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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie transpozycji dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki
(2012/2037(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że otwarcie krajowych rynków znaczącego sektora gospodarki, jakim są 
kredyty konsumenckie, wzmocnienie konkurencji i poprawa rynku wewnętrznego 
stanowią polityczne zadanie, przed którym stoi UE, oraz leżą w interesie konsumentów i 
kredytodawców;

B. mając na uwadze, że za pomocą dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego dzięki 
ukierunkowanej, ostatecznej harmonizacji w pięciu obszarach, przy niewielkim 
marginesie swobody dla państw członkowskich, który może w szczególności dotyczyć 
różnych form transpozycji, stworzono wspólne europejskie ramy prawne służące ochronie 
konsumentów;

C. mając na uwadze, że mimo to utrzymują się bariery prawne i faktyczne;
D. mając na uwadze, że ze względu na krótki termin i konieczność przeprowadzenia w tym 

czasie różnorodnych, kompleksowych zmian prawnych nie we wszystkich państwach 
członkowskich nastąpiła terminowa lub całkowicie prawidłowa transpozycja dyrektywy w 
sprawie kredytu konsumenckiego; 

E. mając na uwadze, że według zebranych danych od chwili stworzenia możliwości 
stosowania dyrektywy nie nastąpił wzrost liczby kredytów konsumenckich zaciąganych 
transgranicznie, a jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być ogromne problemy sektora 
finansowego;

F. mając na uwadze, że zgodnie z art. 27 dyrektywy w maju 2013 r. Komisja powinna 
przeprowadzić jej pierwszy przegląd w odniesieniu do niektórych aspektów i zleciła już w 
tym celu opracowanie analizy;

G. mając na uwadze, że dla Parlamentu Europejskiego niezwykle istotne jest uzyskiwanie na 
bieżąco informacji o podejmowanych działaniach i wynikach przeglądu oraz możliwość 
przedstawienia opinii;

1. z zadowoleniem przyjmuje to, że przygotowując się do przeglądu, Komisja przeprowadza 
analizę dotyczącą wpływu na rynek wewnętrzny i ochronę konsumentów, aby zbadać 
znaczenie transgraniczne, oraz wyraża uznanie dla kompleksowych wysiłków podjętych 
przez Komisję, krajowe organy ustawodawcze i instytucje kredytowe;

2. zwraca uwagę, że usprawnienie transgranicznego rynku kredytów konsumenckich może 
zapewnić europejską wartość dodaną w postaci wsparcia rynku wewnętrznego;

3. przyjmuje do wiadomości, że udział kredytów konsumenckich zaciąganych 
transgranicznie wynosi poniżej 2%, z czego około 20% jest zaciąganych przez internet;
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4. uważa, że postanowienia dotyczące informacji udzielanych przed zawarciem umowy, 
dotyczące wyjaśnień, o których mowa w art. 5 ust. 6, oraz oceny zdolności kredytowej 
zgodnie z art. 8 wydają się wystarczające dla przeciwdziałania zagrożeniom związanym z 
kredytami walutowymi;

5. zwraca uwagę, że zagrożeniom systemowym w dziedzinie rynku finansowego można 
przeciwdziałać również za pomocą środków nadzoru i w tym zakresie nie ma potrzeby 
zmiany dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego;

6. z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzoną przez Komisję we wrześniu 2011 r. kontrolę 
„SWEEP”, zgodnie z której wynikami w przypadku 70% zbadanych stron internetowych 
instytucji finansowych brakowało danych w reklamach oraz istotnych danych w ofercie, a 
prezentacja kosztów wprowadzała w błąd, i zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o podjęcie właściwych działań w celu skorygowania tej sytuacji;

7. stwierdza, że niektóre państwa członkowskie skorzystały z możliwości rozszerzenia 
zakresu stosowania na inne produkty finansowe, i wydaje się, że nie spowodowało to 
żadnych sprzeczności;

8. podkreśla, że podstawą odniesienia dla przepisów ustawowych powinny być zwyczajne 
przypadki, przeciętni konsumenci i przeciętni przedsiębiorcy, a nie nieliczne przypadki 
nadużyć;

9. stwierdza, że większość przepisów nie gwarantuje automatycznie lepszej ochrony 
konsumentów, a nadmiar informacji, zwłaszcza w przypadku niedoświadczonych 
konsumentów, może prowadzić do większego zamętu niż wyjaśnienia;

10. uważa, że należy dokładniej zbadać trudności, które mogły występować w związku z 
korzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy;

11. uważa, że szczególną uwagę należy zwrócić na skomplikowane uregulowania dotyczące 
przedterminowej spłaty;

12. stwierdza potrzebę ulepszenia interpretacji, czym jest „reprezentatywny przykład”;

13. podkreśla, że konieczne jest zapewnienie jednolitego sposobu obliczania rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania, likwidacja niejasności oraz zapewnienie spójności z 
wszystkimi pozostałymi instrumentami prawnymi;

14. zachęca, by w przyszłości w przypadku dyrektywy prowadzącej do tak złożonych zmian 
termin transpozycji wynosił trzy lata zamiast dwóch;

15. zachęca Komisję do zbadania, w jakim stopniu możliwe jest zagwarantowanie poziomu 
ochrony konsumentów w przypadku coraz popularniejszych kredytów przez SMS;

16. podkreśla, że obecnie nie ma żadnych przesłanek do zmiany dyrektywy, lecz raczej 
najpierw należy zadbać o jej prawidłową transpozycję;

17. uważa, że po pełnej, prawidłowej transpozycji i implementacji dyrektywy najpierw należy 
poczekać na jej faktyczne i praktyczne efekty i je ocenić, a następnie Komisja powinna 
poinformować Parlament Europejski, czy widzi potrzebę wprowadzenia zmian i w jakim 
zakresie;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego służy realizacji dwóch celów: uzyskaniu 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz wzmocnieniu transgranicznego rynku 
wewnętrznego kredytów konsumenckich.

Bez wątpienia dzięki częściowo ostatecznej harmonizacji niektórych istotnych elementów 
przepisów kredytowych zdecydowanie wzrósł poziom ochrony konsumentów w Europie. 
Jednakże wzrost liczby kredytów konsumenckich zaciąganych transgranicznie wydaje się 
raczej marginalny. Być może przyczyną tej sytuacji jest bardzo mała liczba instytucji 
kredytowych oferujących transgraniczne kredyty konsumenckie, a także występująca w 
ubiegłych latach na rynku recesja spowodowana kryzysem rynku finansowego.

Ponadto barierami dla transgranicznego zaciągania kredytów konsumenckich są raczej 
problemy językowe lub brak osobistego kontaktu z instytucją finansową niż przeszkody 
natury prawnej.

Poszczególne kwestie problemowe w ramach przeglądu:

1. Okres transpozycji:

Niektóre państwa członkowskie transponowały część lub całość dyrektywy z opóźnieniem. 
Główną przyczyną tych opóźnień był krótki termin transpozycji, wynoszący dwa lata, oraz 
szeroki zakres uregulowań. Konieczne było wprowadzenie wielu zmian lub całkowicie 
nowych środków w bardzo zróżnicowanych dziedzinach, jak ogólne postanowienia ochrony 
konsumentów, ogólne przepisy kredytowe, dostęp do baz danych itp. To niezwykle 
skomplikowane procedury, dotyczące zarówno ustawodawców krajowych, jak i instytucji 
finansowych. Wydaje się, że w przyszłości stosowne byłoby zapewnienie dłuższego okresu i 
przyjęcie trzyletniego terminu transpozycji.

2. Zakres stosowania:

Wiele państw członkowskich rozszerzyło zakres stosowania na inne produkty finansowe, np. 
na kredyty zabezpieczone hipoteką czy umowy najmu i leasingu. Wydaje się jednak, że nie 
spowodowało to żadnych problemów.

3. Reklama:

W zakresie przepisów dotyczących reklamy państwa członkowskie skorzystały z różnych 
możliwości transpozycji. Pewne trudności pojawiły się w kwestii, jak dokładnie należy 
rozumieć „reprezentatywny przykład”.

W 2011 r. Komisja przeprowadziła przegląd 562 stron internetowych dotyczących kredytów 
konsumenckich (SWEEP). W jej efekcie Komisja stwierdziła, że w przypadku 46% 
skontrolowanych stron internetowych w reklamach brakowało obowiązkowych danych, w 
przypadku 43% w ofercie umowy brakowało jasnych informacji dotyczących kosztów 
całkowitych, okresu trwania umowy oraz niektórych kosztów związanych z kredytem, a w 
przypadku 20% prezentacja kosztów wprowadzała w błąd. W trwającej obecnie fazie 



PE489.471v01-00 6/7 PR\901786PL.doc

PL

wdrażania krajowe organy kontaktują się z przedsiębiorstwami, zwracają się o wyjaśnienia i 
domagają korekty.

4. Informacje udzielane przed zawarciem umowy:

Przepisy dotyczące informacji udzielanych przed zawarciem umowy, które należy 
zaprezentować konsumentom w formie standardowego arkusza, zostały ostatecznie 
ujednolicone. Transpozycja do prawa krajowego nastąpiła w sposób dosłowny lub czasami z 
uwzględnieniem poprawek językowych i dostosowań.

W niektórych państwach członkowskich kwestionowano skuteczność standardowego arkusza 
informacyjnego. Informacje są rzekomo zbyt obszerne, trudne do zrozumienia, a częściowo 
zbyt techniczne, co często prowadzi do niezadowolenia konsumentów. Ponadto wydaje się 
wątpliwe, czy nadaje się on jako instrument porównywania kredytów oferowanych przez 
różne podmioty. Należy również zwrócić uwagę, że zapewnienie standardowego arkusza 
informacyjnego zwiększyło koszty kredytodawców, co przekłada się na koszty kredytu.

5. Informacje podawane w umowie:

Nowo wprowadzony kompleksowy system nie spowodował żadnych znanych problemów 
przy transpozycji.

6. Prawo do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy, które istniało już wcześniej w niektórych państwach 
członkowskich, zostało wprowadzone w sposób jednolity i ostateczny. Trudności pojawiają 
się w odniesieniu do kwestii, kiedy rozpoczyna się bieg terminu prawa do odstąpienia. Na 
przykład niektóre państwa członkowskie przyjęły, że termin prawa do odstąpienia od umowy 
zaczyna biec dopiero po rozpoczęciu okresu ochłonięcia, a w przypadku braków w 
informacjach podawanych w umowie wstrzymuje się rozpoczęcie biegu terminu. Ponadto 
pojawiły się wątpliwości, czy możliwe jest skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy 
dopiero po spłacie kredytu.

7. Przedterminowa spłata:

Przy transpozycji postanowień dotyczących przedterminowej spłaty nie ujawniły się żadne 
większe problemy. W niektórych państwach członkowskich, w których wcześniej nie 
przewidywano odszkodowania dla kredytodawcy, pojawiły się krytyczne głosy, że takie 
odszkodowanie powoduje obniżenie poziomu ochrony konsumentów. 

8. Obliczanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

Przepisy dotyczące obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostały uzupełnione 
w 2011 r. w ramach procedury komitetowej. Mimo to wydaje się, że w niektórych 
przypadkach nadal pojawiają się wątpliwości.

Komisja przedstawiła wytyczne dotyczące interpretacji rzeczywistej rocznej stopy 
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oprocentowania, które jednak nie mają wiążącej mocy prawnej w formie ustawy.

Wydaje się pożądane, by przepisy dotyczące obliczania rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania były stosowane jednakowo we wszystkich europejskich instrumentach 
prawnych.

9. Wyjaśnienia:

Przewidziany w art. 5 ust. 6 obowiązek udzielania wyjaśnień został transponowany przez 
państwa członkowskie w zróżnicowany sposób. Niektóre państwa członkowskie konkretyzują 
ten obowiązek poprzez określenie listy poszczególnych środków. Na przykład w Austrii 
przewidziano szczególne uregulowanie dotyczące zwracania specjalnej uwagi na zagrożenia 
w przypadku kredytów walutowych.

10. Ocena zdolności kredytowej:

Państwa członkowskie w zróżnicowany sposób transponowały obowiązek oceny zdolności 
kredytowej konsumentów. Niektóre państwa członkowskie skonkretyzowały ocenę zdolności 
kredytowej i na przykład wprowadziły obowiązek weryfikacji w bazie danych. Niektóre 
państwa członkowskie pozostawiają sądom do rozstrzygnięcia, czy wymogi zostały spełnione.

11. Kredyty przez SMS:

Popyt na kredyty przez SMS stale wzrasta; ten typ kredytów oferuje się nie tylko w krajach 
skandynawskich, ale również w Wielkiej Brytanii i państwach członkowskich w Europie 
Wschodniej. Wzywa się państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na ten 
problem oraz do zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów. Jednocześnie powinny 
uwzględnić szczególne okoliczności w swoich krajach, a w razie konieczności podjąć 
działania wykraczające poza postanowienia dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego.

12. Uwaga końcowa:

Komisja powinna teraz przeprowadzić kontrolę transpozycji i dążyć do prawidłowej 
implementacji w państwach członkowskich. Najpierw należy pozostawić zainteresowanym 
podmiotom czas na przyzwyczajenie się do nowych uregulowań i zebranie doświadczeń. 
Następnie powinna zostać przeprowadzona pogłębiona ocena skutków dyrektywy pod 
względem prawnym i faktycznym, na podstawie której można rozważyć ewentualną zmianę 
dyrektywy.


