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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimo
(2012/2037(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi nacionalinių rinkų atvėrimas svarbiam vartojimo kreditų ekonomikos sektoriui, 
konkurencingumo stiprinimas ir vidaus rinkos tobulinimas yra politinė ES užduotis, o šie 
veiksmai atitinka vartotojų ir kredito teikėjų interesus;

B. kadangi priėmus direktyvą dėl vartojimo kreditų ir po to tikslingai suderinus nuostatas 
penkiose srityse, paliekant mažai veiksmų laisvės valstybėms narėms, kurios gali būti 
susijusios ypač su skirtingomis nuostatų įgyvendinimo formomis, buvo sukurta bendra 
vartotojų apsaugos teisinė sistema Europoje;

C. kadangi išliko teisinio ir faktinio pobūdžio kliūčių;
D. kadangi dėl trumpo įgyvendinimo termino ir jo metu vykdytų įvairaus pobūdžio ir didelės 

apimties teisinių keitimų ne visos valstybės narės laiku arba nevisiškai tinkamai 
įgyvendino direktyvą dėl vartojimo kreditų; 

E. kadangi atlikus tyrimus nuo tada, kai direktyva pradėta taikyti, nepadaugėjo 
tarpvalstybinių vartojimo kreditų ėmimo atvejų, viena iš tokios padėties priežasčių gali 
būti dideli sunkumai finansų sektoriuje;

F. kadangi pagal direktyvos 27 straipsnį Komisija 2013 m. gegužės mėn. turi pradėti pirmą 
kai kurių aspektų persvarstymo procedūrą ir jau užsakė atlikti atitinkamą tyrimą;

G. kadangi Europos Parlamentas mano, kad labai svarbu gauti naujausią informaciją apie 
tarpiniu etapu atliekamus veiksmus ir persvarstymo rezultatus, taip pat labai svarbu turėti 
galimybę pateikti nuomonę;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija, ruošdamasi persvarstymo procedūrai, jau atlieka 
tyrimą apie poveikį vidaus rinkai ir vartotojų apsaugai, kad būtų nustatyta tarpvalstybinė 
svarba, todėl vertina didelį darbą, kurį atliko Komisija, nacionaliniai teisės aktų leidėjai ir 
kredito įstaigos;

2. pabrėžia, kad tarpvalstybinės vartojimo kreditų rinkos tobulinimai gali būti naudingi 
kuriant Europos pridėtinę vertę, nes būtų skatinama vidaus rinka;

3. pažymi, kad tarpvalstybinių vartojimo kreditų atvejų skaičius neviršija 2 proc., o iš jų apie 
20 proc. sudaro internetu imami vartojimo kreditai;

4. mano, kad nuostatų dėl informacijos, kuri turi būti suteikta prieš sudarant sutartį, pateikus 
pagal 5 straipsnio 6 dalį numatytus paaiškinimus ir atlikus kreditingumo įvertinimą pagal 
8 straipsnį pakanka norint išvengti užsienio valiuta imamų kreditų keliamos rizikos;

5. pabrėžia, kad su sistemine finansų rinkos rizika galima kovoti ir priežiūros priemonėmis, 
todėl nereikia keisti direktyvos dėl vartojimo kreditų;
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6. palankiai vertina tai, kad 2011 m. rugsėjo mėn. Komisijos atliktu kontroliniu tyrimu 
SWEEP, kurio rezultatai parodė, kad 70 proc. patikrintų finansų įstaigų interneto svetainių 
pateikta nepakankamai duomenų reklamoje ir svarbių duomenų pasiūlymuose, o išlaidos 
buvo nurodytos klaidinančiai, todėl ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tinkamų 
priemonių šiai padėčiai ištaisyti;

7. pažymi, kad kai kurios valstybės narės pasinaudojo galimybe išplėsti direktyvos taikymo 
sritį, įtraukiant į ją kitus finansinius produktus, ir atrodo, kad tokie veiksmai nesukėlė 
prieštaravimų;

8. pabrėžia, kad teisės aktai turi būti grindžiami standartiniais atvejais, standartiniu vartotojų 
ir įmonių elgesiu, ir kad negalima jų grįsti keliais piktnaudžiavimo atvejais;

9. pažymi, kad dideliu nuostatų kiekiu automatiškai neužtikrinama didesnė vartotojų apsauga 
ir kad per daug informacijos patirties neturinčius vartotojus gali labiau klaidinti, nei 
suteikti jiems aiškumo;

10. mano, kad reikia išsamiau išnagrinėti sunkumus, su kuriais galima susidurti naudojantis 
teise atsisakyti sutarties susietojo kredito sutarčių atveju;

11. mano, kad sudėtingoms nuostatoms dėl išankstinio grąžinimo reikia skirti ypatingą 
dėmesį;

12. pažymi, kad reikia tobulinti „tipinio pavyzdžio“ sąvokos apibrėžtį;

13. pabrėžia, kad reikėtų užtikrinti vienodą bendros kredito kainos metinės normos 
apskaičiavimą, pašalinti neaiškumus ir nustatyti sąsajas su visomis kitomis teisinėmis 
priemonėmis;

14. ragina nustatyti, kad ateityje direktyvoje su tokio plataus masto pakeitimais įgyvendinimo 
terminas truktų trejus, o ne dvejus metus;

15. ragina Komisiją patikrinti, kokį vartotojų apsaugos lygį galima užtikrinti populiarėjančių 
SMS žinute imamų kreditų atveju;

16. pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokios priežasties persvarstyti direktyvą, tačiau reikėtų daug 
daugiau dėmesio skirti tinkamam jos įgyvendinimui;

17. mano, kad visiškai tinkamai įgyvendinus direktyvą ir ją taikant pirmiausiai reikėtų 
sulaukti praktinio jos poveikio ir jį įvertinti, o tada Komisija Europos Parlamentui turėtų 
pranešti, ar ji mano esant reikalinga keisti direktyvą, ir jei taip, kai kokiu mastu;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.



PR\901786LT.doc 5/7 PE489.471v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Direktyva dėl vartojimo kreditų siekiama dviejų tikslų – aukšto vartotojų apsaugos lygio ir 
tarpvalstybinės vartojimo kreditų vidaus rinkos stiprinimo.

Savaime suprantama, kad atlikus iš dalies baigtinį kai kurių esminių kreditų teisės dalių 
derinimą buvo gerokai padidintas vartotojų apsaugos lygis Europoje. Tačiau atrodo, kad 
tarpvalstybinių vartojimo kreditų atvejų labai nepadaugėjo. Priežastis gali būti ta, kad 
tarptautinėje rinkoje vartojimo kreditus siūlo tik labai nedaug finansų įstaigų ir kad iš esmės 
dėl finansų rinkos krizės rinka per paskutiniuosius metus iš tikrųjų susitraukė.

Be to, tarptautinėje rinkoje imti vartojimo kreditus labiau kliudo dėl kalbos kylančios 
problemos arba asmeninio ryšio su finansų įstaiga trūkumas, negu teisinės srities trūkumai.

Konkrečios problemos ir persvarstymas

1. Įgyvendinimo terminas

Kai kurios valstybės narės direktyvą įgyvendino labai arba šiek tiek vėluodamos. Pagrindinė 
tokio vėlavimo priežastis – trumpas dvejų metų įgyvendinimo terminas ir plati taisyklių 
taikymo sritis. Pačiose įvairiausiose srityse, kaip antai vartotojų apsaugos nuostatose, 
bendrosiose kreditų nuostatose, nuostatose dėl galimybės naudotis duomenų bankais ir kt. 
reikėjo keisti arba pradėti taikyti daug priemonių. Šios procedūros yra labai sudėtingos, be to, 
jos susijusios su nacionaliniais teisės aktų leidėjais ir finansų įstaigomis. Ateityje reikėtų 
numatyti daugiau laiko ir nustatyti trejų metų trukmės įgyvendinimo terminą.

2. Taikymo sritis

Daug valstybių narių taikymo sritį išplėtė įtraukdamos į ją kitus finansinius produktus, pvz., 
hipoteka garantuotus kreditus arba nuomos ir išperkamosios nuomos sutartis. Tačiau atrodo, 
kad dėl to nekilo jokių sunkumų.

3. Reklama

Reklamą reglamentuojančių nuostatų srityje valstybės narės pasinaudojo pačiomis 
įvairiausiomis direktyvos įgyvendinimo galimybėmis. Kilo šiek tiek sunkumų aiškinantis 
klausimą, kaip reikėtų suvokti sąvokos „tipinis pavyzdys“ apibrėžtį.

2011 m. Komisija patikrino 562 vartojimo kredito interneto svetaines (tyrimas SWEEP). 
Komisijos duomenimis, 46 proc. patikrintų svetainių reklamoje nepateikta pakankamai 
privalomų duomenų, 43 proc. svetainių pasiūlyme sudaryti sutartį trūko aiškių duomenų apie 
bendras išlaidas, sutarties galiojimo laikotarpį ir kai kurias su kreditu susijusias išlaidas, o 
20 proc. svetainių išlaidos buvo nurodytos klaidinančiai. Dabartiniame vykdymo etape 
nacionalinės įstaigos susisiekia su įmonėmis, prašo pateikti paaiškinimus ir reikalauja ištaisyti 
trūkumus.

4. Informavimas prieš sudarant sutartį
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Nuostatos dėl prieš sudarant sutartį pateikiamos informacijos, kurią vartotojui privaloma 
suteikti tipinės informacijos dokumente, yra galutinai suderintos. Direktyva į nacionalinę teisę 
perkelta iš dalies pažodžiui arba su kalbiniais patobulinimais, arba pritaikymais.

Kai kuriose valstybėse narėse buvo abejojama tipinės informacijos dokumento naudingumu. 
Esą yra per daug informacijos, ji sunkiai suvokiama, dažnai ji per daug techninė, todėl 
vartotojas dažnai susidaro neigiamą nuostatą. Taip pat abejojama tuo, ar tai yra tinkama 
priemonė įvairių kredito teikėjų siūlomiems kreditams palyginti. Be to, reikia pažymėti, kad 
dėl tipinės informacijos dokumento suteikimo kredito teikėjai patiria daugiau išlaidų, todėl tai 
atsispindi kredito išlaidose.

5. Sutarties informacija

Nauja didelės apimties sistema įgyvendinimo metu nesukėlė jokių žinomų sunkumų.

6. Teisė atsisakyti sutarties

Teisė atsisakyti sutarties, kuri jau egzistavo kai kuriose valstybėse narėse, buvo nustatyta 
vienodai ir galutinai. Sunkumų kyla dėl klausimo, kada prasideda sutarties atsisakymo 
terminas. Todėl kai kurios valstybės narės numatė, kad sutarties atsisakymo terminas 
prasideda tik prasidėjus apmąstymo laikotarpiui arba, jei pasitaiko sutarties informacijos 
trūkumų, termino pradžia sustabdoma. Be to, kilo abejonių, ar galima pasinaudoti teise 
atsisakyti sutarties tik grąžinant kreditą.

7. Išankstinis grąžinimas

Įgyvendinant išankstinio grąžinimo taisykles nekilo jokių didesnių sunkumų. Kai kuriose 
valstybėse narėse, kuriose anksčiau nebuvo numatytos kompensacijos kredito teikėjams, buvo 
kritikuojama tai, kad dėl tokių kompensacijų sumažėjo vartotojų apsaugos lygis. 

8. Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimas

Nuostatos dėl bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo 2011 m. buvo papildytos 
pritaikius komitologijos procedūrą. Tačiau atrodo, kad tam tikrais atvejais dar kyla abejonių.

Komisija pateikė gaires, kuriomis aiškinama bendros kredito kainos metinė norma, tačiau šios 
gairės neturi tokios privalomosios teisinės galios, kaip įstatymas.

Pageidautina, kad nuostatos dėl bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo visose 
ES teisinėse priemonėse būtų taikomos vienodai.

9. Paaiškinimai

5 straipsnio 6 dalyje numatytas įpareigojimas pateikti paaiškinimus valstybėse narėse buvo 
įgyvendintas skirtingai. Kai kurios valstybės narės šį įpareigojimą patikslino, nurodydamos 
konkrečias priemones. Pavyzdžiui, Austrijoje numatytos ypatingos taisyklės, pagal kurias 
imant kreditus užsienio valiuta reikia atkreipti ypatingą dėmesį į riziką.
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10. Kreditingumo vertinimas

Valstybėse narėse skirtingai įgyvendintas reikalavimas dėl pareigos įvertinti vartotojo 
kreditingumą. Kai kuriose valstybėse narėse kreditingumo tikrinimas buvo patikslintas ir, 
pvz., nustatytas privalomas įpareigojimas patikrinti duomenis duomenų banke. Kitos 
valstybės narės klausimą, ar laikomasi reikalavimų, paliko spręsti teismams.

11. SMS žinute imami kreditai

SMS žinutėmis imamų kreditų paklausa nuolat auga. Tokios rūšies kreditai siūlomi ne tik 
Skandinavijos šalyse, bet ir Jungtinėje Karalystėje ir Rytų Europos valstybėse narėse. 
Valstybių narių prašoma šiam klausimui skirti ypatingą dėmesį ir užtikrinti veiksmingą 
vartotojų apsaugą. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į kiekvienos šalies ypatybes ir prireikus 
imtis kitokių priemonių, nei nustatyta direktyvos dėl vartojimo kreditų nuostatose.

12. Baigiamosios pastabos

Komisija dabar turėtų patikrinti, ar įmanoma įgyvendinti šias nuostatas, ir skatinti teisingai jas 
taikyti valstybėse narėse. Tuomet susijusioms šalims reikėtų duoti laiko, kad jos priprastų prie 
naujų taisyklių ir įgautų patirties. Vėliau reikėtų išsamiai teisiniu ir faktiniu požiūriu įvertinti 
direktyvos poveikį ir remiantis išvadomis galima imtis keisti direktyvą.


