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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2008/48/CE privind creditele de consum
(2012/2037(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2012),

A. întrucât deschiderea piețelor naționale în importantul sector economic al creditului de 
consum, consolidarea concurenței și îmbunătățirea pieței interne reprezintă o misiune 
politică a UE și servește intereselor consumatorilor și creditorilor;

B. întrucât directiva privind creditele de consum, care prevede o armonizare completă 
concentrată pe 5 sectoare, lăsând statelor membre doar un spațiu limitat de manevră, și 
anume în ceea ce privește diferitele modalități de transpunere, a permis crearea unui cadru 
juridic european comun de protecție a consumatorilor;

C. întrucât persistă încă obstacole de natură juridică și practică;
D. întrucât transpunerea directivei privind creditele de consum nu a fost făcută la timp sau, în 

anumite cazuri, nu s-a făcut întrutotul corect, din cauza perioadei prea scurte alocate, 
precum și a numeroaselor și amplelor modificări legislative; 

E. întrucât, conform datelor colectate, contractarea transfrontalieră de credite de consum nu a 
crescut după punerea în aplicare a directivei, deși acest lucru ar putea fi explicat prin 
problemele importante cu care se confruntă sectorul financiar;

F. întrucât, conform prevederilor articolului 27 din directivă, Comisia va realiza, în mai 
2013, o revizuire a anumitor aspecte și, în acest sens, a comandat deja un studiu;

G. întrucât Parlamentul European consideră deosebit de important să fie ținut la curent cu 
privire la etapele intermediare și rezultatele revizuirii și, totodată, să aibă posibilitatea de 
a-și prezenta avizul,

1. salută inițiativa Comisiei, în vederea pregătirii procedurii de revizuire, de a întreprinde un 
studiu privind efectele asupra pieței interne și a protecției consumatorilor, pentru a analiza 
impactul transfrontalier, și apreciază amploarea lucrărilor întreprinse de Comisie, de 
legislatorii naționali și de instituțiile de credit;

2. subliniază că îmbunătățirea pieței transfrontaliere a creditului de consum poate aduce o 
valoare adăugată cu caracter european, favorizând piața internă;

3. constată că volumul contractărilor transfrontaliere de credite de consum se situează sub 
2%, dintre care 20% online;

4. consideră că dispozițiile privind informațiile precontractuale, explicațiile prevăzute la 
articolul 5 alineatul (6) și evaluarea bonității prevăzută la articolul 8 par a fi suficiente 
pentru a contracara riscurile asociate creditelor acordate în devize străine;

5. subliniază că riscurile sistemice din sectorul financiar pot fi combătute și prin intermediul 
măsurilor prudențiale și că, în acest sens, nu este necesară modificarea directivei privind 
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creditele de consum;
6. salută procedura de control „SWEEP” întreprinsă de Comisie în septembrie 2011, din care 

a reieșit că în cazul a circa 70%  din site-urile de internet controlate ale unor instituții 
financiare lipseau informații din ofertele publicate și informații importante din ofertă, 
prezentând costurile de manieră înșelătoare și solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsurile adecvate pentru a remedia această situație;

7. constată că anumite state membre au recurs la posibilitatea de a extinde domeniul de 
aplicare la alte produse financiare, fără ca acest lucru să fi condus, se pare, la incoerențe;

8. subliniază că dispozițiile legale ar trebui să aibă ca punct de pornire cazul general, 
consumatorul și întreprinzătorul mediu, iar nu abuzurile mai puțin numeroase;

9. constată că multiplicarea dispozițiilor nu presupune, în mod automat, o mai bună protecție 
a consumatorilor, și că excesul de informații poate mai degrabă induce în eroare 
consumatorul neexperimentat, în loc să îl lămurească;

10. consideră că ar trebui analizate dificultățile ce ar putea interveni la exercitarea dreptului de 
retragere în cazul contractelor legate; 

11. consideră că este necesară acordarea unei atenții deosebite normelor complicate privind 
plățile anticipate;

12. constată că este necesară îmbunătățirea interpretării conceptului de „exemplu 
reprezentativ”;

13. subliniază că ar trebui garantată calcularea uniformă a ratei de dobândă anuale efective, 
eliminarea neclarităților și asigurarea coerenței cu toate celelalte instrumente juridice;

14. solicită ca, pe viitor, termenele de transpunere să fie de 3 ani, în loc de 2, în cazul unei 
directive ce presupune astfel de modificări importante;

15. solicită Comisiei să analizeze în ce măsură va fi menținut nivelul de protecție a 
consumatorilor în contextul recurgerii din ce în ce mai frecvente la credite SMS;

16. subliniază că, în prezent, nu există nici un motiv pentru revizuirea directivei, dar că este 
necesar să se vegheze la corecta sa punere în aplicare;

17. consideră că, după transpunerea completă și corectă a directivei și aplicarea ei propriu-
zisă, ar fi necesară așteptarea și analizarea efectelor sale concrete și practice și, ulterior, 
Comisia ar trebui să raporteze Parlamentului dacă și în ce măsură consideră că se impune 
modificare sa;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva privind creditul de consum urmărește două obiective: un mai bun nivel de protecție 
a consumatorilor și consolidarea pieței transfrontaliere a creditelor de consum.

Fără nicio îndoială că armonizarea parțial înfăptuită în anumite sectoare importante ale 
dreptului creditelor a sporit considerabil nivelul de protecție a consumatorilor în Europa. 
Creșterea contractării de credite de consum la nivel transfrontalier pare însă a fi 
nesemnificativă. Acest lucru s-ar putea explica prin faptul că doar puține instituții financiare 
oferă credite de consum cu caracter transfrontalier și prin faptul că, totodată, criza financiară a 
cauzat, în ultimii ani, o regresie a pieței financiare în general.

Pe lângă aceasta, obstacolele în calea contractării de credite de consum la nivel transfrontalier 
decurg mai degrabă din problemele lingvistice sau din lipsa unui contact personal cu instituția 
financiară, decât din aspectele juridice.

Aspecte de urmărit în cadrul revizuirii:

1. Termenul de transpunere:

Directiva a fost transpusă de unele state membre cu întârziere, parțial sau în ansamblul său. 
Motivul principal pentru aceste întârzieri a fost termenul redus de transpunere de 2 ani și 
amploarea reglementărilor. A fost necesară modificarea sau introducerea de numeroase 
măsuri în cele mai diverse domenii, cum ar fi protecția consumatorilor, dreptul general al 
creditelor, accesul la bazele de date etc. Aceste proceduri sunt foarte complexe și vizează atât 
legislatorii naționali, cât și instituțiile financiare. Pare oportun să se prevadă mai mult timp în 
viitor iar termenul de punere în aplicare să fie prelungit la 3 ani.

2. Domeniu de aplicare:

Domeniul de aplicare a fost extins de multe state membre și la alte produse financiare, de ex. 
la credite ipotecare sau contracte de locațiune sau leasing. Acest lucru nu pare să prezinte 
dificultăți.

3. Publicitate:

Referitor la dispozițiile privind publicitatea, statele membre au recurs la diferitele posibilități 
de transpunere. Anumite dificultăți pune conceptul de „exemplu reprezentativ” – ce anume se 
înțelege prin acesta.

În 2011, Comisia a efectuat un control al 562 de site-uri destinate creditului de consum 
(controlul „SWEEP”). Concluzia Comisiei – 46% din site-urile controlate omiteau informații 
obligatorii în publicitatea lor, 43% omiteau indicații clare în oferta de contract referitor la 
costurile totale, la durata contractului și la anumite costuri ținând de credite, 20% prezentau 
costurile în mod incorect. În etapa actuala, autoritățile naționale contactează întreprinderile, 
solicitând explicații și corectarea omisiunilor/greșelilor.

4. Informații precontractuale:
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Dispozițiile privind informațiile precontractuale ce trebuie puse la dispoziția consumatorului 
într-un formular standard fac obiectul unei armonizări complete. Transpunerea în dreptul 
național se face fie literal, fie cu adaptări și îmbunătățiri lingvistice.

În anumite state membre a fost pusă sub semnul întrebării eficiența formularului de informare 
standard. Se consideră că informațiile sunt prea generale, greu de înțeles și uneori prea 
tehnice, ceea ce adeseori irită consumatorul. Pe lângă aceasta se pune întrebarea dacă acesta 
constituie un instrument potrivit pentru compararea ofertelor diferite de credite. Trebuie de 
asemenea constatat că punerea la dispoziție a acestor formulare de informare implică și 
costuri pentru creditor, care se reflectă în costurile creditului.

5. Informații contractuale:

Nou sistem, foarte complet, nu a cauzat dificultăți în punerea sa în aplicare.

6. Dreptul de retragere:

Dreptul de retragere, care deja exista în anumite state membre, a fost introdus în mod unitar și 
armonizat. Există dificultăți cu privire la determinarea momentului începerii termenului de 
retragere. Astfel, anumite state membre au prevăzut ca termenul de retragere să înceapă doar 
după începutul unei anumite perioade de reflecție sau să fie amânat de lipsa anumitor 
informații contractuale. De asemenea, au intervenit dubii cu referire la faptul că dreptul de 
retragere nu poate fi exercitat decât după rambursarea creditului.

7. Rambursarea anticipată:

Transpunerea dispozițiilor privind rambursarea anticipată nu a cauzat dificultăți deosebite. În 
anumite state membre, care anterior nu prevedeau despăgubiri pentru creditor, s-au înregistrat 
critici că aceste despăgubiri ar reduce nivelul protecției consumatorilor. 

8. Calcularea dobânzii anuale efective:

Dispozițiile privind calcularea dobânzii anuale efective au fost completate în 2011 în cadrul 
procedurii de comitologie. Se pare că subzistă dubii în anumite cazuri individuale.

Comisia a publicat orientării în acest sens, care însă nu au caracterul juridic obligatoriu al unei 
legi.

Pare de dorit ca regulile privind calcului dobânzii anuale efective să fie aplicate în mod 
identic în toate instrumentele juridice europene.

9. Explicațiile:

Statele membre au transpus în mod diferite dispozițiile articolului 5 alineatul (6) privind 
explicațiile ce trebuie furnizate consumatorului în mod obligatoriu. Astfel, anumite state 
membre au concretizat această obligație prin enumerarea unor măsuri speciale. De exemplu, 
Austria a prevăzut o normă specială care impune sublinierea riscurilor în cazul creditelor 
exprimate într-o deviză străină.
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10. Evaluarea bonității:

Obligația de evaluare a bonității consumatorului a fost și ea transpusă în mod diferit de către 
statele membre. Unele dintre acestea au impus, de exemplu, consultarea unei baze de date. 
Altele au lăsat în grija instanțelor să determine respectarea obligațiilor în această privință.

11. Credite SMS:

Cererile de credite SMS cresc constant; astfel, acest tip de credit nu mai este în prezent propus 
doar în țările scandinave, ci și în Regatul Unit și în statele membre din Europa de Est. Se 
solicită statelor membre să acorde o atenție deosebită acestei probleme și să asigure o 
protecție eficientă a consumatorilor. În acest cadru, statele membre trebuie să țină cont de 
specificitățile lor naționale și, după caz, să ia măsuri de completare a dispozițiilor directivei 
privind creditele de consum.

12. Concluzie:

Comisia ar trebui deja să verifice punerea în aplicare a directivei și să insiste asupra aplicării 
sale corecte în statele membre. Ulterior, ar fi de dorit ca părțile interesate să dispună de timpul 
necesar pentru a se obișnui cu noile reglementări și să dobândească experiență. În final ar 
trebui procedat la o evaluare aprofundată a efectelor directivei pe plan juridic și practic, iar pe 
baza acesteia să se aibă în vedere, după caz, modificări ale acesteia.


