon átnyúló 
fogyasztói hiteleket, valamint, hogy a pénzügyi válság nyomán az utóbbi években 
általánosságban visszaesés tapasztalható a piacokon.

Ezenkívül a határokon átnyúló hitelfelvétel akadályai inkább kapcsolódnak a nyelvi 
nehézségekhez vagy a pénzügyi intézménnyel való személyes kapcsolat hiányához, mint 
jogszabályi kérdésekhez.

Problémás pontok a felülvizsgálat keretében:

1. A végrehajtás időkerete:

Az irányelvet egyes tagállamok teljes mértékben vagy részben késve ültették át. E késedelmek 
fő oka az átültetésre hagyott rövid, 2 éves időszak és a szabályozás tekintélyes terjedelme 
volt. A legkülönbözőbb területeken – így a fogyasztóvédelmi rendelkezések, az általános 
hitelelőírások, az adatbázisokhoz való hozzáférés stb. tekintetében – számos intézkedést 
módosítani kellett és újakat kellett bevezetni. Ezen eljárások igen összetettek, és mind a 
nemzeti jogalkotókat, mint a pénzügyi intézményeket érintik. Indokolt a jövőben hosszabb 
időt előirányozni, és az átültetésre biztosított időszakot 3 évben meghatározni.

2. Hatály:

Az irányelv hatályát számos tagállam más pénzügyi termékekre, pl. jelzálog-fedezetű 
hitelekre, illetve a bérleti és lízingszerződésekre is kiterjesztette. Úgy tűnik azonban, hogy ez 
nem okoz nehézségeket.

3. Reklámok:

A reklámokra vonatkozó előírások terén a tagállamok igen eltérő átültetési lehetőségeket 
alkalmaztak. Néhány nehézség adódik azon kérdéssel kapcsolatban, hogy a „reprezentatív 
példán” pontosan mit kell érteni.

2011-ben a Bizottság sort kerített 562, fogyasztói hitelekkel kapcsolatos honlap ellenőrzésére 
(SWEEP). A Bizottság ennek során arra az eredményre jutott, hogy a megvizsgált honlapok 
46%-a esetében hiányoznak a reklámban kötelezően előírt adatok, 43% esetében a 
szerződésre vonatkozó ajánlatban nincsenek egyértelműen feltüntetve az összes költségre, a 
szerződés futamidejére és néhány, a hitellel összefüggő költségre vonatkozó adatok, 20% 
esetében pedig félrevezető a költségek ismertetése. A jelenleg zajló átültetési szakaszban a 
nemzeti hatóságok felveszik a kapcsolatot a vállalkozásokkal, kérik a helyzet értelmezését, és 
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helyesbítésre szólítják fel őket.

4. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

A szerződéskötést megelőző, a fogyasztó részére egységes tájékoztató formájában 
rendelkezésre bocsátandó tájékoztatásra vonatkozó előírásokat nagymértékben harmonizálták. 
Megtörtént a nemzeti jogba való átültetés is, részben szó szerint, részben pedig nyelvi 
helyesbítésekkel és kiigazításokkal.

Egyes tagállamokban megkérdőjelezték az egységes tájékoztató hatékonyságát. Állításuk 
szerint a tájékoztatás túl széles körű, nehezen érthető és részben túl technikai jellegű, ami a 
fogyasztóból gyakran ellenérzéseket vált ki. Ezenfelül kérdésesnek tűnik, hogy alkalmas 
eszköz-e a különböző szolgáltatók által kínált hitelek összehasonlítására. Megjegyzendő 
továbbá, hogy az egységes tájékoztató rendelkezésre bocsátása növelte a hitelnyújtók 
költségeit, ami a hitel költségeiben is megjelenik.

5. A szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az újonnan bevezetett, átfogó rendszer átültetése során nem merültek fel ismert nehézségek.

6. Elállási jog:

Egységesen és átfogó jelleggel bevezették az egyes tagállamokban már korábban is létező 
elállási jogot. Nehézségek adódnak azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az elállási határidő 
mikortól számítandó. Így egyes tagállamok előírták, hogy az elállási határidő csak egy 
mérlegelési időszak elteltével kezdődik meg, illetve a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás 
hiányossága esetén a határidő kezdete felfüggesztésre kerül. Ezenfelül kételyek merültek fel 
azzal kapcsolatban, hogy az elállási joggal csak a hitel teljes törlesztése után lehet-e élni.

7. Határidő előtti visszafizetés:

A határidő előtti visszafizetésre vonatkozó szabályozás átültetése során nem jelentkeztek 
ismert nagyobb nehézségek. Néhány olyan tagállamban, amelyek korábban nem rendelkeztek 
a hitelnyújtónak fizetendő kompenzációról, azt a kritikát fogalmazták meg, hogy ez a 
kompenzáció a fogyasztóvédelem szintjének csökkenését vonja maga után. 

8. A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása:

A teljeshiteldíj-mutató kiszámítására vonatkozó előírásokat 2011-ben komitológiai eljárás 
keretében kiegészítették. Ennek ellenére néhány konkrét esetben maradtak még kételyek.

A Bizottság iránymutatásokat dolgozott ki a teljeshiteldíj-mutató értelmezésére vonatkozóan, 
amelyek azonban nem bírnak a törvényhez hasonló jogi kötőerővel.

Kívánatosnak tűnik, hogy a teljeshiteldíj-mutató kiszámítására vonatkozó előírásokat 
valamennyi európai jogi eszközben azonos módon alkalmazzák.
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9. Magyarázatok:

Az 5. cikk (6) bekezdése szerint előírt, magyarázatnyújtásra vonatkozó kötelezettséget a 
tagállamok különböző módon ültették át. Így egyes tagállamok ezt a kötelezettséget 
(egyes/bizonyos) egyedi intézkedések felsorolásával pontosítják. Ausztria például egy olyan 
egyedi szabályzást fogadott el, amelynek értelmében külön fel kell hívni a figyelmet a 
(külföldi) devizában nyújtott hitelek kockázataira.

10. Hitelképességi vizsgálat:

A fogyasztó hitelképességének értékelésére vonatkozó kötelezettséget a tagállamok eltérő 
módon ültették át. Egyes tagállamok pontosan meghatározták a hitelképességi vizsgálatot, és 
többek között kötelezően előírták az adatok adatbázisból való lehívását. Egyes tagállamok a 
bíróságokra hagyják annak a kérdésnek az eldöntését, hogy az előírásokat betartották-e.

11. SMS-hitelek:

Az SMS-hitelek irányi igény folyamatosan nő; így ezt a hitelfajtát már nemcsak a skandináv 
országokban, hanem az Egyesült Királyságban és a kelet-európai tagállamokban is kínálják. 
Kérjük a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet e problémára, és gondoskodjanak 
a hatékony fogyasztóvédelemről. Ennek során vegyék figyelembe országuk mindenkori 
sajátosságait, és adott esetben hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek túlmutatnak a 
fogyasztói hitelekről szóló irányelv előírásain.

12. Záró megjegyzés:

A Bizottságnak most felül kellene vizsgálni az átültetést, és a tagállamokat a helyes 
alkalmazásra kellene sarkallnia. Ezután időt kellene hagyni az érintettek számára, hogy 
hozzászokjanak az új szabályozáshoz, és tapasztalatokat gyűjtsenek. Ezt követően kellene sort 
keríteni az irányelv jogi és tényleges hatásainak átfogó tényértékelésére, amelynek alapján 
adott esetben meg lehetne vizsgálni az irányelv módosításának lehetőségét.


