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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní smernice 2008/48/ES zmluvách o spotrebiteľskom úvere
(2012/2037(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a na stanovisko 
Výboru pre hospodárske a menové veci (A7–0000/2012)

A. keďže otvorenie vnútroštátnych trhov pre dôležité hospodárske odvetvie spotrebiteľských 
úverov, posilnenie hospodárskej súťaže a zlepšenie vnútorného trhu predstavuje politickú 
úlohu EÚ a je v záujme spotrebiteľov aj veriteľov;

B. keďže smernica o spotrebiteľskom úvere vytvorila spoločný európsky právny rámec 
na ochranu spotrebiteľov prostredníctvom cielenej konečnej harmonizácie v 5 čiastkových 
oblastiach s obmedzeným manévrovacím priestorom pre členské štáty, ktoré sa môžu 
týkať najmä rôznych foriem vykonávania;

C. keďže však pretrvávajú prekážky právneho a vecného charakteru;
D. keďže nie všetky členské štáty pristúpili k vykonávaniu smernice o spotrebiteľskom úvere 

včas, resp. ju sčasti nie úplne správne vykonávajú, a to pre krátku lehotu a z dôvodu 
rôznorodých a rozsiahlych právnych úprav, ktoré sa v súčasnosti realizujú;

E. keďže podľa zistených prieskumov sa od začatia uplatňovania smernice nezvýšil počet 
rozhodnutí o prijatí spotrebiteľského úveru, pričom v tejto súvislosti by sa za vedľajšiu 
príčinu mohli prípadne považovať obrovské problémy vo finančnom sektore;

F. keďže podľa článku 27 tejto smernice má Komisia vykonať v máji 2013 prvé preskúmanie 
určitých hľadísk a na tento účel už Komisia zadala vypracovanie štúdie;

G. keďže Európsky parlament kladie veľký dôraz na to, aby bol priebežne informovaný 
o jednotlivých krokoch a výsledkoch preskúmania a mohol predložiť stanovisko;

1. víta, že Komisia pri vypracovaní svojho preskúmania už realizuje štúdiu o účinkoch 
na vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa s cieľom posúdiť cezhraničný význam, a oceňuje 
rozsiahlu prácu, ktorú vykonali Komisia, vnútroštátne zákonodarné orgány a úverové 
inštitúcie;

2. zdôrazňuje, že zlepšenie cezhraničného trhu so spotrebiteľskými úvermi môže priniesť 
európsku pridanú hodnotu v zmysle podpory vnútorného trhu;

3. berie na vedomie, že na prijaté cezhraničné spotrebiteľské úvery pripadá menej ako 2 % 
celkových úverov a z toho približne 20 % bolo realizovaných prostredníctvom internetu;

4. domnieva sa, že ustanovenia o informáciách pred uzavretím zmluvy, vysvetlenie 
stanovené podľa článku 5 ods. 6 a posúdenie úverovej bonity sa zdajú postačujúce na to, 
aby sa predišlo rizikách spojeným s poskytovaním úveru v cudzej mene;

5. poukazuje na to, že systematické riziká v oblasti finančných trhov možno riešiť aj 
pomocou opatrení dohľadu a v tomto zmysle sa nemusí upravovať smernica 
o spotrebiteľskom úvere;
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6. víta, že v septembri 2011 Komisia vykonala kontrolu „SWEEP“, z ktorej vyplynulo, že 
v prípade 70 % skontrolovaných internetových stránok finančných inštitúcií sa neuvádzali 
údaje v reklame, v ponuke chýbali dôležité informácie a znázornenie nákladov bolo 
zavádzajúce, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom 
napraviť tento stav;

7. poznamenáva, že niektoré členské štáty využili možnosť rozšíriť rozsah uplatňovania 
na ďalšie finančné produkty, a to bez toho, aby to viedlo k zjavným rozporom;

8. zdôrazňuje, že právne predpisy by mali sa opierať o bežnú prax, priemerných 
spotrebiteľov a priemerných podnikateľov a nie vychádzať z niekoľkých prípadov 
zneužitia;

9. poznamenáva, že väčší počet právnych predpisov automaticky neprináša väčšiu ochranu 
spotrebiteľa a nadbytok informácií práve u neskúseného spotrebiteľa môže vyvolať skôr 
zneistenie ako objasnenie;

10. domnieva sa, že treba dôkladnejšie preskúmať ťažkosti pri uplatňovaní práva 
na odstúpenie od zmluvy v prípade viazaných zmlúv;

11. zastáva názor, že osobitnú pozornosť treba venovať zložitým predpisom o predčasnom 
splatení úveru;

12. poznamenáva, že je potrebné lepšie objasniť, čo sa rozumie pod pojmom reprezentatívny 
príklad;

13. zdôrazňuje, že by sa mal zaručiť jednotný výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, 
mali by sa odstrániť nejasnosti a je potrebné vytvoriť súdržnosť so všetkými ďalšími 
právnymi nástrojmi;

14. nabáda, aby sa v budúcnosti v prípade smernice s takýmito rozsiahlymi úpravami 
stanovila trojročná namiesto dvojročnej lehoty na vykonanie;

15. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, v akom rozsahu možno zachovať úroveň ochrany 
spotrebiteľa v súvislosti s častejšie sa vyskytujúcimi úvermi prostredníctvom SMS správy;

16. zdôrazňuje, že v súčasnosti neexistuje dôvod na prepracovanie smernice, o to viac sa však 
zatiaľ treba postarať o to, aby sa smernica správne vykonávala;

17. domnieva sa, že po úplnom a správnom vykonaní a uplatňovaní smernice treba najprv 
počkať na jej skutočné a praktické účinky a vyhodnotiť ich, pričom následne by Komisia 
mala podať Európskemu parlamentu správu o tom, či a v akom rozsahu sú podľa nej 
potrebné zmeny;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Smernica o spotrebiteľskom úvere má dva ciele: t. j. vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa 
a posilnenie cezhraničného vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi.

Nepochybne sa vďaka sčasti konečnej harmonizácii niektorých podstatných prvkov právnych 
predpisov o úveroch zjavne posilnila úroveň ochrany spotrebiteľa. Nárast počtu rozhodnutí 
o prijatí cezhraničného úveru sa však zdá skôr nepodstatný. Môže to byť zapríčinené tým, že 
len veľmi málo finančných inštitúcií ponúka cezhraničné spotrebiteľské úvery a že 
vo všeobecnosti v dôsledku finančnej krízy zaznamenal trh v uplynulých rokoch skôr pokles.

Okrem toho prijatiu cezhraničného spotrebiteľského úveru bránia skôr jazykové problémy 
a chýbajúci osobný kontakt s finančnou inštitúciou ako nedostatky v právnej oblasti.

Jednotlivé problémové body v rámci preskúmania:

1. Lehota na vykonanie:

V niektorých členských štátoch sa smernica vykonávala s úplným alebo čiastočným 
oneskorením. Hlavnou príčinou tohto oneskorenia je krátka lehota na vykonanie v trvaní 
dvoch rokov a veľký rozsah právnej úpravy. V rozličných oblastiach, ako sú ustanovenia 
o ochrane spotrebiteľa, všeobecné predpisy o úveroch, prístup k databázam atď., sa mnohé 
opatrenia museli zmeniť, resp. zaviesť nové opatrenia. Tieto postupy sú veľmi zložité a týkajú 
sa tak vnútroštátnych zákonodarných orgánov, ako aj finančných inštitúcií. Zdá sa vhodné 
vyčleniť v budúcnosti viac času a lehotu na vykonanie stanoviť na tri roky.

2. Rozsah pôsobnosti:

Rozsah pôsobnosti rozšírili viaceré členské štáty na ďalšie finančné produkty, napr. 
na hypotekárne zaistené úvery alebo nájomné a lízingové zmluvy. Zdá sa, že to nevedie 
k ťažkostiam.

3. Reklama:

V oblasti predpisov o reklame uplatnili členské štáty rôzne možnosti vykonávania. Problémy 
sa objavili pri otázke, čo presne sa má rozumieť pod pojmom reprezentatívny príklad.

V roku 2011 Komisia uskutočnila preskúmanie 562 internetových stránok o spotrebiteľských 
úveroch (SWEEP). Komisia dospela k záveru, že v prípade 46 % preskúmaných stránok sa 
v reklame neuvádzali povinné údaje, v prípade 43 % chýbali v ponuke zmluvy jasné 
informácie o celkových nákladoch, trvaní zmluvy a o niektorých s úverom spojených 
nákladoch a v prípade 20 % bolo znázornenie nákladov zavádzajúce. V teraz prebiehajúcej 
fáze vykonávania sa vnútroštátne orgány obracajú na podniky so žiadosťou o vysvetlenie 
a požadujú nápravu.

4. Informácie pred uzavretím zmluvy:

Predpisy o informáciách pred uzavretím zmluvy, ktoré sa spotrebiteľovi musia poskytnúť 
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na štandardnom formulári, sú úplne harmonizované. Vykonávanie vo vnútroštátnom práve je 
sčasti doslovné alebo prebieha s jazykovými vylepšeniami a prispôsobeniami.

V niektorých členských štátoch bola spochybnená efektívnosť štandardizovaného 
informačného formulára. Informácie sú príliš obsiahle, ťažko zrozumiteľné a čiastočne príliš 
technické, čo u spotrebiteľov často vyvoláva nevôľu. Okrem tohto sa zdá otázne, či je vhodný 
ako nástroj na porovnávanie úverov od rôznych poskytovateľov. Možno tiež poznamenať, že 
poskytnutie štandardizovaného informačného formulára zvýšilo náklady veriteľov, čo sa 
odrazilo v nákladoch spojených s úverom.

5. Zmluvné informácie:

Novozavedený rozsiahly systém nespôsobil pri vykonávaní žiadne známe ťažkosti.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré už existovalo v niektorých členských štátoch, sa 
zjednotilo a definitívne zaviedlo. Ťažkosti pretrvávajú pri otázke, kedy začína plynúť lehota 
na odstúpenie od zmluvy. Niektoré členské štáty stanovili, že lehota na odstúpenie od zmluvy 
začne plynúť až po začatí tzv. lehoty vychladnutia, resp. že v prípade nedostatkov súvisiacich 
so zmluvnými informáciami sa posunie začiatok plynutia lehoty. Objavili sa navyše 
pochybnosti o tom, či sa právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť po splatení úveru.

7. Predčasné splatenie úveru:

Pri vykonávaní predpisov o predčasnom splatení úveru sa nevyskytli žiadne väčšie problémy. 
V niektorých členských štátoch, kde predtým nebola ustanovená kompenzácia veriteľa, sa 
objavili kritické názory, že táto kompenzácia povedie k zníženiu úrovne ochrany spotrebiteľa.

8. Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov:

Predpisy o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa doplnili v roku 2011 v rámci 
komitologického postupu. Napriek tomu sa zdá, že v niektorých ojedinelých prípadoch ešte 
pretrvávajú pochybnosti.

Komisia predložila vysvetľujúce usmernenia týkajúce sa ročnej percentuálnej miery nákladov, 
tieto však nie sú v zmysle zákona právne záväzné.

Javí sa žiaduce, aby sa predpisy o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov rovnako 
uplatňovali vo všetkých európskych právnych nástrojoch.

9. Vysvetlenie:

V členských štátoch sa rozličným spôsobom uplatňuje povinnosť poskytovať vysvetlenie, 
ktorá je ustanovená v článku 5 ods. 6. Niektoré členské štáty túto povinnosť presnejšie 
vymedzili na základe zoznamu jednotlivých osobitných opatrení. Rakúsko napríklad zaviedlo 
osobitný predpis, aby sa v súvislosti s úvermi v cudzej mene obzvlášť poukazovalo na riziká.
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10. Posúdenie úverovej bonity:

V členských štátoch sa rôznym spôsobom uplatňovala povinnosť posúdiť úverovú bonitu 
spotrebiteľa. Niektoré členské štáty konkrétnejšie vymedzili preskúmanie úverovej bonity 
a napríklad vyhľadávanie v databáze sa stalo povinným. Niektoré členské štáty ponechali 
otázku, či boli splnené požiadavky, na posúdenie súdmi.

11. Úvery prostredníctvom SMS správy

Nestále rastie dopyt po úveroch prostredníctvom SMS správy. Tento druh úveru sa ponúka 
nielen v škandinávskych krajinách, ale aj vo Spojenom kráľovstve a v členských štátoch 
ležiacich vo východnej Európe. Členské štáty boli vyzvané, aby tomuto problému venovali 
osobitnú pozornosť a postarali sa o efektívnu ochranu spotrebiteľa. Pritom sa mali zohľadniť 
jednotlivé osobitosti danej krajiny a prípadne prijať opatrenia, ktoré presahujú rámec 
smernice o spotrebiteľskom úvere.

12. Záverečná poznámka:

Komisia by mala teraz preskúmať vykonávanie smernice a nástojiť na tom, aby sa 
v členských štátoch správne uplatňovala. Následne by sa mal zainteresovaným stranám 
ponechať čas na to, aby si privykli na nové nariadenia a zozbierali skúsenosti. Potom by malo 
nasledovať dôkladné vyhodnotenie účinkov smernice z právneho a vecného hľadiska, na 
základe čoho sa môže uvažovať o vypracovaní prípadných zmien a doplnení smernice.


