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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal
(2012/2037(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0000/2012), och av följande 
skäl:

A. Öppnandet av de nationella marknaderna för den betydande ekonomiska sektorn 
konsumentkrediter, en förstärkning av konkurrenskraften och en förbättring av den inre 
marknaden är en politisk uppgift för EU som ligger i konsumenternas och kreditgivarnas 
intresse.

B. Med direktivet om konsumentkreditavtal har en gemensam europeisk rättslig ram skapats 
för att skydda konsumenterna genom en riktad slutlig harmonisering i fem delområden 
med begränsat spelrum för medlemsstaterna, som särskilt kan avse olika former för 
genomförandet.

C. Hinder av både rättslig och faktisk karaktär finns fortfarande.

D. Direktivet om konsumentkreditavtal har på grund av den begränsande tidsfristen och de 
vid denna tidpunkt så många omfattande lagändringarna inte genomförts i tid eller inte 
helt korrekt av alla medlemsstater.

E. Enligt undersökningar har det gränsöverskridande införandet av konsumentkrediter inte 
ökat sedan direktivet trädde i kraft, och en bidragande orsak till detta kan vara de stora 
problemen i finanssektorn.

F. Enligt artikel 27 i direktivet ska kommissionen i maj 2013 göra en första översyn av vissa 
aspekter, och kommission har redan beställt en förberedande studie i detta syfte.

G. Europaparlamentet fäster stor vikt vid att det hålls informerat om de mellanliggande 
stegen och om resultatet av översynen samt att det får möjlighet att yttra sig.

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen vid föreberedelsen inför översynen 
genomför en studie om konsekvenserna för den inre marknaden och konsumentskyddet 
för att undersöka den gränsöverskridande betydelsen, och värdesätter det omfattande 
arbete som kommissionen, de nationella lagstiftarna och kreditinstituten har gjort.

2. Europaparlamentet betonar att en förbättring av den gränsöverskridande 
konsumentkreditmarknaden kan ge ett europeiskt mervärde vad gäller att främja den inre 
marknaden.
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3. Europaparlamentet konstaterar att nivån på den gränsöverskridande 
konsumentkreditupplåningen ligger under 2 procent, varav omkring 20 procent är 
nätbaserad upplåning.

4. Europaparlamentet anser att bestämmelserna om förhandsinformation, bestämmelserna 
om förklaringar i artikel 5.6 och bestämmelserna om bedömning av kreditvärdighet i 
artikel 8 framstår som tillräckliga för att motverka riskerna med lån i utländsk valuta.

5. Europaparlamentet påpekar att systematiska risker inom finansmarknadsområdet även kan 
motverkas med tillsynsrättsliga åtgärder så att konsumentkreditdirektivet inte behöver 
ändras.

6. Europaparlamentet välkomnar den granskning som kommissionen genomförde i 
september 2011 (”SWEEP”), då man kom fram till att det på 70 procent av de granskade 
finansinstitutwebbplatserna saknades såväl uppgifter i reklamen som viktiga uppgifter om 
erbjudandena samt att kostnadsuppgifterna var vilseledande. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att korrigera detta.

7. Europaparlamentet påpekar att vissa medlemsstater har utnyttjat möjligheten att utvidga 
tillämpningsområdet till att omfatta andra finansiella produkter, utan att detta verkar ha 
lett till inkonsekvenser.

8. Europaparlamentet betonar att lagstadgade krav bör utgå från det som i regel förekommer, 
dvs. från genomsnittskonsumenten och den genomsnittliga näringsidkaren och inte från ett 
fåtal fall av missbruk.

9. Europaparlamentet konstaterar att ytterligare bestämmelser inte automatiskt innebär ett 
starkare konsumentskydd och att för mycket information för oerfarna konsumenter kan 
leda till förvirring snarare än klargörande.

10. Europaparlamentet anser att de svårigheter som kan uppstå vid utövandet av ångerrätt i 
samband med kontrakt bör undersökas närmare.

11. Europaparlamentet anser att de komplicerade bestämmelserna om förtidsåterbetalning 
behöver ägnas särskild uppmärksamhet.

12. Europaparlamentet konstaterar att det finns ett förbättringsbehov när det gäller tolkningen 
av vad ett ”representativt exempel” är.

13. Europaparlamentet betonar att en konsekvent beräkning av den effektiva räntan bör 
säkerställas, att oklarheter bör elimineras och att samstämdhet med alla andra rättsliga 
instrument bör uppnås.

14. Europaparlamentet föreslår att framtida direktiv med sådana omfattande ändringar kopplas 
till en genomförandeperiod på tre år i stället för två.

15. Europaparlamentet föreslår att kommissionen kontrollerar i vilken utsträckning 
konsumentskyddsnivån kan upprätthållas med den ökade omfattningen av SMS-lån.
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16. Europaparlamentet betonar att det för närvarande inte finns någon anledning att se över 
direktivet, och att man snarare först bör se till att direktivet genomförs på ett korrekt sätt.

17. Europaparlamentet anser att de faktiska och praktiska konsekvenserna bör inväntas och 
utvärderas först efter det att direktivet genomförts och tillämpas till fullo och på ett 
korrekt sätt, och att kommissionen därefter bör meddela Europaparlamentet om och i 
vilken omfattning det föreligger ett ändringsbehov.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Direktivet om konsumentkreditavtal har två mål: ett starkt konsumentskydd och en stärkt 
gränsöverskridande inre marknad för konsumentkrediter.

Otvivelaktigt har konsumentskyddsnivån i Europa höjts betydligt genom den delvis slutliga 
harmoniseringen av vissa väsentliga delar av kreditlagstiftningen. Ökningen av den 
gränsöverskridande konsumentkreditupplåningen verkar dock vara ganska obetydlig. Detta 
kan bero på att mycket få finansinstitut erbjuder konsumentkrediter över gränserna och att 
marknaden de senaste åren har gått tillbaka på grund av finanskrisen generellt.

Dessutom beror hindren för en gränsöverskridande konsumentkreditupplåning mer på 
språkproblem eller bristen på personlig kontakt med finansinstitutet än situationen på det 
rättsliga området.

Specifika problemområden inom ramen för översynen:

1. Genomförandeperiod:

Direktivet har genomförts för sent eller delvis för sent i vissa medlemsstater. Huvudorsaken 
till denna försening var den korta genomförandeperioden på två år samt omfattningen på 
bestämmelsernas tillämpningsområde. Många åtgärder måste ändras och nya måste införas 
inom åtskilliga områden, såsom konsumentskyddsbestämmelser, allmänna kreditkrav, tillgång 
till databaser osv. Dessa förfaranden är mycket komplicerade och involverar både de 
nationella lagstiftarna och finansinstituten. Det förefaller lämpligt att föreskriva ytterligare tid 
och fastställa en genomförandeperiod på tre år.

2. Tillämpningsområde:

I många medlemsstater har man utvidgat tillämpningsområdet till andra finansiella produkter, 
t.ex. bostadslån samt hyres- och leasingkontrakt. Detta verkar dock inte medföra några 
problem.

3. Reklam:

När det gäller bestämmelser för reklam har medlemsstaterna utnyttjat olika alternativ för 
genomförande. Vissa svårigheter uppstod när frågan om vad som exakt menas med ett 
”representativt exempel” kom upp.

2011 utförde kommissionen en granskning (”SWEEP”) av 562 konsumentkreditwebbplatser.
Kommissionen kom då fram till att det på 46 procent av de granskade webbplatserna saknades 
obligatoriska uppgifter i reklamen, att det på 43 procent av webbplatserna i 
kontraktserbjudandena saknades tydliga uppgifter om totalkostnaderna, kontraktstiden och 
vissa kostnader som var kopplade till krediten och att kostnadsuppgifterna var vilseledande på 
20 procent av webbplatserna. I den nu pågående genomförandefasen kontaktar de nationella 
myndigheterna företagen för att få klarlägganden, och begär dessutom att dessa fel korrigeras.
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4. Förhandsinformation:

Bestämmelserna om förhandsinformationen, som ska tillhandahållas konsumenten på en 
standardblankett, har harmoniserats slutgiltigt. Införlivandet i den nationella lagstiftningen har 
genomförts delvis bokstavligen, delvis med språkliga förbättringar och anpassningar.

I vissa medlemsstater har effektiviteten i standardinformationsblanketten ifrågasatts.
Informationen påstods vara för omfattande, svår att förstå och delvis för teknisk, vilket ofta 
leder till motstånd bland konsumenterna. Dessutom verkar det tveksamt om blanketten är 
lämplig som ett verktyg för att jämföra krediter från olika leverantörer. Det bör också noteras 
att tillgängliggörandet av standardinformationsblanketten har ökat kostnaderna för långivarna, 
vilket återspeglas i kreditkostnaderna.

5. Information vid tecknande av avtal:

Det nya omfattande systemet har vid genomförandet inte lett till några kända problem.

6. Ångerrätt:

Ångerrätten, som redan finns i vissa medlemsstater, har införts enhetligt och slutgiltigt. 
Svårigheter förekommer i samband med frågan när ångerfristen börjar löpa. Till exempel 
räknar vissa medlemsstater med att ångerfristen börjar löpa först efter en avkylningsperiod, 

eller att fristen skjuts upp om det förekommer fel i kontraktsinformationen. «Dessutom har 
frågan uppkommit om ångerrätten kan utövas först efter återbetalning av lånet.

7. Förtidsåterbetalning:

Vid genomförandet av bestämmelserna för förtidsåterbetalningar har inga kända större 
problem förekommit. I vissa medlemsstater, som inte tidigare har erbjudit ersättning till 
långivare, har kritik framkommit om att sådan ersättning leder till ett försvagat 
konsumentskydd.

8. Beräkning av den effektiva räntan:

Bestämmelserna för beräkning av den effektiva räntan fastställdes 2011 inom ramen för 
kommittéförfarandet. Ändå tycks det fortfarande finnas frågetecken i vissa enskilda fall.

Kommissionen har utfärdat riktlinjer om tolkningen av den effektiva räntan, men dessa är i 
motsats till lagstiftning inte juridiskt bindande.

Det verkar önskvärt att bestämmelserna för beräkning av den effektiva räntan i alla europeiska 
rättsliga instrument tillämpas på samma sätt.

9. Förklaringar:

Skyldigheten att ge förklaringar enligt artikel 5.6 har genomförts av medlemsstaterna på olika 
sätt. Vissa medlemsstater genomför denna skyldighet genom en särskild uppsättning enskilda 
åtgärder. Österrike har t.ex. en specifik bestämmelse om att man vid lån i utländsk valuta 
särskilt ska hänvisa till riskerna.
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10. Bedömning av kreditvärdighet:

Skyldigheten att bedöma kreditvärdigheten hos konsumenten har genomförts på olika sätt av 
medlemsstaterna. Vissa medlemsstater har låtit bedömningen av kreditvärdigheten 
manifesteras exempelvis i form av en obligatorisk databassökning. Vissa medlemsstater 
överlåter frågan om huruvida kraven uppfyllts till domstolarna.

11. SMS-lån:

Efterfrågan på SMS-lån ökar stadigt, och dessa typer av lån erbjuds inte bara i de 
skandinaviska länderna, utan även i Storbritannien och de östeuropeiska medlemsstaterna.
Medlemsstaterna uppmanas att ägna särskild uppmärksamhet åt detta problem och att 
säkerställa ett effektivt konsumentskydd. De bör i detta sammanhang ta hänsyn till de rådande 
omständigheterna i sitt land och vid behov också vidta åtgärder som går utöver kraven i 
direktivet om konsumentkreditavtal.

12. Avslutande anmärkningar:

Kommissionen bör nu se över genomförandet och insistera på en korrekt tillämpning i 
medlemsstaterna. Sedan bör man ge de berörda den tid som krävs för att de ska kunna vänja 
sig vid de nya bestämmelserna och samla erfarenheter. Därefter bör en detaljerad bedömning 
göras av direktivets inverkan ur ett rättsligt och faktiskt perspektiv, och sedan kan man inrikta 
sig på eventuella ändringar av direktivet på grundval av ovannämnda bedömning.


