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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju Direktive 2008/48/ES o potrošniških kreditnih pogodbah
(2012/2037(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2012),

A. ker je politična naloga EU, da nacionalne trge odpre za pomemben gospodarski sektor
potrošniških kreditov, da krepi konkurenco in izboljšuje delovanje notranjega trga in je to 
v interesu potrošnikov in kreditodajalcev;

B. ker je direktiva o potrošniških kreditih z usmerjenim izčrpnim usklajevanjem na petih 
področjih, na katerih imajo države članice majhen manevrski prostor, ki lahko zlasti 
zadeva različne oblike prenosa, vzpostavila skupni evropski pravni okvir za zaščito 
potrošnikov;

C. ker klub temu še naprej ostajajo pravne in praktične ovire;

D. ker se prenos direktive o potrošniških kreditih zaradi kratkega roka ter različnih in 
obširnih sprememb pravne regulative, ki jih je bilo treba izvesti v tem času, v vseh 
državah članicah ni izvedel pravočasno in delno tudi ne povsem pravilno; 

E. ker se po izvedenih raziskavah čezmejno najemanje potrošniških kreditov od začetka 
uporabe direktive ni povečalo, razlogi za to pa so lahko tudi resne težave v finančnem 
sektorju;

F. ker mora Komisija po členu 27 direktive maja 2013 izvesti prvi pregled glede določenih 
vidikov in je Komisija o tem že naročila študijo;

G. ker je Evropskemu parlamentu zelo pomembno, da je sproti obveščen o vmesnih korakih 
in izidih pregleda in da ima možnost predstaviti svoje stališče;

1. pozdravlja, da Komisija pri pripravi pregleda že izvaja študijo o posledicah za notranji trg 
in varstvo potrošnikov, da bi preučila čezmejni pomen, in izreka priznanje obsežnemu 
delu, ki so ga izvedli Komisija, nacionalni zakonodajalci in kreditne institucije;

2. poudarja, da lahko izboljšanje čezmejnega trga za potrošniške kredite prinese evropsko 
dodano vrednost pri spodbujanju notranjega trga;

3. ugotavlja, da obseg čezmejnega najemanja potrošniških kreditov znaša manj kot 2 %, od 
tega se jih približno 20 % sklene prek spleta;

4.  meni, da se predpisi o predpogodbenih informacijah, razlage po členu 5(6) in ocena 
kreditne sposobnosti po členu 8 zdijo zadostni za zmanjšanje tveganj, ki so povezana s 
posojili v tuji valuti;

5. poudarja, da je mogoče sistematična tveganja na finančnem trgu preprečiti tudi z 
nadzornimi ukrepi in zato direktive o potrošniških kreditih ni treba spreminjati;

6. pozdravlja postopek nadzora „SWEEP“, ki ga je septembra 2011 izvedla Komisija in ki je 
pokazal, da so pri 70 % pregledanih spletnih strani finančnih institucij v oglasih manjkali 
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podatki in v ponudbi ni bilo pomembnih podatkov in je bil prikaz stroškov zavajajoč, ter 
poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe, da se to odpravi;

7. ugotavlja, da so nekatere države članice izkoristile možnost, da področje uporabe razširijo 
na druge finančne produkte in to očitno ni sprožilo pritožb;

8. poudarja, da bi morali zakonski predpisi izhajati iz običajnih primerov, iz povprečnega 
potrošnika in povprečnega podjetja, in ne iz redkih primerov zlorabe;

9. ugotavlja, da večja količina predpisov ne pomeni avtomatično večje zaščite potrošnikov in 
da lahko preveč informacij zlasti neizkušenega potrošnika bolj zmede kot ozavešča;

10. meni, da bi bilo treba podrobneje raziskati težave, ki bi se lahko pojavile pri uveljavljanju 
pravice do odstopa pri povezanih pogodbah;

11. meni, da je treba zapletenim postopkom za predčasno vračilo nameniti posebno pozornost;
12. ugotavlja, da je treba natančneje opredeliti, kaj je „reprezentativni primer“;

13. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti enoten način izračunavanja efektivne obrestne mere, 
odpraviti nejasnosti in vzpostaviti skladnost z vsemi drugimi pravnimi instrumenti; 

14. predlaga, da bi pri direktivi s tako obširnimi spremembami rok za prenos v prihodnje 
znašal tri leta namesto dveh let;

15. predlaga, da Komisija preveri, v kolikšni meri je pri vse pogostejših SMS kreditih mogoče 
ohraniti raven zaščite potrošnikov;

16. poudarja, da trenutno ni razloga za revizijo direktive, temveč bi bilo treba najprej 
poskrbeti za njeno pravilno izvajanje;

17. meni, da bi bilo treba po pravilnem prenosu in uporabi celotne direktive najprej počakati 
na njene dejanske in praktične posledice in jih ovrednotiti, zatem pa bi morala Komisija 
poročati Evropskemu parlamentu, če in v kakšni meri so potrebne spremembe;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Direktiva o potrošniških kreditih ima dva cilja: doseči želi visoko raven zaščite potrošnikov in 
okrepiti čezmejni notranji trg za potrošniške kredite.

Z delno izčrpno uskladitvijo nekaterih bistvenih delov kreditnega prava se je nedvomno 
občutno izboljšala raven zaščite potrošnikov v Evropi. Čezmejno najemanje kreditov pa se je 
le neznatno povečalo. Morda je razlog, da le malo finančnih institucij ponuja čezmejne 
potrošniške kredite in da se je trg zaradi krize na finančnem trgu bolj ko ne krčil.

Poleg tega čezmejno najemanje potrošniških kreditov bolj ovirajo jezikovne težave ali 
odsotnost osebnega stika s finančno institucijo kot pa pravna ureditev.

Problematične točke v okviru pregleda:

1. Obdobje za prenos:

Nekatere države članice so direktivo v celoti ali deloma prenesle prepozno. Glavni razlog za 
to zamudo je bil kratek dvoletni rok za prenos ter obširno področje urejanja. Na zelo različnih 
področjih, kot so določbe o varstvo potrošnikov, splošni kreditni predpisi, dostop do zbirk 
podatkov itd. je bilo treba spremeniti številne ukrepe ali uvesti nove. Ti postopki so zelo 
zapleteni in zadevajo tako nacionalne zakonodajalce kot tudi finančne institucije. Zato bi bilo 
prav, da se v prihodnje predvidi več časa ter da se za prenos določi triletni rok.

2. Področje uporabe:

Številne države članice so področje uporabe razširile na druge finančne produkte, npr. na 
posojila, zavarovana s hipoteko, ali na najemne in lizinške pogodbe. Zdi pa se, da to ne 
povzroča težav.

3. Oglaševanje:

Na področju predpisov o oglaševanju so države članice izkoristile različne možnosti prenosa. 
Nekaj težav se je pojavilo pri vprašanju, kaj natančno je „reprezentativni primer“.

Leta 2011 je Komisija izvedla pregled 562 spletnih strani o potrošniških kreditih (SWEEP). 
Pri tem je ugotovila, da pri 46 % pregledanih spletnih strani v oglasih manjkajo obvezni 
podatki, pri 43 % v pogodbeni ponudbi manjkajo jasne navedbe skupnih stroškov, trajanje 
pogodbe in nekaterih, s kreditom povezanih stroškov, in pri 20 % je prikaz stroškov zavajajoč. 
V trenutni fazi izvedbe nacionalni organi stopijo v stik s podjetji, prosijo za pojasnila in 
zahtevajo popravke.

4. Predpogodbene informacije:

Predpisi o predpogodbenih informacijah, ki jih je treba potrošniku dati na voljo na 
standardnem listu, so izčrpno usklajeni. Direktiva je bila ponekod v nacionalno pravo 
prenesena deloma dobesedno ali z jezikovnimi izboljšavami in prilagoditvami.

Nekatere države članice so podvomile v učinkovitost standardnega informativnega lista.
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Informacije naj bi bile preobširne, težko razumljive in deloma preveč tehnične, kar potrošnike 
pogosto spravlja v slabo voljo. Poleg tega je vprašljivo, ali je informativni list ustrezno orodje 
za primerjanje kreditov različnih ponudnikov. Omeniti je treba še, da je zagotavljanje 
standardnega informativnega lista zvišalo stroške kreditodajalcev, to pa se odraža v stroških 
kredita.

5. Pogodbene informacije:

Ni znano, da bi izvedba na novo uvedenega sistema povzročala težave.

6. Pravica do odstopa:

Pravica do odstopa, ki je v nekaterih državah članicah že obstajala, je bila uvedena enotno in 
izčrpno. Težave ostajajo pri vprašanju, kdaj prične teči rok za odstop. Nekatere države članice 
so predvidele, da rok za odstop prične teči šele po začetku faze ohlajanja ali da pri 
pomanjkljivih pogodbenih informacijah rok ne začne teči. Pojavil se je tudi dvom, ali je 
mogoče pravico do odstopa uresničiti šele po odplačilu kredita.

7. Predčasno odplačilo:

Ni znano, da bi pri izvajanju pravil o predčasnem odplačilu prihajalo do večjih težav. V 
nekaterih državah članicah, ki pred tem niso predvidele nadomestil za kreditodajalca, so se 
pojavile kritike, da takšno nadomestilo znižuje raven zaščite potrošnikov. 

8. Izračun efektivne obrestne mere:

Predpisi za izračun efektivne obrestne mere so bili spremenjeni leta 2011 v okviru postopka 
komitologije. Kljub temu se v nekaterih posameznih primerih še pojavljajo dvomi.

Komisija je predložila smernice za razlago efektivne obrestne mere, ki pa niso pravno 
zavezujoče v smislu zakona.

Zaželeno je, da bi se predpisi za izračun efektivne obrestne mere v vseh evropskih pravnih 
instrumentih uporabljali enako.

9. Pojasnila:

Obveznost razlage, predvidene v členu 5(6), so države članice izpolnile na različne načine. 
Nekatere države članice so to obveznost podrobno določile z naštevanjem posameznih 
posebnih ukrepov. Avstrija je na primer predpisala, da je treba pri kreditih v tuji valuti 
posebej opozoriti na tveganja.

10. Preverjanje kreditne sposobnosti:

Obveznost preverjanja kreditne sposobnosti potrošnika so države članice izpolnile na različne 
načine. Nekatere so preverjanje kreditne sposobnosti podrobno določile in npr. predpisale 
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obvezno preverjanje v zbirki podatkov. Nekatere druge države članice pa vprašanje, ali so bile 
zahteve ustrezno izpolnjene, prepuščajo presoji sodišč.

11. SMS krediti:

Povpraševanje po SMS kreditih stalno narašča; tovrstnih kreditov ne ponujajo le v 
skandinavskih državah, temveč tudi v Združenem kraljevstvu in v vzhodnoevropskih državah. 
Države članice naj temu problemu posvetijo posebno pozornost in poskrbijo za učinkovito 
zaščito potrošnikov. Pri tem bi morali upoštevati posebnosti v posamezni državi in, kjer je to 
primerno, sprejeti ukrepe, ki presegajo določbe direktive o potrošniških kreditih.

12. Sklep:

Komisija bi morala zdaj preučiti prenos direktive in vztrajati, da se bo v državah članicah 
konkretno izvajala. Potem bi morali najprej udeležencem dati čas, da se prilagodijo novim 
pravilom in naberejo izkušnje. Zatem bi bilo treba pripraviti temeljito oceno pravnih in 
dejanskih posledic direktive, na podlagi katere bi jo po potrebi lahko spremenili.


