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Ændringsforslag 204
Matt Carthy

Forslag til direktiv
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 205
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Rigtig mange misligholdte lån er 
en konsekvens af millioner af EU-borgere 
med økonomiske vanskeligheder og 
husholdninger med overdreven 
gældsætning. De primære årsager til 
denne overdrevne gældsætning på det 
private marked er den uansvarlige 
långivning, bobler på ejendomsmarkedet 
og manglende foranstaltninger til at 
afdække de udsatte husholdninger på et 
tidligt tidspunkt. De gældsatte 
husholdningers økonomiske 
vanskeligheder truer ikke bare stabiliteten 
i det finansielle system, men er også først 
og fremmest individuelle menneskelige 
tragedier, som skal undgås med alle 
midler. Der er beviser for dårlig praksis i 
kreditservicevirksomhederne, chikane og 
trusler, herunder fra debitorer, som 
fortæller, at de er blevet presset til at 
betale alt for store afdrag. Sektoren 
reguleres ikke godt nok i alle 
medlemsstaterne, og reguleringen har ofte 
vist sig utilstrækkelig.
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Or. en

Ændringsforslag 206
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Realisering af sikkerhedsstillelse i 
forbindelse med realkreditlån berører 
retten til boligstøtte og en værdig 
tilværelse for alle dem, der mangler 
økonomiske midler, hvilket er knæsat i 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder samt de forfatningsmæssige 
rettigheder vedrørende bolig i mange 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 207
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) På grund af misbrug på visse 
markeder er det nødvendigt at vedtage en 
adfærdskodeks med strenge regler for 
kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere for at undgå vildledende 
praksis, chikane eller krænkelse af 
forbrugernes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 208



AM\1195240DA.docx 5/160 PE645.006v01-00

DA

Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Det er nødvendigt med mere 
gennemsigtighed for at overvåge 
markedets reaktion på de nye rammer. 
EBA opretter og fører et offentligt register 
med tilgængelige data om de aktive 
aktører samt antallet og størrelsen af 
deres aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 209
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et integreret finansielt system vil 
øge modstandsdygtigheden i Den 
Europæiske Økonomiske og Monetære 
Union over for negative chok ved at 
fremme privat risikodeling på tværs af 
grænserne og samtidig mindske behovet 
for offentlig risikodeling. For at nå disse 
mål bør Unionen fuldføre bankunionen 
og yderligere udvikle en 
kapitalmarkedsunion. Håndtering af de 
store beholdninger af misligholdte lån og 
en eventuel fremtidig akkumulering heraf 
er afgørende for at kunne fuldføre 
bankunionen, da dette er en forudsætning 
for at kunne sikre konkurrence i 
banksektoren, bevare den finansielle 
stabilitet og fremme långivningen for 
dermed at skabe beskæftigelse og vækst i 
Unionen.

(2) Håndtering af de store beholdninger 
af misligholdte lån og en eventuel 
fremtidig akkumulering heraf er afgørende 
for at kunne fuldføre bankunionen, da dette 
er en forudsætning for at kunne sikre 
konkurrence i banksektoren og bevare den 
finansielle stabilitet.
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Or. en

Ændringsforslag 210
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et integreret finansielt system vil 
øge modstandsdygtigheden i Den 
Europæiske Økonomiske og Monetære 
Union over for negative chok ved at 
fremme privat risikodeling på tværs af 
grænserne og samtidig mindske behovet 
for offentlig risikodeling. For at nå disse 
mål bør Unionen fuldføre bankunionen og 
yderligere udvikle en kapitalmarkedsunion. 
Håndtering af de store beholdninger af 
misligholdte lån og en eventuel fremtidig 
akkumulering heraf er afgørende for at 
kunne fuldføre bankunionen, da dette er en 
forudsætning for at kunne sikre 
konkurrence i banksektoren, bevare den 
finansielle stabilitet og fremme 
långivningen for dermed at skabe 
beskæftigelse og vækst i Unionen.

(2) Et integreret finansielt system vil 
øge modstandsdygtigheden i Den 
Europæiske Økonomiske og Monetære 
Union over for negative chok ved at 
fremme privat risikodeling på tværs af 
grænserne og samtidig mindske behovet 
for offentlig risikodeling. For at nå disse 
mål bør Unionen fuldføre bankunionen og 
yderligere udvikle en kapitalmarkedsunion. 
Håndtering af de store beholdninger af 
misligholdte lån og en eventuel fremtidig 
akkumulering heraf er afgørende for at 
kunne styrke bankunionen, ved at alle 
medlemsstater selv renser bankernes 
balancer, inden bankunionen fuldføres, 
da dette er en forudsætning for at kunne 
sikre konkurrence i banksektoren, bevare 
den finansielle stabilitet og fremme 
långivningen for dermed at skabe 
beskæftigelse og vækst i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et integreret finansielt system vil 
øge modstandsdygtigheden i Den 
Europæiske Økonomiske og Monetære 
Union over for negative chok ved at 

(2) Et integreret finansielt system vil 
øge modstandsdygtigheden i Den 
Europæiske Økonomiske og Monetære 
Union over for negative chok ved at 
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fremme privat risikodeling på tværs af 
grænserne og samtidig mindske behovet 
for offentlig risikodeling. For at nå disse 
mål bør Unionen fuldføre bankunionen og 
yderligere udvikle en kapitalmarkedsunion. 
Håndtering af de store beholdninger af 
misligholdte lån og en eventuel fremtidig 
akkumulering heraf er afgørende for at 
kunne fuldføre bankunionen, da dette er en 
forudsætning for at kunne sikre 
konkurrence i banksektoren, bevare den 
finansielle stabilitet og fremme 
långivningen for dermed at skabe 
beskæftigelse og vækst i Unionen.

fremme privat risikodeling på tværs af 
grænserne og samtidig mindske behovet 
for offentlig risikodeling. For at nå disse 
mål bør Unionen fuldføre bankunionen og 
yderligere udvikle en kapitalmarkedsunion. 
Håndtering af de store beholdninger af 
misligholdte lån og en eventuel fremtidig 
akkumulering heraf er afgørende for at 
kunne styrke bankunionen, da dette er en 
forudsætning for at kunne sikre 
konkurrence i banksektoren, bevare den 
finansielle stabilitet og fremme 
långivningen for dermed at skabe 
beskæftigelse og vækst i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 212
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I juli 2017 opfordrede Rådet i sin 
"Handlingsplan for behandling af 
misligholdte lån i Europa”25 forskellige 
organer til at træffe passende 
foranstaltninger til yderligere at håndtere 
det store antal misligholdte lån i Unionen. I 
handlingsplanen skitseres en samlet 
tilgang, der fokuserer på en kombination af 
komplementære politiske tiltag på fire 
områder: i) banktilsyn og -regulering, ii) 
reform af rammerne for rekonstruktion, 
insolvens og gældsinddrivelse, iii) 
udvikling af sekundære markeder for 
nødlidende aktiver og iv) fremme af 
omstrukturering af banksystemet. 
Foranstaltninger på disse områder bør 
træffes på nationalt plan og på EU-plan, 
hvis det er relevant. Kommissionen 
tilkendegav en tilsvarende hensigt i sin 
"Meddelelse om fuldførelse af 
bankunionen" af 11. oktober 201726, hvori 
den opfordrede til udarbejdelse af en 

(3) I juli 2017 opfordrede Rådet i sin 
"Handlingsplan for behandling af 
misligholdte lån i Europa"25 forskellige 
organer til at træffe passende 
foranstaltninger til yderligere at håndtere 
det store antal eksisterende misligholdte 
lån i Unionen og forhindre akkumulering 
af nye misligholdte lån, der udgør 
finansielle stabilitetsrisici. I 
handlingsplanen skitseres en samlet 
tilgang, der fokuserer på en kombination af 
komplementære politiske tiltag på fire 
områder: i) banktilsyn og -regulering, ii) 
reform af rammerne for rekonstruktion, 
insolvens og gældsinddrivelse, iii) 
udvikling af sekundære markeder for 
nødlidende aktiver og iv) fremme af 
omstrukturering af banksystemet. 
Foranstaltninger på disse områder bør 
træffes på nationalt plan og på EU-plan, 
hvis det er relevant. Kommissionen 
tilkendegav en tilsvarende hensigt i sin 
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samlet pakke vedrørende håndtering af 
misligholdte lån i EU.

"Meddelelse om fuldførelse af 
bankunionen" af 11. oktober 201726, hvori 
den opfordrede til udarbejdelse af en 
samlet pakke vedrørende håndtering af 
misligholdte lån i EU.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om fuldførelse 
af bankunionen (COM(2017) 592 final af 
11.10.2017).

26 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om fuldførelse 
af bankunionen (COM(2017) 592 final af 
11.10.2017).

Or. en

Ændringsforslag 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I juli 2017 opfordrede Rådet i sin 
"Handlingsplan for behandling af 
misligholdte lån i Europa"25 forskellige 
organer til at træffe passende 
foranstaltninger til yderligere at håndtere 
det store antal misligholdte lån i Unionen. I 
handlingsplanen skitseres en samlet 
tilgang, der fokuserer på en kombination af 
komplementære politiske tiltag på fire 
områder: i) banktilsyn og -regulering, ii) 
reform af rammerne for rekonstruktion, 
insolvens og gældsinddrivelse, iii) 
udvikling af sekundære markeder for 
nødlidende aktiver og iv) fremme af 
omstrukturering af banksystemet. 
Foranstaltninger på disse områder bør 
træffes på nationalt plan og på EU-plan, 
hvis det er relevant. Kommissionen 
tilkendegav en tilsvarende hensigt i sin 

(3) I juli 2017 opfordrede Rådet i sin 
"Handlingsplan for behandling af 
misligholdte lån i Europa"25 forskellige 
organer til at træffe passende 
foranstaltninger til yderligere at håndtere 
det store antal misligholdte lån i Unionen 
og at undgå langsigtede stigninger i 
misligholdte lån i fremtiden. I 
handlingsplanen skitseres en samlet 
tilgang, der fokuserer på en kombination af 
komplementære politiske tiltag på fire 
områder: i) banktilsyn og -regulering, ii) 
reform af rammerne for rekonstruktion, 
insolvens og gældsinddrivelse, iii) 
udvikling af sekundære markeder for 
nødlidende aktiver og iv) fremme af 
omstrukturering af banksystemet. 
Foranstaltninger på disse områder bør 
træffes på nationalt plan og på EU-plan, 
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"Meddelelse om fuldførelse af 
bankunionen" af 11. oktober 201726, hvori 
den opfordrede til udarbejdelse af en 
samlet pakke vedrørende håndtering af 
misligholdte lån i EU.

hvis det er relevant. Kommissionen 
tilkendegav en tilsvarende hensigt i sin 
"Meddelelse om fuldførelse af 
bankunionen" af 11. oktober 201726, hvori 
den opfordrede til udarbejdelse af en 
samlet pakke vedrørende håndtering af 
misligholdte lån i EU.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om fuldførelse 
af bankunionen (COM(2017) 592 final af 
11.10.2017).

26 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om fuldførelse 
af bankunionen (COM(2017) 592 final af 
11.10.2017).

Or. en

Ændringsforslag 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I processen med at udvikle 
makroprudentielle tilgange til at 
forebygge fremkomsten af systemiske 
risici i forbindelse med misligholdte lån 
udvikler Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici passende 
makroprudentielle standarder og tilsyn 
med de andre finansielle institutioner, der 
er involveret i det sekundære marked for 
misligholdte lån. Disse 
lovgivningsmæssige foranstaltninger vil 
sikre, at sådanne institutter er forpligtet til 
at opfylde de samme standarder som 
banker, herunder i forbindelse med 
tilsynsmæssige krav, oplysningskrav og 
retfærdig behandling af låntagere. Disse 
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institutter er også bundet af alle relevante 
nationale og europæiske krav til 
forbrugerbeskyttelse, som måtte finde 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 215
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kreditinstitutterne vil skulle afsætte 
tilstrækkelige midler, når nye lån 
misligholdes, hvilket burde skabe 
tilstrækkelige incitamenter til at løse 
problemet vedrørende misligholdte lån på 
et tidligt stadium og forhindre overdreven 
akkumulering heraf. Hvis lån misligholdes, 
ville mere effektive 
fyldestgørelsesmekanismer for sikrede lån 
give kreditinstitutterne mulighed for at 
fyldestgøre misligholdte lån, med 
forbehold af passende 
beskyttelsesforanstaltninger for låntagerne. 
Hvis beholdningerne af misligholdte lån 
alligevel bliver for store — sådan som det i 
øjeblikket er tilfældet for visse 
kreditinstitutter og nogle medlemsstater — 
bør kreditinstitutterne være i stand til at 
sælge dem på effektive, 
konkurrencedygtige og gennemsigtige 
sekundære markeder til andre aktører. 
Kreditinstitutternes kompetente 
myndigheder vil vejlede dem i denne 
henseende på grundlag af deres 
bankspecifikke, såkaldte søjle 2-beføjelser 
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 575/201327 
(CRR). Hvis misligholdte lån bliver et 
alvorligt og generelt problem, kan 
medlemsstaterne oprette nationale 
porteføljeadministrationsselskaber eller 
træffe andre alternative foranstaltninger 

(5) Kreditinstitutterne vil skulle afsætte 
tilstrækkelige midler, når nye lån 
misligholdes, hvilket burde skabe 
tilstrækkelige incitamenter til at løse 
problemet vedrørende misligholdte lån på 
et tidligt stadium og forhindre overdreven 
akkumulering heraf. Hvis lån misligholdes, 
ville mere effektive 
fyldestgørelsesmekanismer for sikrede lån 
give kreditinstitutterne mulighed for at 
fyldestgøre misligholdte lån, med 
forbehold af passende 
beskyttelsesforanstaltninger for låntagerne, 
herunder retslig beskyttelse mod 
udsættelse fra deres primære bopæl. Hvis 
beholdningerne af misligholdte lån 
alligevel bliver for store — sådan som det i 
øjeblikket er tilfældet for visse 
kreditinstitutter og nogle medlemsstater — 
bør kreditinstitutterne tilskyndes til at 
gennemgå de misligholdte lån fra sag til 
sag. I dette direktiv er der ikke nogen 
værktøjer til nedbringelse af misligholdte 
lån, der foretrækkes frem for andre, og 
kombinationen af værktøjer og strategiske 
metoder til nedbringelse for et givent 
kreditinstitut er ledelsens ansvar og valg. 
Kreditinstitutternes kompetente 
myndigheder vil vejlede dem i denne 
henseende på grundlag af deres 
bankspecifikke, såkaldte søjle 2-beføjelser 
i henhold til Europa-Parlamentets og 
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inden for rammerne af de gældende regler 
om statsstøtte og bankafvikling.

Rådets forordning (EU) nr. 575/201327 
(CRR). Hvis misligholdte lån bliver et 
alvorligt og generelt problem, kan 
medlemsstaterne oprette nationale 
porteføljeadministrationsselskaber eller 
træffe andre alternative foranstaltninger 
inden for rammerne af de gældende regler 
om statsstøtte og bankafvikling.

_________________ _________________
27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 216
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kreditinstitutterne vil skulle afsætte 
tilstrækkelige midler, når nye lån 
misligholdes, hvilket burde skabe 
tilstrækkelige incitamenter til at løse 
problemet vedrørende misligholdte lån på 
et tidligt stadium og forhindre overdreven 
akkumulering heraf. Hvis lån misligholdes, 
ville mere effektive 
fyldestgørelsesmekanismer for sikrede lån 
give kreditinstitutterne mulighed for at 
fyldestgøre misligholdte lån, med 
forbehold af passende 
beskyttelsesforanstaltninger for 
låntagerne. Hvis beholdningerne af 
misligholdte lån alligevel bliver for store 
— sådan som det i øjeblikket er tilfældet 
for visse kreditinstitutter og nogle 
medlemsstater — bør kreditinstitutterne 
være i stand til at sælge dem på effektive, 

(5) Kreditinstitutterne vil skulle afsætte 
tilstrækkelige midler, når nye lån 
misligholdes, hvilket burde skabe 
tilstrækkelige incitamenter til at løse 
problemet vedrørende misligholdte lån på 
et tidligt stadium og forhindre overdreven 
akkumulering heraf. Hvis lån misligholdes, 
ville mere effektive mekanismer for 
sikrede lån give kreditinstitutterne 
mulighed for at gennemføre en 
helhedsorienteret strategi, der beskytter 
nødlidende låntagere, og opretholder 
banksystemets bæredygtighed, med 
forbehold af kraftige og effektive 
beskyttelsesforanstaltninger for 
forbrugerne. Hvis beholdningerne af 
misligholdte lån alligevel bliver for store 
— sådan som det i øjeblikket er tilfældet 
for visse kreditinstitutter og nogle 
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konkurrencedygtige og gennemsigtige 
sekundære markeder til andre aktører. 
Kreditinstitutternes kompetente 
myndigheder vil vejlede dem i denne 
henseende på grundlag af deres 
bankspecifikke, såkaldte søjle 2-beføjelser 
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 575/201327 
(CRR). Hvis misligholdte lån bliver et 
alvorligt og generelt problem, kan 
medlemsstaterne oprette nationale 
porteføljeadministrationsselskaber eller 
træffe andre alternative foranstaltninger 
inden for rammerne af de gældende regler 
om statsstøtte og bankafvikling.

medlemsstater — må kreditinstitutterne 
ikke være i stand til at sælge eller overføre 
ikke-misligholdte kreditaftaler indgået 
med forbrugere til tredjemand. Hvis 
misligholdte lån bliver et alvorligt og 
generelt problem, kan medlemsstaterne 
oprette nationale 
porteføljeadministrationsselskaber eller 
træffe andre alternative foranstaltninger 
inden for rammerne af de gældende regler 
om statsstøtte og bankafvikling.

_________________
27 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
og om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 217
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Dette direktiv bør gøre det lettere 
for kreditinstitutter at håndtere lån, når 
de misligholdes, ved at forbedre 
mulighederne for enten at fyldestgøre den 
sikkerhed, der er stillet for kreditten, eller 
at sælge kreditten til tredjemand. Hvis der 
indføres fremskyndet fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse som en hurtig 
mekanisme til realisering af 
sikkerhedsstillelsens værdi, ville det 
reducere omkostningerne ved afvikling af 
misligholdte lån og dermed gøre det 
lettere for både kreditinstitutter og købere 

udgår
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af misligholdte lån at realisere værdien. 
Når kreditinstitutter står over for en stor 
ophobning af misligholdte lån og mangler 
personale eller ekspertise til at servicere 
lånene på en passende måde, ville det 
endvidere være en holdbar løsning enten 
at outsource serviceringen af disse lån til 
en specialiseret kreditservicevirksomhed 
eller at overføre kreditaftalen til en 
kreditkøber, der har den fornødne 
risikovillighed og ekspertise til at forvalte 
den.

Or. en

Ændringsforslag 218
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Dette direktiv bør gøre det lettere 
for kreditinstitutter at håndtere lån, når 
de misligholdes, ved at forbedre 
mulighederne for enten at fyldestgøre den 
sikkerhed, der er stillet for kreditten, eller 
at sælge kreditten til tredjemand. Hvis der 
indføres fremskyndet fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse som en hurtig 
mekanisme til realisering af 
sikkerhedsstillelsens værdi, ville det 
reducere omkostningerne ved afvikling af 
misligholdte lån og dermed gøre det 
lettere for både kreditinstitutter og købere 
af misligholdte lån at realisere værdien. 
Når kreditinstitutter står over for en stor 
ophobning af misligholdte lån og mangler 
personale eller ekspertise til at servicere 
lånene på en passende måde, ville det 
endvidere være en holdbar løsning enten 
at outsource serviceringen af disse lån til 
en specialiseret kreditservicevirksomhed 
eller at overføre kreditaftalen til en 
kreditkøber, der har den fornødne 

udgår
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risikovillighed og ekspertise til at forvalte 
den.

Or. en

Ændringsforslag 219
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De to muligheder, som dette 
direktiv giver kreditinstitutter for at løse 
problemet med at håndtere misligholdte 
lån, er gensidigt forstærkende. Hurtigere 
fyldestgørelse og højere 
realiseringsprocenter, som det må 
forventes ved fremskyndet udenretslig 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse, øger 
værdien af et misligholdt lån. Dette øger 
så igen købspriserne i transaktioner med 
misligholdte lån. Endvidere er det mindre 
kompliceret at sælge misligholdte lån, 
hvis lånet er sikret. Dette skyldes, at det er 
enklere at fastsætte prisen for et 
misligholdt lån med sikkerhedsstillelse på 
et sekundært marked end for et usikret 
lån, fordi værdien af sikkerhedsstillelsen 
bestemmer det misligholdte låns 
mindsteværdi. Med et mere likvidt og 
mere velfungerende sekundært marked 
for misligholdte lån, hvor investorerne 
udviser større interesse for misligholdte 
lån med indbygget fremskyndet 
fyldestgørelse, vil kreditinstitutterne i 
højere grad føle sig tilskyndet til at 
anvende fremskyndet udenretslig 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse, når 
de udsteder nye lån. Den harmonisering, 
der opnås ved dette direktiv, vil endvidere 
fremme mulighederne for paneuropæiske 
investorer i misligholdte lån og dermed 
forbedre markedets likviditet yderligere.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 220
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør fremme 
udviklingen af sekundære markeder for 
misligholdte lån i EU ved at fjerne 
hindringer for overførsel af misligholdte 
lån fra kreditinstitutter til ikke-
kreditinstitutter og samtidig beskytte 
forbrugernes rettigheder. Enhver foreslået 
foranstaltning bør også forenkle og 
harmonisere kravene om meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheder. 
Ved dette direktiv bør der derfor etableres 
en EU-ramme for både købere af og 
kreditservicevirksomheder for kreditaftaler, 
der udstedes af kreditinstitutter.

(9) Dette direktiv bør regulere 
udviklingen af sekundære markeder for 
misligholdte lån i EU ved at fastsætte 
beskyttelsesforanstaltninger og 
minimumskrav for overførsel af 
misligholdte lån fra kreditinstitutter til 
ikke-kreditinstitutter og samtidig beskytte 
forbrugernes rettigheder. Enhver foreslået 
foranstaltning bør også forenkle og 
harmonisere kravene om meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheder. 
Ved dette direktiv bør der derfor etableres 
en EU-ramme for både købere af og 
kreditservicevirksomheder for kreditaftaler, 
der udstedes af kreditinstitutter, hvor 
kreditservicevirksomhederne bør indhente 
tilladelse og underkastes tilsyn i den 
medlemsstat, de opererer i. Endvidere 
giver dette direktiv medlemsstaterne ret til 
at underkaste kreditservicevirksomheder 
og kreditkøbere strengere krav.

Or. en

Ændringsforslag 221
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør fremme 
udviklingen af sekundære markeder for 

(9) Dette direktiv bør fremme 
udviklingen af sekundære markeder for 
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misligholdte lån i EU ved at fjerne 
hindringer for overførsel af misligholdte 
lån fra kreditinstitutter til ikke-
kreditinstitutter og samtidig beskytte 
forbrugernes rettigheder. Enhver foreslået 
foranstaltning bør også forenkle og 
harmonisere kravene om meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheder. 
Ved dette direktiv bør der derfor etableres 
en EU-ramme for både købere af og 
kreditservicevirksomheder for kreditaftaler, 
der udstedes af kreditinstitutter.

misligholdte lån i EU ved at fjerne 
hindringer for overførsel af misligholdte 
lån fra kreditinstitutter til ikke-
kreditinstitutter og samtidig beskytte 
forbrugernes rettigheder, navnlig retslig 
beskyttelse af realkreditlåntagere mod 
udsættelse fra deres primære bopæl. 
Enhver foreslået foranstaltning bør også 
forenkle og harmonisere kravene om 
meddelelse af tilladelse til 
kreditservicevirksomheder. Ved dette 
direktiv bør der derfor etableres en EU-
ramme for både købere af og 
kreditservicevirksomheder for kreditaftaler, 
der udstedes af kreditinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 222
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør fremme 
udviklingen af sekundære markeder for 
misligholdte lån i EU ved at fjerne 
hindringer for overførsel af misligholdte 
lån fra kreditinstitutter til ikke-
kreditinstitutter og samtidig beskytte 
forbrugernes rettigheder. Enhver foreslået 
foranstaltning bør også forenkle og 
harmonisere kravene om meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheder. 
Ved dette direktiv bør der derfor etableres 
en EU-ramme for både købere af og 
kreditservicevirksomheder for 
kreditaftaler, der udstedes af 
kreditinstitutter.

(9) Dette direktiv bør sigte mod at 
regulere eksisterende sekundære markeder 
for misligholdte lån i EU ved at beskytte 
forbrugernes rettigheder. Enhver foreslået 
foranstaltning bør også forenkle og 
harmonisere kravene om meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheder. 
Ved dette direktiv bør der derfor etableres 
en EU-ramme for kreditinstitutter, 
kreditkøbere, kreditservicevirksomheder 
og kreditserviceleverandører.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør fremme 
udviklingen af sekundære markeder for 
misligholdte lån i EU ved at fjerne 
hindringer for overførsel af misligholdte 
lån fra kreditinstitutter til ikke-
kreditinstitutter og samtidig beskytte 
forbrugernes rettigheder. Enhver foreslået 
foranstaltning bør også forenkle og 
harmonisere kravene om meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheder. 
Ved dette direktiv bør der derfor etableres 
en EU-ramme for både købere af og 
kreditservicevirksomheder for kreditaftaler, 
der udstedes af kreditinstitutter.

(9) Dette direktiv bør fremme 
udviklingen af sekundære markeder for 
misligholdte lån i EU ved at fjerne 
hindringer for overførsel af misligholdte 
lån fra kreditinstitutter til ikke-
kreditinstitutter og samtidig sikre et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse og beskytte 
forbrugernes rettigheder. Enhver foreslået 
foranstaltning bør også forenkle og 
harmonisere kravene om meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheder. 
Ved dette direktiv bør der derfor etableres 
en EU-ramme for både købere af og 
kreditservicevirksomheder for kreditaftaler, 
der udstedes af kreditinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Andre finansielle institutioner, der 
er aktive på det sekundære marked, bør 
tage hensyn til forbrugernes interesser og 
overholde alle relevante nationale og EU-
forbrugerbeskyttelseskrav, herunder 
kravene i artikel 28 i direktiv 
2014/17/EU1a, i EBA's retningslinjer om 
restancer og markedsafskærmning og i 
EBA's endelige retningslinjer for 
forvaltning af misligholdte eksponeringer 
og eksponeringer med henstand.
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_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU af 4. februar 2014 om 
forbrugerkreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse og om ændring 
af Rådets direktiver 2008/48/EF og 
2013/36/EU og forordning (EU) nr. 
1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34-
85).

Or. en

Ændringsforslag 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Foranstaltninger vedrørende 
henstand bør sigte mod, at låntager igen 
kan få status som stabil 
tilbagebetalingsdygtig, idet der tages 
hensyn til den rimelige behandling af 
forbrugeren og til alle relevante nationale 
og europæiske krav til 
forbrugerbeskyttelse, som måtte finde 
anvendelse. Når der træffes afgørelse om, 
hvilke skridt der skal tages, eller hvilke 
foranstaltninger vedrørende henstand der 
skal træffes, bør kreditinstitutter tage 
hensyn til forbrugernes interesser og 
overholde forbrugerbeskyttelseskravene, 
herunder kravene i artikel 28 i direktiv 
2014/17/EU, i EBA's retningslinjer om 
restancer og markedsafskærmning og i 
EBA's endelige retningslinjer for 
forvaltning af misligholdte eksponeringer 
og eksponeringer med henstand.

Or. en
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Ændringsforslag 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Henstandsforanstaltninger kan 
omfatte nedenstående indrømmelser over 
for forbrugeren:
a) en fuldstændig eller delvis 
refinansiering af en kreditaftale
b) ændring af en kreditaftales hidtidige 
vilkår og betingelser, der bl.a. kan 
omfatte:
i) forlængelse af realkreditlånets løbetid
ii) ændring af realkreditlånets type (f.eks. 
fra et afdragspligtigt lån til et afdragsfrit 
lån)
iii) udskydelse af betalingen af hele eller 
dele af afdraget i en periode
iv) ændring af rentesatsen op til et 
nærmere bestemt loft
v) tilbud om betalingsfrihed i en periode.

Or. en

Ændringsforslag 227
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I øjeblikket kan kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder dog ikke 
udnytte fordelene ved det indre marked på 
grund af barrierer, der er opstået som 
følge af divergerende nationale 
bestemmelser i mangel af en særlig, 
sammenhængende regulerings- og 

udgår
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tilsynsmæssig ordning. Medlemsstaterne 
har meget forskellige regler for, hvordan 
ikke-kreditinstitutter kan erhverve 
kreditaftaler fra kreditinstitutter. I nogle 
medlemsstater er ikke-kreditinstitutter, 
som køber kredit udstedt af 
kreditinstitutter, ikke omfattet af 
regulering, mens de i andre er underlagt 
forskellige krav, undertiden endda et krav 
om at skulle indhente tilladelse til at 
udøve virksomhed som kreditinstitut. 
Disse forskellige reguleringsmæssige krav 
har skabt betydelige hindringer for lovligt 
køb af kredit på tværs af grænserne i EU 
hovedsageligt ved at øge de 
efterlevelsesomkostninger, kreditkøbere 
konfronteres med, når de søger at købe 
kreditporteføljer. Som følge heraf 
opererer kreditkøbere kun i et begrænset 
antal medlemsstater, hvilket har medført 
ringe konkurrence på det indre marked, 
da antallet af interesserede kreditkøbere 
fortsat er lavt. Dette har ført til et 
ineffektivt sekundært marked for 
misligholdte lån. Desuden har de 
hovedsageligt nationale markeder for 
misligholdte lån tendens til at være af 
begrænset omfang.

Or. en

Ændringsforslag 228
Bogdan Rzońca

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) En misligholdt kreditaftale er en 
eksponering, der er klassificeret som 
misligholdt i henhold til artikel 47, litra 
a), i forordning (EU) 2019/630 af 17. april 
2019 om ændring af forordning (EU) nr. 
575/2013 for så vidt angår krav til 
minimumsdækning af tab for misligholdte 
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eksponeringer.

Or. en

Ændringsforslag 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der findes i øjeblikket ingen fælles 
minimumsstandarder på europæisk 
niveau for regulering af 
kreditserviceringsaktiviteter. Desuden 
findes der i øjeblikket ingen fælles 
standarder for regulering af aktiviteter 
knyttet til gældsinddrivelse.

Or. en

Ændringsforslag 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der findes i øjeblikket ingen fælles 
minimumsstandarder på europæisk 
niveau for regulering af 
kreditserviceringsaktiviteter. Desuden 
findes der i øjeblikket ingen fælles 
standarder for regulering af aktiviteter 
knyttet til gældsinddrivelse.

Or. en

Ændringsforslag 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen



PE645.006v01-00 22/160 AM\1195240DA.docx

DA

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Manglende konkurrence på 
markedet for køb af kredit og på markedet 
for kreditservicering medfører, at 
kreditkøbere skal betale 
kreditservicevirksomheder høje gebyrer 
for deres tjenesteydelser, og fører til lave 
priser på sekundære markeder for kredit. 
Dette mindsker incitamenterne for 
kreditinstitutterne til at afhænde deres 
beholdninger af misligholdte lån.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 232
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Derfor er det nødvendigt med en 
indsats på EU-plan for at tage højde for 
kreditkøberes og 
kreditservicevirksomheders situation i 
forhold til kredit, der oprindeligt er ydet af 
kreditinstitutter. Det foreslås ikke på 
nuværende tidspunkt at dække kredit 
oprindeligt udstedt af ikke-kreditinstitutter 
eller gældsinddrivelse generelt, da der ikke 
er belæg i form af makroøkonomisk 
relevans, uhensigtsmæssige incitamenter 
eller dårligt fungerende markeder for et 
sådant udvidet anvendelsesområde.

(16) Derfor er det nødvendigt med en 
indsats på EU-plan for at tage højde for 
kreditkøberes og 
kreditservicevirksomheders situation i 
forhold til misligholdt kredit, der 
oprindeligt er ydet af kreditinstitutter. 
Direktivet berører heller ikke de nationale 
bestemmelser om yderligere krav til 
kreditkøberen eller 
kreditservicevirksomheden for så vidt 
angår genforhandling af vilkår og 
betingelser i henhold til en kreditaftale. 
Det foreslås ikke på nuværende tidspunkt 
at dække kredit oprindeligt udstedt af ikke-
kreditinstitutter eller gældsinddrivelse 
generelt, da der ikke er belæg i form af 
makroøkonomisk relevans, 
uhensigtsmæssige incitamenter eller dårligt 
fungerende markeder for et sådant udvidet 
anvendelsesområde.
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Or. en

Ændringsforslag 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Derfor er det nødvendigt med en 
indsats på EU-plan for at tage højde for 
kreditkøberes og 
kreditservicevirksomheders situation i 
forhold til kredit, der oprindeligt er ydet af 
kreditinstitutter. Det foreslås ikke på 
nuværende tidspunkt at dække kredit 
oprindeligt udstedt af ikke-kreditinstitutter 
eller gældsinddrivelse generelt, da der ikke 
er belæg i form af makroøkonomisk 
relevans, uhensigtsmæssige incitamenter 
eller dårligt fungerende markeder for et 
sådant udvidet anvendelsesområde.

(16) Derfor er det nødvendigt med en 
indsats på EU-plan for at tage højde for 
beskyttelsen af låntagerne samt 
banksystemets bæredygtighed og 
kreditkøberes og 
kreditservicevirksomheders situation i 
forhold til kredit, der oprindeligt er ydet af 
kreditinstitutter. Det foreslås ikke på 
nuværende tidspunkt at dække kredit 
oprindeligt udstedt af ikke-kreditinstitutter 
eller gældsinddrivelse generelt, da der ikke 
er belæg i form af makroøkonomisk 
relevans, uhensigtsmæssige incitamenter 
eller dårligt fungerende markeder for et 
sådant udvidet anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Dette direktiv berører ligeledes 
ikke restriktioner i national lovgivning i 
relation til overførsel af en kreditors 
rettigheder i henhold til en misligholdt 
kreditaftale eller kreditaftalen i sig selv, 
som ikke er blevet opsagt i 
overensstemmelse med nationale 
civilretlige bestemmelser med den 
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virkning, at alle tilgodehavender i 
henhold til kreditaftalen øjeblikkeligt 
forfalder, hvor dette kræves med henblik 
på overførslen til en enhed uden for 
banksystemet. På denne måde vil der være 
medlemsstater, hvor ikke-regulerede 
kreditorers erhvervelse af misligholdte 
kreditaftaler, hvor betalingsfristen ikke er 
overskredet eller er overskredet med 
mindre end 90 dage, eller som ikke er 
blevet opsagt i overensstemmelse med 
nationale civilretlige bestemmelser, vil 
være begrænset under hensyntagen til de 
nationale regler. Det er op til 
medlemsstaterne at regulere 
overdragelsen af ikke-misligholdte 
kreditaftaler, herunder ved at stille krav 
svarende til dem i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Identisk med betragtning 18 i Rådets tekst (7344/19 ADD 1) og betragtning 16b i den 
uofficielle ECON-kompromistekst af marts 2019.

Ændringsforslag 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Enheder, der beskæftiger sig med 
kreditservicering, skal være underlagt de 
samme regler, uanset om de er 
kreditservicevirksomheder, bankinstitutter 
eller kreditkøbere. Dette kunne ske ved at 
lade kreditserviceringsaktiviteter være 
omfattet af MiFID-reglerne.

Or. en
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Ændringsforslag 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Selv om formålet med dette direktiv 
er at styrke kreditinstitutternes evne til at 
håndtere kredit, der er misligholdt eller 
risikerer at blive misligholdt, omfatter det 
sekundære marked for kredit både 
misligholdte og ikke-misligholdte lån. De 
faktiske salg på markedet omfatter 
kreditporteføljer bestående af en blanding 
af ikke-misligholdte, urentable og 
misligholdte lån. Porteføljerne omfatter 
både sikret og usikret kredit og kredit til 
forbrugere eller virksomheder. Hvis 
reglerne om fyldestgørelse af kredit er 
forskellige for hver type kredit eller 
låntager, er der yderligere omkostninger 
forbundet med forberedelse af de 
pågældende kreditporteføljer til salg. De 
bestemmelser i dette direktiv, der tager 
sigte på at udvikle det sekundære marked, 
omfatter både misligholdte og ikke-
misligholdte lån med henblik på at undgå 
en situation, hvor disse yderligere 
omkostninger vil afholde investorer fra at 
deltage og fragmentere dette nye marked. 
Kreditinstitutter vil drage fordel af et 
bredere investorgrundlag og mere 
effektive kreditservicevirksomheder. Der 
er lignende fordele for 
porteføljeadministrationsselskaber, som i 
nogle medlemsstater både markedsfører 
misligholdte og ikke-misligholdte lån, der 
er udstedt af kreditinstitutter, som er 
blevet opløst eller omstruktureret, eller 
som på anden måde har fjernet dem fra 
deres balancer28 .

(17) Selv om formålet med dette direktiv 
er at beskytte forbrugernes rettigheder og 
at styrke kreditinstitutternes evne til at 
håndtere kredit, der er misligholdt eller 
risikerer at blive misligholdt, omfatter det 
sekundære marked for kredit både 
misligholdte og ikke-misligholdte lån. De 
faktiske salg på markedet omfatter 
kreditporteføljer bestående af meget 
urentable og misligholdte lån. Porteføljerne 
omfatter usikret kredit og kredit til 
forbrugere eller virksomheder. Hvis 
reglerne om fyldestgørelse af kredit er 
forskellige for hver type kredit eller 
låntager, er der yderligere omkostninger 
forbundet med forberedelse af de 
pågældende kreditporteføljer til salg. De 
bestemmelser i dette direktiv, der tager 
sigte på at udvikle det sekundære marked, 
omfatter ikke-misligholdte lån med henblik 
på at undgå en situation, hvor disse 
yderligere omkostninger vil medføre en 
social krise og samtidig afholde investorer 
fra at deltage og fragmentere dette nye 
marked.

_________________
28 Jf. Commission staff working document 
SWD(2018 72) om blueprintet for 
oprettelse af 
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porteføljeadministrationsselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 237
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at garantere et velfungerende 
indre marked for misligholdte lån og et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau bør 
medlemsstaterne sikre, at kreditkøbere 
har et godt omdømme. Dette er vigtigt for 
at undgå at skade forbrugerne på dette 
marked, f.eks. anvendelse af truende eller 
utilbørligt sprog eller adfærd eller af 
trusler mod forbrugerne og deres familier.

Or. en

Ændringsforslag 238
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den vægt, som EU's lovgivere 
lægger på forbrugerbeskyttelse i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU29, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/48/EF30 og Rådets 
direktiv 93/13/EØF31, er ensbetydende 
med, at overdragelse af kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller af selve aftalen til en kreditkøber ikke 
på nogen måde bør indvirke på omfanget af 
den beskyttelse, der sikres forbrugerne i 
EU-lovgivningen. Kreditkøbere og 

(18) Den vægt, som EU's lovgivere 
lægger på forbrugerbeskyttelse i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU29, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/48/EF30 og Rådets 
direktiv 93/13/EØF31, er ensbetydende 
med, at overdragelse af kreditrettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller af selve 
aftalen til en kreditkøber ikke på nogen 
måde bør indvirke på omfanget af den 
beskyttelse, der sikres forbrugerne i EU-
lovgivningen.
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kreditservicevirksomheder bør derfor 
overholde den EU-lovgivning, som finder 
anvendelse på den oprindelige 
kreditaftale, og forbrugeren bør bevare 
det samme niveau af beskyttelse som 
fastsat i EU-lovgivningen eller ved EU-
lovvalgsregler eller nationale 
lovvalgsregler, uanset hvilken lovgivning, 
der finder anvendelse på kreditkøberen 
eller kreditservicevirksomheden.
_________________ _________________
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om 
forbrugerkreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse og om ændring af 
direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 
af 28.2.2014, s. 34).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om 
forbrugerkreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse og om ændring af 
direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 
af 28.2.2014, s. 34).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008 om 
forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af 
Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 
22.5.2008, s. 66).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008 om 
forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af 
Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 
22.5.2008, s. 66).

31 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 
1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

31 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 
1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

Or. en

Ændringsforslag 239
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den vægt, som EU's lovgivere 
lægger på forbrugerbeskyttelse i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU29, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/48/EF30 og Rådets 
direktiv 93/13/EØF31, er ensbetydende 
med, at overdragelse af kreditors 

(18) Den vægt, som EU's lovgivere 
lægger på forbrugerbeskyttelse i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU29, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/48/EF30 og Rådets 
direktiv 93/13/EØF31, er ensbetydende 
med, at overdragelse af kreditors 
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rettigheder i henhold til en kreditaftale eller 
af selve aftalen til en kreditkøber ikke på 
nogen måde bør indvirke på omfanget af 
den beskyttelse, der sikres forbrugerne i 
EU-lovgivningen. Kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder bør derfor 
overholde den EU-lovgivning, som finder 
anvendelse på den oprindelige kreditaftale, 
og forbrugeren bør bevare det samme 
niveau af beskyttelse som fastsat i EU-
lovgivningen eller ved EU-lovvalgsregler 
eller nationale lovvalgsregler, uanset 
hvilken lovgivning, der finder anvendelse 
på kreditkøberen eller 
kreditservicevirksomheden.

rettigheder i henhold til en kreditaftale eller 
af selve aftalen til en kreditkøber ikke på 
nogen måde bør indvirke på omfanget af 
den beskyttelse, der sikres forbrugerne i 
EU-lovgivningen. Medlemsstaterne bør 
sikre, at kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder overholder den 
EU-lovgivning, som finder anvendelse på 
den oprindelige kreditaftale, og 
medlemsstaterne bør sikre, at forbrugeren 
bevarer det samme niveau af beskyttelse 
som fastsat i EU-lovgivningen eller ved 
EU-lovvalgsregler eller nationale 
lovvalgsregler, uanset hvilken lovgivning, 
der finder anvendelse på kreditkøberen 
eller kreditservicevirksomheden. Dette 
direktiv bør ikke begrænse 
medlemsstaterne med hensyn til at 
anvende strengere bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse for 
kreditservicevirksomheder eller 
kreditkøbere. 

_________________ _________________
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om 
forbrugerkreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse og om ændring af 
direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 
af 28.2.2014, s. 34).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om 
forbrugerkreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse og om ændring af 
direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 
af 28.2.2014, s. 34).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008 om 
forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af 
Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 
22.5.2008, s. 66).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008 om 
forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af 
Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 
22.5.2008, s. 66).

31 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 
1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

31 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 
1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

Or. en

Ændringsforslag 240
Matt Carthy
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den vægt, som EU's lovgivere 
lægger på forbrugerbeskyttelse i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU29, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/48/EF30 og Rådets 
direktiv 93/13/EØF31, er ensbetydende 
med, at overdragelse af kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale eller 
af selve aftalen til en kreditkøber ikke på 
nogen måde bør indvirke på omfanget af 
den beskyttelse, der sikres forbrugerne i 
EU-lovgivningen. Kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder bør derfor 
overholde den EU-lovgivning, som finder 
anvendelse på den oprindelige kreditaftale, 
og forbrugeren bør bevare det samme 
niveau af beskyttelse som fastsat i EU-
lovgivningen eller ved EU-lovvalgsregler 
eller nationale lovvalgsregler, uanset 
hvilken lovgivning, der finder anvendelse 
på kreditkøberen eller 
kreditservicevirksomheden.

(18) Den vægt, som EU's lovgivere 
lægger på forbrugerbeskyttelse i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU29, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/48/EF30 og Rådets 
direktiv 93/13/EØF31, er ensbetydende 
med, at overdragelse af kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale eller 
af selve aftalen til en kreditkøber ikke på 
nogen måde bør indvirke på omfanget af 
den beskyttelse, der sikres forbrugerne i 
den nationale lovgivning og EU-
lovgivningen. Kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder bør derfor 
overholde den nationale lovgivning og den 
EU-lovgivning, som finder anvendelse på 
den oprindelige kreditaftale, og 
forbrugeren bør bevare det samme niveau 
af beskyttelse som fastsat i national 
lovgivning og EU-lovgivningen, uanset 
hvilken lovgivning, der finder anvendelse 
på kreditkøberen eller 
kreditservicevirksomheden. De nationale 
kompetente myndigheder skal sikre, at 
ingen låntagere er dårligere stillet efter 
overdragelse af deres kreditaftale fra et 
kreditinstitut til en kreditkøber eller en 
kreditservicevirksomhed.

_________________ _________________
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om 
forbrugerkreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse og om ændring af 
direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 
af 28.2.2014, s. 34).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om 
forbrugerkreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse og om ændring af 
direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 
af 28.2.2014, s. 34).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008 om 
forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af 
Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 
22.5.2008, s. 66).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008 om 
forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af 
Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 
22.5.2008, s. 66).

31 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 31 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 



PE645.006v01-00 30/160 AM\1195240DA.docx

DA

1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

Or. en

Ændringsforslag 241
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Direktivet berører ikke den 
beskyttelse, forbrugerne er garanteret i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/27/EF, som forbyder 
urimelig handelspraksis, herunder i 
forbindelse med fyldestgørelse af en 
kontrakt, hvor forbrugeren er blevet 
vildledt med hensyn til sine rettigheder og 
forpligtelser, eller hvor der er anvendt 
chikane eller tvang med hensyn til 
tidspunktet for en 
fyldestgørelsesforanstaltning eller 
kontakt, stedet hvor den har fundet sted, 
dens karakter og vedholdenhed, 
anvendelse af truende eller utilbørligt 
sprog eller adfærd eller trusler om at 
træffe foranstaltninger, som ifølge loven 
ikke kan træffes.

Or. en

Ændringsforslag 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(20) For at sikre en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse indeholder EU-
lovgivningen og den nationale lovgivning 
en række rettigheder og 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med kreditaftaler, som en forbruger gives 
tilsagn om, eller som en forbruger 
indrømmes. Disse rettigheder og 
beskyttelsesforanstaltninger gælder navnlig 
i forbindelse med forhandling og indgåelse 
af kreditaftalen og opfyldelse eller 
misligholdelse heraf. Dette er navnlig 
tilfældet i forbindelse med langsigtede 
forbrugerkreditaftaler, der er omfattet af 
direktiv 2014/17/EU, i forhold til 
forbrugerens ret til at frigøre sig helt eller 
delvist fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber, eller til at 
blive underrettet, via det europæiske 
standardiserede informationsblad (ESIS), 
hvis det er relevant, om den eventuelle 
overførsel af kreditaftalen til en 
kreditkøber. Låntagers rettigheder bør 
heller ikke ændres, hvis overførslen af 
kreditaftalen mellem et kreditinstitut og 
en køber sker i form af kontraktfornyelse.

(20) For at sikre en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse indeholder EU-
lovgivningen og den nationale lovgivning 
en række rettigheder og 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med kreditaftaler, som ikke er 
forbrugerlån, navnlig dem som er sikret 
ved den primære bopæl. Disse rettigheder 
og beskyttelsesforanstaltninger gælder 
navnlig i forbindelse med forhandling og 
indgåelse af kreditaftalen og opfyldelse 
eller misligholdelse heraf. Dette er navnlig 
tilfældet i forbindelse med langsigtede 
forbrugerkreditaftaler, der er omfattet af 
direktiv 2014/17/EU, i forhold til 
forbrugerens ret til at frigøre sig helt eller 
delvist fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber, eller til at 
blive underrettet, via det europæiske 
standardiserede informationsblad (ESIS), 
hvis det er relevant, hvor overførsel af 
kreditaftalen til en kreditkøber dog slet 
ikke bør tillades, idet låntagers rettigheder 
heller ikke bør ændres under nogen 
omstændigheder eller kontraktfornyelse.

Or. en

Ændringsforslag 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Realkreditlån til låntageres 
primære bopæl skal ikke være omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Forslag til direktiv
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) I henhold til dette direktiv skal et 
misligholdt lån, der er sikret ved pant i 
fast ejendom til beboelse, ikke overføres 
uden låntagers skriftlige samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kreditinstitutter i Unionen og deres 
datterselskaber foretager kreditservicering 
som en del af deres normale 
forretningsaktiviteter. De har de samme 
forpligtelser med hensyn til kredit, som de 
selv har udstedt, og kredit, som de har købt 
af et andet kreditinstitut. Da de allerede er 
genstand for regulering og tilsyn, ville 
anvendelse af dette direktiv på deres 
kreditservicering eller købsaktiviteter føre 
til unødvendig overlapning af tilladelser og 
fordobling af efterlevelsesomkostninger, 
og derfor er de ikke omfattet af dette 
direktiv.

(22) Kreditinstitutter i Unionen foretager 
kreditservicering som en del af deres 
normale forretningsaktiviteter. De har de 
samme forpligtelser med hensyn til 
kreditaftaler, som de selv har udstedt, og 
dem, som de har købt af et andet 
kreditinstitut, eller som de servicerer på 
vegne af en kreditkøber. Da de allerede er 
genstand for regulering og tilsyn, ville 
anvendelse af dette direktiv på deres 
kreditservicering eller købsaktiviteter føre 
til unødvendig overlapning af tilladelser og 
fordobling af efterlevelsesomkostninger, 
og derfor er de ikke omfattet af dette 
direktiv. Kreditinstitutionernes 
outsourcing af kreditservicering i 
forbindelse med såvel ikke-misligholdte 
som misligholdte kreditaftaler til 
kreditservicevirksomheder eller andre 
tredjeparter ligger også uden for dette 
direktivs anvendelsesområde, da 
kreditinstitutterne allerede skal overholde 
de gældende regler for outsourcing. 
Endvidere er kreditorer, der ikke er 
kreditinstitutter, men som ikke desto 
mindre er reguleret og underlagt tilsyn af 
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en kompetent myndighed i en medlemsstat 
i overensstemmelse med direktiv 
2008/48/EF og direktiv 2014/17/EU og 
udfører kreditservicering for lån ydet til 
forbrugere som led i deres normale 
virksomhed, ikke omfattet af dette 
direktiv, når de udfører kreditservicering i 
det pågældende land i forbindelse med lån 
ydet af kreditinstitutter. Derudover bør 
forvaltere af alternative 
investeringsfonde, 
administrationsselskaber og 
investeringsselskaber (forudsat at 
investeringsselskabet ikke har udpeget et 
administrationsselskab), der er godkendt 
eller registreret i henhold til direktiv 
2011/61/EU eller direktiv 2009/65/EF, 
ikke være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Der er også visse 
erhverv, der udøver accessoriske 
aktiviteter i lighed med 
serviceringsaktiviteter, f.eks. offentlige 
notarer, advokater, fogeder og 
embedsmænd, som udfører opgaver i 
henhold til nationale lovbestemmelser, og 
gennemfører håndhævelse af bindende 
foranstaltninger, og medlemsstaterne kan 
derfor beslutte ikke at lade dette direktiv 
gælde for disse erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at gøre det muligt for 
eksisterende kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder at tilpasse sig 
kravene i de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv, og navnlig 
for at gøre det muligt for 

(23) For at gøre det muligt for 
eksisterende kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder at tilpasse sig 
kravene i de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv, og navnlig 
for at gøre det muligt for 
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kreditservicevirksomheder at opnå 
tilladelse, finder dette direktiv kun 
anvendelse på overførsler af kreditaftaler, 
der finder sted seks måneder efter fristen 
for gennemførelse.

kreditservicevirksomheder at opnå 
tilladelse, finder dette direktiv kun 
anvendelse på overførsler af kreditaftaler, 
der finder sted seks måneder efter fristen 
for gennemførelse, og først efter 
kreditoren har givet de nødlidende 
låntagere ret til at købe deres gæld tilbage 
til samme pris.

Or. en

Ændringsforslag 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En kreditservicevirksomheds 
tilladelse til at foretage kreditservicering i 
hele Unionen bør være genstand for et sæt 
ensartede og harmoniserede betingelser, 
som de kompetente myndigheder bør 
anvende på en forholdsmæssig måde. For 
at undgå at begrænse debitors eller 
låntagers beskyttelse og for at fremme 
tilliden bør betingelserne for at få meddelt 
og bevare tilladelse som en 
kreditservicevirksomhed sikre, at 
kreditservicevirksomheder, personer, som 
besidder en kvalificeret andel i 
kreditservicevirksomheden, eller som er en 
del af ledelsen i 
kreditservicevirksomheden, har en ren 
straffeattest med hensyn til alvorlige 
strafbare handlinger på det formueretlige 
område, inden for finansielle aktiviteter 
eller vedrørende den fysiske integritet, og 
at de har et godt omdømme. Disse personer 
samt kreditservicevirksomheden bør på 
tilsvarende måde ikke være omfattet af 
insolvensbehandling eller tidligere have 
været erklæret konkurs, medmindre de har 
genvundet deres fulde ret til 
erhvervsudøvelse i overensstemmelse med 
national lovgivning. For at sikre, at 

(24) En kreditservicevirksomheds 
tilladelse til at foretage kreditservicering i 
hele Unionen bør være genstand for et sæt 
ensartede og harmoniserede betingelser, 
som de kompetente myndigheder bør 
anvende på en forholdsmæssig måde. For 
at undgå at begrænse debitors eller 
låntagers beskyttelse og for at fremme 
tilliden bør betingelserne for at få meddelt 
og bevare tilladelse som en 
kreditservicevirksomhed sikre, at 
kreditservicevirksomheder, personer, som 
besidder en kvalificeret andel i 
kreditservicevirksomheden, eller som er en 
del af ledelsen i 
kreditservicevirksomheden, har en ren 
straffeattest med hensyn til alvorlige 
strafbare handlinger på det formueretlige 
område, inden for finansielle aktiviteter 
eller vedrørende den fysiske integritet, og 
at de har et godt omdømme. Disse personer 
samt kreditservicevirksomheden bør på 
tilsvarende måde ikke være omfattet af 
insolvensbehandling eller tidligere have 
været erklæret konkurs, medmindre de har 
genvundet deres fulde ret til 
erhvervsudøvelse i overensstemmelse med 
national lovgivning. For at sikre, at 
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reglerne om debitorbeskyttelse samt 
beskyttelse af personoplysninger 
overholdes, er det endelig også nødvendigt 
at stille krav om, at der forefindes relevante 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer samt mekanismer til 
registrering og behandling af klager, som 
er underlagt tilsyn. Derudover bør 
kreditservicevirksomheder være forpligtet 
til at handle loyalt og under behørig 
hensyntagen til låntagernes finansielle 
situation. Hvis der findes gældsrådgivning, 
som kan lette tilbagebetaling af gæld, på 
nationalt plan, bør 
kreditservicevirksomhederne overveje at 
henvise låntagere til sådanne tjenester.

reglerne om debitorbeskyttelse samt 
beskyttelse af personoplysninger 
overholdes, er det endelig også nødvendigt 
at stille krav om, at der forefindes relevante 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer samt mekanismer til 
registrering og behandling af klager, som 
er underlagt tilsyn. Derudover bør 
kreditservicevirksomheder være forpligtet 
til at handle loyalt og under behørig 
hensyntagen til låntagernes finansielle 
situation. Derudover bør 
kreditservicevirksomheder overholde EU's 
fælles minimumsstandarder som fastsat i 
dette direktiv og gennemført af 
medlemsstaterne. Hvis der findes 
gældsrådgivning, som kan lette 
tilbagebetaling af gæld, på nationalt plan, 
er kreditservicevirksomhederne forpligtede 
til at henvise låntagere til sådanne tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 248
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Kreditkøbere bør endvidere være 
underlagt et krav om autorisation til at 
foretage kreditserviceringsaktiviteter i 
Unionen med henblik på at sikre, at de 
personer, der er juridisk berettigede til at 
modtage den ydede kredit i henhold til 
kreditaftalen, reguleres af de kompetente 
myndigheder og er genstand for ensartede 
og harmoniserede betingelser, som de 
kompetente myndigheder bør anvende på 
en forholdsmæssig måde. Betingelserne 
for, at en kreditkøber kan få og bibeholde 
en autorisation, bør være de samme som 
dem, der er gældende for en 
kreditservicevirksomhed. Kreditkøbere bør 
være forpligtede til at handle loyalt og 
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under behørig hensyntagen til 
låntagernes finansielle situation. Hvis der 
findes gældsrådgivning, som kan lette 
tilbagebetaling af gæld, på nationalt plan, 
bør kreditkøbere overveje at henvise 
låntagere til sådanne tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 249
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at undgå langvarige procedurer 
og usikkerhed er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om de oplysninger, 
som ansøgere skal indgive, samt om 
rimelige frister for meddelelse af tilladelse 
og betingelserne for inddragelse af 
tilladelser. Hvis myndighederne inddrager 
en tilladelse til en kreditservicevirksomhed, 
som foretager kreditservicering i andre 
medlemsstater, bør de kompetente 
myndigheder i værtslandet underrettes 
herom. På samme måde bør der oprettes et 
ajourført offentligt onlineregister i hver 
medlemsstat for at sikre gennemsigtighed 
om antallet og identiteten af de 
kreditservicevirksomheder, der er meddelt 
tilladelse.

(25) For at undgå langvarige procedurer 
og usikkerhed er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om de oplysninger, 
som ansøgere skal indgive, samt om 
rimelige frister for meddelelse af tilladelse 
og betingelserne for inddragelse af 
tilladelser. Hvis myndighederne inddrager 
en tilladelse til en kreditservicevirksomhed 
eller en kreditkøber, som foretager 
kreditservicering i andre medlemsstater, 
bør de kompetente myndigheder i 
værtslandet underrettes herom. På samme 
måde bør der oprettes et ajourført offentligt 
onlineregister i hver medlemsstat for at 
sikre gennemsigtighed om antallet og 
identiteten af de kreditservicevirksomheder 
og kreditkøbere, der er meddelt tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 250
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(30) En vigtig forudsætning for at kunne 
varetage rollen som kreditkøber og 
kreditservicevirksomhed bør være, at den 
pågældende har adgang til alle relevante 
oplysninger, og medlemsstaterne bør sikre, 
at dette er muligt, samtidig med at EU's 
bestemmelser og nationale bestemmelser 
om databeskyttelse overholdes.

(30) En vigtig forudsætning for at kunne 
varetage rollen som kreditkøber og 
kreditservicevirksomhed bør være, at den 
pågældende har adgang til alle relevante 
oplysninger, og medlemsstaterne bør sikre, 
at dette er muligt, samtidig med at EU's 
bestemmelser og nationale bestemmelser 
om databeskyttelse overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Når kreditinstitutter overfører en 
kreditaftale, bør de være forpligtet til at 
underrette deres egen tilsynsmyndighed og 
den myndighed, der har kompetence til at 
føre tilsyn med overholdelse af dette 
direktiv, om de vigtigste karakteristika ved 
den overførte kreditportefølje og om 
køberens identitet samt, hvis det er 
relevant, om dennes repræsentant i 
Unionen. Denne kompetente myndighed 
bør være forpligtet til at videregive disse 
oplysninger til de myndigheder, der har 
kompetence til at føre tilsyn med 
kreditkøberen, og den kompetente 
myndighed på det sted, hvor låntageren er 
etableret. Sådanne gennemsigtighedskrav 
giver mulighed for en harmoniseret og 
effektiv overvågning af overførsel af 
kreditaftaler i Unionen.

(31) Når kreditinstitutter overfører en 
kreditaftale, bør de hvert kvartal og i 
aggregeret form være forpligtet til som 
minimum at underrette deres egen 
tilsynsmyndighed og den myndighed, der 
har kompetence til at føre tilsyn med 
overholdelse af dette direktiv, om den 
samlede udestående saldo af den overførte 
kreditportefølje og om antallet og 
størrelsen på de omfattede lån, samt om 
den omfatter aftaler indgået med 
forbrugere. For hver portefølje, der 
overføres i en enkelt transaktion, bør 
oplysningerne omfatte indikatoren for den 
juridiske enhed eller, hvis det ikke er 
muligt, køberens identitet og adresse samt, 
hvis det er relevant, om dennes 
repræsentant i Unionen. Denne kompetente 
myndighed bør være forpligtet til at 
videregive disse oplysninger til de 
myndigheder, der har kompetence til at 
føre tilsyn med kreditkøberen. Sådanne 
gennemsigtighedskrav giver mulighed for 
en harmoniseret og effektiv overvågning af 
overførsel af kreditaftaler i Unionen. Med 
henblik på at overholde 
proportionalitetsprincippet bør de 
kompetente myndigheder, for at undgå 
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overlapning, tage hensyn til oplysninger, 
som de allerede har fået stillet til rådighed 
på anden vis, navnlig med hensyn til 
kreditinstitutter. Det er fortsat indforstået, 
at kravene om at underrette de nationale 
kompetente myndigheder om en 
kreditportefølje, så snart en sådan 
portefølje er blevet overført til en 
kreditkøber, er sidstnævntes ansvar. I 
sager vedrørende 
securitisationstransaktion, hvor de 
obligatoriske gennemsigtighedsskabeloner 
forudsættes anvendt, bør 
dobbeltrapportering i henhold til 
nærværende direktiv endvidere undgås.

Or. en

Ændringsforslag 252
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Som led i Rådets handlingsplan vil 
kreditinstitutternes datainfrastruktur blive 
styrket ved ensartede og standardiserede 
data om misligholdte kreditaftaler. Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed har 
udviklet formularer til data om 
krediteksponeringer i anlægsbeholdningen, 
som giver potentielle købere mulighed for 
at værdiansætte kreditaftalerne og udvise 
due diligence. Hvis sådanne formularer 
anvendes i forbindelse med kreditaftaler, 
ville de reducere informationsasymmetrien 
mellem potentielle købere og sælgere af 
kreditaftaler og dermed bidrage til at 
udvikle et velfungerende sekundært 
marked i Unionen. EBA bør derfor 
videreudvikle formularerne til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, og kreditinstitutterne bør 
anvende disse standarder til at lette 
værdiansættelsen af kreditaftaler, der 

(32) Som led i Rådets handlingsplan vil 
kreditinstitutternes datainfrastruktur blive 
styrket ved ensartede og standardiserede 
data om misligholdte kreditaftaler. Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed har 
udviklet formularer til data om 
krediteksponeringer i anlægsbeholdningen, 
som giver potentielle købere mulighed for 
at værdiansætte kreditaftalerne og udvise 
due diligence. Hvis sådanne formularer 
anvendes i forbindelse med kreditaftaler, 
ville de reducere informationsasymmetrien 
mellem potentielle købere og sælgere af 
kreditaftaler og dermed bidrage til at 
udvikle et velfungerende sekundært 
marked i Unionen. EBA bør derfor 
videreudvikle formularerne til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for kreditinstitutterne. Med 
henblik på at overholde 
proportionalitetsprincippet bør 
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udbydes til salg. kreditinstitutterne anvende de pågældende 
oplysningskrav på en forholdsmæssig 
måde under hensyntagen til deres 
størrelse og kompleksitet. Andre sælgere 
af kreditaftaler bør tilskyndes til at 
anvende disse standarder til at lette 
værdiansættelsen af kreditaftaler, der 
udbydes til salg.

Or. en

Ændringsforslag 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Værdiansættelse af en portefølje af 
misligholdte lån er en kompliceret og 
kompleks opgave, og derfor er de faktiske 
købere på de sekundære markeder 
avancerede investorer. Det er ofte 
investeringsfonde, finansielle institutioner 
eller kreditinstitutter. De skaber ikke ny 
kredit, men køber eksisterende kredit for 
egen risiko, og derfor giver de ikke 
anledning til tilsynsmæssige 
betænkeligheder, og deres potentielle 
bidrag til systemisk risiko er ubetydeligt. 
Det er derfor ikke berettiget at kræve, at 
disse typer investorer skal ansøge om 
tilladelse, eller at fastsætte særlige 
betingelser for deres udøvelse af sådanne 
aktiviteter. Det er imidlertid vigtigt, at EU's 
og de nationale forbrugerbeskyttelsesregler 
fortsat finder anvendelse, og at låntagernes 
rettigheder fortsat er de rettigheder, som 
følger af den oprindelige kreditaftale.

(33) Værdiansættelse af en portefølje af 
misligholdte lån er en kompliceret og 
kompleks opgave, og derfor er de faktiske 
købere på de sekundære markeder 
avancerede investorer. Det er ofte 
investeringsfonde, finansielle institutioner 
eller kreditinstitutter. De skaber ikke ny 
kredit, men køber eksisterende kredit for 
egen risiko, og derfor giver de ikke 
anledning til tilsynsmæssige 
betænkeligheder, og deres potentielle 
bidrag til systemisk risiko er ubetydeligt. 
Det er derfor ikke berettiget at kræve, at 
disse typer investorer skal ansøge om 
tilladelse, eller at fastsætte særlige 
betingelser for deres udøvelse af sådanne 
aktiviteter. Det er imidlertid vigtigt, at EU's 
og de nationale forbrugerbeskyttelsesregler 
fortsat finder anvendelse, og at låntagernes 
rettigheder fortsat er de rettigheder, som 
følger af den oprindelige kreditaftale. 
Kreditkøbere, som ikke er kreditinstitutter, 
men som ikke desto mindre er underlagt 
en kompetent myndigheds regulering eller 
tilsyn i en medlemsstat, kan dog i visse 
tilfælde yde ny kredit til erhvervsdrivende 
låntagere for derved at udøve rimelige 
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inddrivelsesforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tredjelandskreditkøbere kan gøre 
det vanskeligere for EU-forbrugere at 
påberåbe sig deres rettigheder i henhold til 
EU-retten og for de nationale myndigheder 
at føre tilsyn med kreditaftalens 
håndhævelse. Kreditinstitutter kan også 
vige tilbage fra at overføre sådanne 
kreditaftaler til tredjelandskreditkøbere på 
grund af de omdømmemæssige risici i den 
forbindelse. Ved at forpligte 
repræsentanten for tredjelandskøbere af 
forbrugerkredit til at udpege et 
kreditinstitut eller en 
kreditservicevirksomhed, der er meddelt 
tilladelse i Unionen, til at servicere 
kreditaftalen, sikres det, at de samme 
standarder for forbrugerrettigheder 
opretholdes efter kreditaftalens overførsel. 
Kreditservicevirksomheden er forpligtet til 
at overholde gældende EU-ret og national 
lovgivning, og de nationale myndigheder i 
de enkelte medlemsstater bør have de 
nødvendige beføjelser til at føre et reelt 
tilsyn med dens aktiviteter.

(34) Tredjelandskreditkøbere kan gøre 
det vanskeligere for EU-forbrugere at 
påberåbe sig deres rettigheder i henhold til 
EU-retten og for de nationale myndigheder 
at føre tilsyn med kreditaftalens 
håndhævelse. Kreditinstitutter kan også 
vige tilbage fra at overføre sådanne 
kreditaftaler til tredjelandskreditkøbere på 
grund af de omdømmemæssige risici i den 
forbindelse. Som følge heraf skal både de 
kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder, der opererer i 
Unionen, være forpligtede til at have 
tilladelse i Unionen for at sikre, at de 
samme standarder for forbrugerrettigheder 
opretholdes efter kreditaftalens overførsel. 
Kreditkøberen og 
kreditservicevirksomheden er forpligtede 
til at overholde gældende EU-ret og 
national lovgivning, og de nationale 
myndigheder i de enkelte medlemsstater 
bør have de nødvendige beføjelser til at 
føre et reelt tilsyn med deres aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Kreditkøbere anvender generelt en 
kortsigtet forretningsmodel, som 
fokuserer på at købe misligholdt gæld 
med stor rabat og forsøge at erhverve det 
underliggende aktiv så hurtigt som 
muligt. Eftersom det er kreditkøberen, der 
træffer de vigtige beslutninger vedrørende 
det misligholdte lån, herunder om 
fastsættelsen af renten, hvorvidt et lån 
skal omlægges samt håndhævelse, er det 
afgørende, at kreditkøberen – og ikke kun 
den kreditservicevirksomhed, der fungerer 
som formidler – er godkendt og reguleret i 
Unionen og underlagt tilsyn, kontrol og 
sanktioner fra de nationale kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvori den 
udøver sin virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 256
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Når en kreditkøber forvalter og 
håndhæver rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen, betragtes den pågældende 
som en kreditservicevirksomhed og bør 
derfor have tilladelse i henhold til de 
nærværende direktiv fastsatte regler.

Or. en

Ændringsforslag 257
Markus Ferber
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Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at sikre en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse bør forbrugere i god 
tid forud for eventuelle ændringer af 
vilkårene og betingelserne i en kreditaftale 
modtage en klar og udtømmende liste over 
sådanne ændringer, en tidsplan for deres 
gennemførelse og de nødvendige 
oplysninger om samt navn og adresse på 
den nationale myndighed, hvor forbrugeren 
kan indgive klager, jf. dog forpligtelser 
forud for kontraktindgåelse i henhold til 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EF 
og direktiv 93/13/EØF.

(52) For at sikre en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse bør forbrugere i god 
tid forud for eventuelle væsentlige 
ændringer af vilkårene og betingelserne i 
en kreditaftale modtage en klar og 
udtømmende liste over sådanne ændringer, 
en tidsplan for deres gennemførelse og de 
nødvendige oplysninger om samt navn og 
adresse på den nationale myndighed, hvor 
forbrugeren kan indgive klager, jf. dog 
forpligtelser forud for kontraktindgåelse i 
henhold til direktiv 2014/17/EU, direktiv 
2008/48/EF og direktiv 93/13/EØF.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at undgå uforholdsmæssige administrative byrder bør oplysningskravene 
alene finde anvendelse i sager vedrørende væsentlige ændringer.

Ændringsforslag 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) For at opnå et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for låntagerne og med 
henblik på at håndtere pligtforsømmende 
gældsinddrivelse bør harmoniseret EU-
regulering sikre, at 
kreditservicevirksomhedernes 
omkostninger og vederlag ikke pålægges 
låntagerne.

Or. en
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Ændringsforslag 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54a) Medlemsstaterne skal sikre, at 
enhver adfærd eller praksis, som kan få 
en negativ indvirkning på låntagernes 
privatliv og/eller menneskelige værdighed 
eller kan vildlede dem, forbydes. 
Praksisser kan betragtes som værende 
chikanerende, hvis de omfatter 
fremsendelse af et unødigt stort antal 
rykkerbreve, anvendelse af truende 
sprogbrug, anvendelse af afslørende 
kuverter, besøg hos låntageren i 
arbejdstiden eller på arbejdspladsen eller 
kontakt til deres kollegaer eller 
familiemedlemmer. Sådanne praksisser 
kan forværre låntagerens situation og 
muligvis medføre tab af beskæftigelse 
samt forringe deres evne til at 
tilbagebetale deres gæld.

Or. en

Ændringsforslag 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved dette direktiv fastlægges der fælles 
rammer og krav vedrørende:

Dette direktiv vedrører misligholdte 
kreditaftaler med undtagelse af sikrede og 
usikrede kreditaftaler, som er blevet 
indgået mellem kreditgivere og forbrugere 
som omhandlet i artikel 3, litra a), i 
direktiv 2008/48/EF. Ved dette direktiv 
fastlægges der fælles rammer og krav 
vedrørende:

Or. de
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Begrundelse

For at beskytte forbrugerne er det ikke ønskværdigt med et sekundært marked for 
forbrugerkreditter, og det skal derfor afvises, da det må forventes, at salg af fordringer i 
realiteten vil påvirke forbrugernes kontraktmæssige position meget kraftigt.

Ændringsforslag 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved dette direktiv fastlægges der fælles 
rammer og krav vedrørende:

Ved dette direktiv, som vedrører 
misligholdte kreditaftaler, fastlægges der 
fælles rammer og krav vedrørende:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gælder for hele teksten.

Ændringsforslag 262
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditservicevirksomheder, som 
handler på vegne af et kreditinstitut eller 
en kreditkøber i forbindelse med en 
kreditaftale udstedt af et kreditinstitut 
eller datterselskaber af et kreditinstitut

a) kreditservicevirksomheder knyttet 
til en kreditors rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller til selve kreditaftalen, 
som er udstedt af et kreditinstitut, 
datterselskaber, der er etableret i 
Unionen, eller af andre kreditorer, som er 
kreditorer eller handler på vegne af en 
kreditkøber eller et kreditinstitut

Or. en
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Ændringsforslag 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditservicevirksomheder, som 
handler på vegne af et kreditinstitut eller en 
kreditkøber i forbindelse med en 
kreditaftale udstedt af et kreditinstitut 
eller datterselskaber af et kreditinstitut

a) kreditservicevirksomheder knyttet 
til en kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller til selve 
kreditaftalen, som er udstedt af et 
kreditinstitut, der er etableret i Unionen, 
og som handler på vegne af et kreditinstitut 
eller en kreditkøber

Or. en

Ændringsforslag 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditservicevirksomheder, som 
handler på vegne af et kreditinstitut eller en 
kreditkøber i forbindelse med en 
kreditaftale udstedt af et kreditinstitut eller 
datterselskaber af et kreditinstitut

a) kreditservicevirksomheder, som 
handler på vegne af et kreditinstitut eller en 
kreditkøber i forbindelse med en 
misligholdt kreditaftale udstedt af et 
kreditinstitut, der er etableret i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 265
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kreditkøbere i en kreditaftale 
udstedt af et kreditinstitut eller 

b) kreditkøbere af en kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
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datterselskaber af et kreditinstitut eller af selve kreditaftalen, der er udstedt 
af et kreditinstitut, datterselskaber af et 
kreditinstitut, der er etableret i Unionen, 
eller af andre kreditorer

Or. en

Ændringsforslag 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kreditkøbere i en kreditaftale 
udstedt af et kreditinstitut eller 
datterselskaber af et kreditinstitut

b) kreditkøbere af en misligholdt 
kreditaftale udstedt af et kreditinstitut, der 
er etableret i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 267
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en supplerende fælles mekanisme 
til fremskyndet udenretslig fyldestgørelse 
af sikkerhedsstillelse i forbindelse med 
kreditaftaler med sikkerhedsstillelse, som 
er indgået mellem kreditorer og 
erhvervsdrivende låntagere, og som er 
sikret ved sikkerhedsstillelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en supplerende fælles mekanisme 
til fremskyndet udenretslig fyldestgørelse 
af sikkerhedsstillelse i forbindelse med 
kreditaftaler med sikkerhedsstillelse, som 
er indgået mellem kreditorer og 
erhvervsdrivende låntagere, og som er 
sikret ved sikkerhedsstillelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 269
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kreditorer før overførsel af 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv vedrører alene misligholdte 
kreditaftaler. Kreditorer må ikke overføre 
ikke-misligholdte kreditaftaler indgået 
med forbrugerne til tredjemand.

Or. en
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Begrundelse

Det at dette direktiv alene vedrører misligholdte lån, fremgår af begrundelsen og 
betragtningerne. Dette er dog ikke specificeret i anvendelsesområdet (artikel 1) og 
genstanden (artikel 2). Af hensyn til klarheden og med henblik på at undgå enhver utilsigtet 
konsekvens skal det udtrykkeligt anføres, at dette direktiv alene omhandler misligholdte 
kreditaftaler. Dette betyder endvidere, at det ikke bør være tilladt for långivere at sælge ikke-
misligholdte kreditaftaler til tredjemand.

Ændringsforslag 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv vedrører misligholdte 
kreditaftaler. Kreditorer må ikke overføre 
ikke-misligholdte kreditaftaler indgået 
med forbrugerne til tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 272
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv vedrører misligholdte 
kreditaftaler. Kreditorer må ikke overføre 
ikke-misligholdte kreditaftaler indgået 
med forbrugerne til tredjemand.

Or. en

Begrundelse

Det at dette direktiv alene vedrører misligholdte lån, fremgår af begrundelsen og 
betragtningerne. Dette er dog ikke specificeret i anvendelsesområdet (artikel 1) og 
genstanden (artikel 2). Af hensyn til klarheden og med henblik på at undgå enhver utilsigtet 
konsekvens skal det udtrykkeligt anføres, at dette direktiv alene omhandler misligholdte 
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kreditaftaler. Dette betyder endvidere, at det ikke bør være tilladt for långivere at sælge ikke-
misligholdte kreditaftaler til tredjemand.

Ændringsforslag 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kreditorer må ikke overføre ikke-
misligholdte kreditaftaler indgået med 
forbrugerne til tredjemand.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gælder for hele teksten.

Ændringsforslag 274
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en kreditservicevirksomhed knyttet 
til en kreditaftale udstedt af et 
kreditinstitut etableret i Unionen eller af i 
Unionen etablerede datterselskaber af et 
sådant kreditinstitut, som handler på 
vegne af en kreditor, jf. gældende EU-ret 
eller national lovgivning

a) kreditservicevirksomheder knyttet 
til en kreditors rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller til selve kreditaftalen, 
som handler på vegne af en kreditor, jf. 
gældende EU-ret eller national lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 275
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en kreditkøber af en kreditaftale 
udstedt af et kreditinstitut etableret i 
Unionen eller af i Unionen etablerede 
datterselskaber af et sådant kreditinstitut, 
hvor kreditkøberen påtager sig kreditors 
forpligtelser efter aftalen, jf. gældende EU-
ret og national lovgivning.

b) kreditkøbere af en kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller til selve kreditaftalen, hvor 
kreditkøberen påtager sig kreditors 
forpligtelser efter aftalen, jf. gældende EU-
ret og national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 276
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktivs artikel 3, 23-33 og 
39-43 finder anvendelse på kreditaftaler 
med sikkerhedsstillelse, som er indgået 
mellem kreditorer og erhvervsdrivende 
låntagere, og som er sikret ved løsøre og 
fast ejendom, som den erhvervsdrivende 
låntager ejer, og som over for en kreditor 
er blevet stillet som sikkerhed for 
tilbagebetalingen af krav i henhold til 
kreditaftalen med sikkerhedsstillelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 277
Stasys Jakeliūnas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på kreditaftaler, der er indgået 
mellem kreditorer og låntagere, der er 
forbrugere, og som er sikret ved fast 
ejendom, der tjener som låntagerens 
primære bopæl. 

Or. en

Begrundelse

Optagelse af et boliglån er blandt de vigtigste og mest risikobetonede beslutninger, som 
mennesker træffer. Aktivpriserne er nået op på et højt niveau, og dette kan resultere i, at 
låntagerne kommer i finansielle vanskeligheder, særligt i takt med at rentesatserne stiger. Ved 
at inkludere de pågældende kreditaftaler i anvendelsesområdet for det indre sekundære 
marked for misligholdte lån vil låntagere i finansielle vanskeligheder blive udsat for at skulle 
håndtere kreditkøbere og kreditservicevirksomheder, som er etablerede, underlagt 
reguleringer og tilsyn i udlandet. Dette medfører en højere risiko for, at låntagerne oplever 
en uretfærdig behandling, og at deres huse sættes på tvangsauktioner på grund af 
tredjemand.

Ændringsforslag 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på misligholdte kreditaftaler, 
som er indgået med forbrugere. 
Kreditorer må ikke overføre ikke-
misligholdte kreditaftaler indgået med 
forbrugerne til tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 279
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af forbrugerne, jf. direktiv 
2014/17/EU, 2008/48/EF, Rådets direktiv 
93/13/EØF og bestemmelserne i national 
ret til gennemførelse heraf, i forbindelse 
med kreditaftaler, der falder ind under 
dets anvendelsesområde.

3. For så vidt angår kreditaftaler, 
som falder ind under nærværende 
direktivs anvendelsesområde, berører 
dette direktiv ikke hverken de aftaleretlige 
eller de civilretlige principper i henhold til 
national lovgivning i relation til 
overførslen af kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen, ej heller til beskyttelsen af 
forbrugerne eller låntagerne, jf. navnlig 
forordning (EU) nr. 1215/2012, 
forordning (EF) nr. 593/2008, direktiv 
2014/17/EU, 2008/48/EF, Rådets direktiv 
93/13/EØF og bestemmelserne i national 
ret til gennemførelse heraf eller anden 
relevant EU-ret og national lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 280
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv berører ikke 
(eksisterende) restriktioner i 
medlemsstaternes nationale lovgivning i 
relation til overførslen af en kreditors 
rettigheder i henhold til en misligholdt 
kreditaftale, som ikke er forfalden eller er 
forfalden med mindre end 90 dage, eller 
som ikke er blevet opsagt i 
overensstemmelse med nationale 
civilretlige bestemmelser, eller til 
overførslen af en kreditors rettigheder i 
henhold til en sådan misligholdt 
kreditaftale.

Or. en
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Ændringsforslag 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv berører ikke de 
restriktioner i medlemsstaternes nationale 
ret, som vedrører overførslen af en 
kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale, som ikke er 
forfalden eller er forfalden med mindre 
end 90 dage, eller som ikke er blevet 
opsagt i overensstemmelse med nationale 
civilretlige bestemmelser, eller overførslen 
af en sådan misligholdt kreditaftale.

Or. en

Begrundelse

Identisk med artikel 2, stk. 3, litra a), i Rådets tekst (7344/19 ADD 1) og artikel 2, stk. 3, litra 
a), i den uofficielle ECON-kompromistekst af marts 2019).

Ændringsforslag 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv berører ikke kravene 
i medlemsstaternes nationale ret 
vedrørende serviceringen af en kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller selve kreditaftalen, når 
kreditkøberen er en securitisationsenhed 
med særligt formål som defineret i artikel 
2, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Dette direktiv berører ikke kravene 
i medlemsstaternes nationale ret 
vedrørende serviceringen af en kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller selve kreditaftalen, når 
kreditkøberen er en securitisationsenhed 
med særligt formål som defineret i artikel 
2, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402.

Or. en

Ændringsforslag 284
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktivs artikel 3-22 og 34-
43 finder ikke anvendelse på:

udgår

a) servicering af en kreditaftale, der 
udføres af et kreditinstitut etableret i 
Unionen eller af i Unionen etablerede 
datterselskaber af et sådant kreditinstitut
b) servicering af en kreditaftale, som ikke 
er udstedt af et kreditinstitut etableret i 
Unionen eller af i Unionen etablerede 
datterselskaber af et sådant kreditinstitut, 
medmindre den udstedte kreditaftale 
erstattes af en kreditaftale udstedt af et 
sådant institut eller af datterselskaber af 
et sådant institut
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c) køb af en kreditaftale, der foretages af 
et kreditinstitut etableret i Unionen eller 
af i Unionen etablerede datterselskaber af 
et sådant kreditinstitut
d) overførsel af en kreditaftale, der 
foretages inden den i artikel 41, stk. 2, 
andet afsnit, omhandlede dato.

Or. en

Ændringsforslag 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) servicering af en kreditaftale, der 
udføres af et kreditinstitut etableret i 
Unionen eller af i Unionen etablerede 
datterselskaber af et sådant kreditinstitut

a) servicering af en kreditaftale, der 
udføres af et kreditinstitut etableret i 
Unionen eller af i Unionen etablerede 
datterselskaber af et sådant kreditinstitut,  
en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, 
litra b), i direktiv 2011/61/EU, et 
forvaltningsselskab som defineret i artikel 
2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF, 
eller et investeringsselskab som defineret i 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 
2014/65/EU

Or. en

Ændringsforslag 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) køb af en kreditaftale, der 
foretages af et kreditinstitut eller af et 
ikke-kreditinstitut, som har været 
involveret i en sag om skatteundgåelse 
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eller skatteunddragelse i enhver 
medlemsstat i EU

Or. en

Ændringsforslag 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overførsel af en kreditaftale, der 
foretages inden den i artikel 41, stk. 2, 
andet afsnit, omhandlede dato.

d) overførsel af en kreditors 
rettigheder eller af selve kreditaftalen, der 
foretages inden den i artikel 41, stk. 2, 
andet afsnit, omhandlede dato.

Or. en

Ændringsforslag 288
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan undtage 
servicering af kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen, der udføres af medlemmer 
af den juridiske stand under tilsyn af hver 
enkelt medlemsstat, fra anvendelsen af 
dette direktiv; dette gælder f.eks. 
offentlige notarer og fogeder som 
defineret i henhold til national ret eller 
advokater som defineret i artikel 1, stk. 2, 
litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/5/EF af 16. februar 199836a om 
lettelse af adgangen til varig udøvelse af 
advokaterhvervet i en anden medlemsstat 
end den, hvor beskikkelsen er opnået, når 
de udøver aktiviteter som omhandlet i 
artikel 3, stk. 9, i dette direktiv som led i 
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deres erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 289
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktivs artikel 5, 6 og 7 
finder ikke anvendelse på kreditinstitutter 
eller deres datterselskaber etableret i 
Unionen. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv skal 
medlemsstaterne undgå overlapning med 
kravene til kreditinstitutter i direktiv 
2014/17/EU, direktiv 2008/48/EF og 
direktiv 2013/36/EF.

Or. en

Ændringsforslag 290
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Dette direktivs artikel 3, 23-33 og 
34-43 finder ikke anvendelse på:

udgår

a) kreditaftaler med sikkerhedsstillelse, 
som er indgået mellem kreditorer og 
låntagere, som er forbrugere som 
defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 
2008/48/EF
b) kreditaftaler med sikkerhedsstillelse, 
som er indgået mellem kreditorer og 
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erhvervsdrivende låntagere, som er 
selskaber, som ikke arbejder med gevinst 
for øje
c) kreditaftaler med sikkerhedsstillelse, 
som er indgået mellem kreditorer og 
erhvervsdrivende låntagere, som er sikret 
ved følgende former for 
sikkerhedsstillelse:
i) aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse 
som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i 
direktiv 2002/47/EF37

ii) fast ejendom til beboelse, som udgør 
den primære bopæl for en 
erhvervsdrivende låntager.
_________________
37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om 
finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 
af 27.6.2002, s. 43).

Or. en

Ændringsforslag 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditaftaler med 
sikkerhedsstillelse, som er indgået mellem 
kreditorer og låntagere, som er forbrugere 
som defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 
2008/48/EF

udgår

Or. de

Begrundelse

For at beskytte forbrugerne er det ikke ønskværdigt med et sekundært marked for 
forbrugerkreditter (salg af fordringer på misligholdte lån), og det skal derfor afvises, da det 
må forventes, at salg af fordringer i realiteten vil påvirke forbrugernes kontraktmæssige 
position meget kraftigt.
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Ændringsforslag 292
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktivs artikel 4-15, stk. 1, 
og artikel 16-22 og 34-37 finder ikke 
anvendelse på:
a) ikke-misligholdte lån og
b) syndikerede lånearrangementer.

Or. en

Ændringsforslag 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "låntager": en juridisk eller fysisk 
person, som har indgået en kreditaftale 
med en kreditor

3) "låntager": en juridisk eller fysisk 
person, der ikke er en forbruger, som har 
indgået en kreditaftale med en kreditor

Or. en

Ændringsforslag 294
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "låntager med 
betalingsproblemer": en fysisk eller 
juridisk person, der har indgået en 
kreditaftale, som er blevet vurderet eller 
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sandsynligvis vil blive vurderet som 
værende "misligholdt", jf. nr. 9a)

Or. en

Ændringsforslag 295
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "kreditaftale": en aftale, det være 
sig i sin oprindeligt udstedte, i ændret eller 
i erstattet form, hvorved en kreditor yder 
eller giver tilsagn om at yde en kredit i 
form af henstand med betalingen, lån eller 
anden tilsvarende form for finansiel 
facilitet

5) "kreditaftale": et kreditinstituts 
eller en anden kreditors aftale, det være 
sig i sin oprindeligt udstedte, i ændret eller 
i erstattet form, hvorved en kreditor yder 
eller giver tilsagn om at yde en kredit i 
form af henstand med betalingen, lån eller 
anden tilsvarende form for finansiel 
facilitet

Or. en

Ændringsforslag 296
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "kreditkøber": enhver anden fysisk 
eller juridisk person end et kreditinstitut 
eller et datterselskab af et kreditinstitut, 
som køber en kreditaftale som led i 
udøvelsen af sin erhvervsmæssige 
virksomhed

7) "kreditkøber": enhver anden fysisk 
eller juridisk person, som køber en 
kreditaftale som led i udøvelsen af sin 
erhvervsmæssige virksomhed

Or. en
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Ændringsforslag 297
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "kreditservicevirksomhed": en 
juridisk person, der som led i sin 
erhvervsmæssige virksomhed forvalter og 
håndhæver rettigheder og forpligtelser i 
tilknytning til kreditorens rettigheder i 
henhold til en misligholdt kreditaftale 
eller til selve den misligholdte kreditaftale 
på vegne af kreditoren eller på egne 
vegne, og som udfører mindst en eller 
flere af følgende aktiviteter:
i) opkrævning eller inddrivelse af skyldige 
beløb i tilknytning til kreditorens 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller til selve kreditaftalen fra låntageren, 
hvor denne ikke er en "betalingstjeneste" 
som defineret i bilag I til direktiv 
2015/2366 i overensstemmelse med 
national ret
ii) genforhandling i overensstemmelse 
med kravene i national ret af de vilkår og 
betingelser, der er knyttet til kreditorens 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller til selve kreditaftalen med låntagere, 
i overensstemmelse med de instrukser, 
som kreditoren har givet, hvis 
vedkommende ikke er en 
"kreditformidler" som defineret i artikel 
4, stk. 5, i direktiv 2014/17/EU eller 
artikel 3, litra f), i direktiv 2008/48/EF
iii) behandling af eventuelle klager i 
forbindelse med kreditorens rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller til selve 
kreditaftalen
iv) oplysning til låntageren om enhver 
ændring i rentesatser, afgifter eller 
forfaldne betalinger i forbindelse med 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller til selve kreditaftalen.
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Or. en

Ændringsforslag 298
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "kreditservicevirksomhed": 
enhver anden fysisk eller juridisk person 
end et kreditinstitut eller datterselskaber 
af et kreditinstitut, som på vegne af en 
kreditor udfører én eller flere af følgende 
aktiviteter:

udgår

a) overvåger opfyldelsen af kreditaftalen
b) indsamler og forvalter oplysninger om 
status for kreditaftalen, for låntager og, 
hvis det er relevant, for den 
sikkerhedsstillelse, der er anvendt til 
sikring af kreditaftalen
c) oplyser låntager om ændringer i 
rentesatser, afgifter eller forfaldne 
betalinger i henhold til kreditaftalen
d) fuldbyrder rettigheder og forpligtelser i 
henhold til kreditaftalen på vegne af 
kreditor, herunder forvaltning af 
tilbagebetalinger
e) genforhandler kreditaftalens vilkår og 
betingelser med låntagere, når der ikke er 
tale om en "kreditformidler" som 
defineret i artikel 4, nr. 5), i direktiv 
2014/17/EU eller artikel 3, litra f), i 
direktiv 2008/48/EF
f) behandler klager fra låntagere

Or. en

Ændringsforslag 299
Matt Carthy
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "kreditservicevirksomhed": enhver 
anden fysisk eller juridisk person end et 
kreditinstitut eller datterselskaber af et 
kreditinstitut, som på vegne af en kreditor 
udfører én eller flere af følgende 
aktiviteter:

8) "business to business-
kreditservicevirksomhed": enhver anden 
fysisk eller juridisk person end et 
kreditinstitut eller datterselskaber af et 
kreditinstitut, som på vegne af en kreditor 
for en erhvervslåntager eller professionel 
låntager udfører én eller flere af følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udfører aktiviteter knyttet til 
gældsinddrivelse

Or. en

Ændringsforslag 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behandler klager fra låntagere udgår

Or. en

Ændringsforslag 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis



PE645.006v01-00 64/160 AM\1195240DA.docx

DA

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) udfører aktiviteter knyttet til 
gældsinddrivelse

Or. en

Ændringsforslag 303
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "business to business-
kreditservicevirksomhed": enhver anden 
fysisk eller juridisk person end et 
kreditinstitut eller datterselskaber af et 
kreditinstitut, som på vegne af en kreditor 
for en låntager udfører en eller flere af 
følgende aktiviteter:
a) overvåger opfyldelsen af kreditaftalen
b) indsamler og forvalter oplysninger om 
status for kreditaftalen, for låntager og, 
hvis det er relevant, for den 
sikkerhedsstillelse, der er anvendt til 
sikring af kreditaftalen
c) oplyser låntager om ændringer i 
rentesatser, afgifter eller forfaldne 
betalinger i henhold til kreditaftalen
d) fuldbyrder rettigheder og forpligtelser i 
henhold til kreditaftalen på vegne af 
kreditor, herunder forvaltning af 
tilbagebetalinger
e) genforhandler kreditaftalens vilkår og 
betingelser med låntagere, når der ikke er 
tale om en "kreditformidler" som 
defineret i artikel 4, stk. 5), i direktiv 
2014/17/EU eller artikel 3, litra f), i 
direktiv 2008/48/EF
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f) udfører aktiviteter knyttet til 
gældsinddrivelse.

Or. en

Ændringsforslag 304
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "misligholdt kreditaftale": en 
eksponering, der er klassificeret som 
misligholdt i henhold til artikel 47 i 
forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 305
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "misligholdt kreditaftale": en 
kreditaftale, der er klassificeret som 
misligholdt eksponering i henhold til 
forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Henstand og tvangsauktion

1. Kreditorer skal gøre alt for at undgå at 
overføre forbrugeres misligholdte lån til 
tredjemand. Medlemsstaterne skal især 
sikre, at kreditorer udviser rimelig 
tilbageholdenhed over for nødlidende 
låntagere i overensstemmelse med artikel 
28 i direktiv 2014/17/EU og EBA-
retningslinjerne for restancer og 
tvangsauktion (EBA/GL/2015/12).
2. Henstandsforanstaltninger kan omfatte 
nedenstående indrømmelser over for 
forbrugeren:
a) en fuldstændig eller delvis 
refinansiering af en kreditaftale
b) ændring af en kreditaftales hidtidige 
vilkår og betingelser, der bl.a. kan 
omfatte:
i) forlængelse af realkreditlånets løbetid
ii) ændring af realkreditlånets type (f.eks. 
fra et afdragspligtigt lån til et afdragsfrit 
lån)
iii) udskydelse af betalingen af hele eller 
dele af afdraget i en periode
iv) ændring af rentesatsen op til et 
nærmere bestemt loft
v) tilbud om betalingsfrihed i en periode.
3. definitionen af misligholdte lån i 
Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/227 
berører ikke kreditorernes 
henstandsforpligtelser.
4. I tilfælde af tvangsauktion bør 
returnering eller overdragelse af 
sikkerhedsstillelsen til kreditor eller 
tredjemand eller provenuet ved salg af 
sikkerhedsstillelsen være tilstrækkelig til 
at tilbagebetale kreditten, hvis der er stillet 
sikkerhed i forbrugerens primære bopæl. 
Artikel 28, stk. 4, i direktiv 2014/17/EU 
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ændres tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Betingelser for salg af misligholdte 

realkreditlån
1) Et lån, der er sikret ved en 
beboelsesejendom i enhver medlemsstat, 
må ikke overføres til en kreditkøber eller 
en kreditservicevirksomhed eller enhver 
tredjemand uden låntagers skriftlige 
samtykke.
2) Når kreditor indhenter samtykke fra 
enten en eksisterende eller en ny låntager, 
skal kreditor give låntager en erklæring 
med tilstrækkelige oplysninger til, at 
låntager kan træffe en informeret 
beslutning.
3) Den erklæring, der er omhandlet i stk. 
2, skal godkendes på forhånd af den 
nationale kompetente myndighed og skal 
omfatte: i) en klar forklaring på 
konsekvenserne af en overførsel, 
herunder med hensyn til låntagers 
medlemsstatus, hvis långiver er en 
byggesparekasse; og ii) hvordan 
overførslen kan påvirke låntageren.
4) Hver enkelt låntager skal kontaktes 
individuelt og have en rimelig frist til at 
give eller nægte samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 308
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Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Udelukkelse af primær bopæl

Realkreditlån til låntageres primære 
bopæl er udelukket fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3c
Beskyttelse af låntager

Der skal til enhver tid sikres et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for 
låntager. Kreditservicevirksomheder, som 
behandler låntagere, skal opfylde de 
særlige krav, der er fastlagt i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 310
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Overskrift 2 – Kapitel 1 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelse til kreditservicevirksomheder Tilladelse til kreditservicevirksomheder og 
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kreditkøbere

Or. en

Begrundelse

Kreditkøbere bør endvidere være underlagt et krav om autorisation til at foretage 
kreditserviceringsaktiviteter med henblik på at sikre, at de personer, der er juridisk 
berettigede til at modtage den ydede kredit i henhold til kreditaftalen, reguleres af de 
kompetente myndigheder og er underlagt ensartede og harmoniserede betingelser.

Ændringsforslag 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal kunne 
bevare deres nationale foranstaltninger til 
beskyttelse af nødlidende låntagere samt 
vedtage strengere foranstaltninger såsom 
foranstaltninger vedrørende personlig 
insolvens eller begrænsning af 
kreditservicevirksomheders og 
kreditkøberes aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 312
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal kræve, at en 
kreditkøber opnår tilladelse i hjemlandet, 
før den påbegynder sine aktiviteter på 
dens område, jf. kravene i de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 313
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastlægger 
følgende krav for meddelelse af tilladelse, 
jf. artikel 4, stk. 1:

1. Medlemsstaterne fastlægger 
følgende krav for meddelelse af tilladelse, 
jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 1a:

Or. en

Ændringsforslag 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere skal altid handle i god tro, 
behandle forbrugerne retfærdigt og 
respektere deres privatliv. Følgende 
praksis er forbudt:
i) at give forbrugere vildledende 
oplysninger
ii) at chikanere forbrugere, herunder at 
videregive oplysninger om en forbrugers 
gæld til arbejdsgiver, familie, venner og 
naboer
iii) at opkræve gebyrer og bøder fra 
forbrugere, der overstiger de 
omkostninger, der er direkte forbundet 
med forvaltningen af gælden.
Medlemsstaterne skal fastsætte et loft over 
de i nr. iii) nævnte gebyrer og bøder i 
overensstemmelse med principperne om 
rimelighed, rationalitet og 
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proportionalitet.

Or. en

Ændringsforslag 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) følgende egenskaber skal gælde 
for medlemmerne af ansøgerens ledelses- 
eller administrationsorgan og de personer, 
som besidder kvalificerede andele i 
ansøgeren som defineret i artikel 4, stk. 1, 
nr. 36), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
hvis ansøgeren er en juridisk person, samt 
for ansøgeren selv, hvis denne er en fysisk 
person:

b) medlemmerne af ansøgerens 
ledelses- eller administrationsorgan har et 
tilstrækkeligt godt omdømme ved at 
bevise, at de:

Or. en

Ændringsforslag 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de skal have et tilstrækkelig godt 
omdømme

i) de skal have en ren straffeattest 
eller en anden tilsvarende national attest 
med hensyn til alvorlige strafbare 
handlinger på det formuemæssige 
område, hvidvask af penge, svig, 
skattekriminalitet, brud på 
tavshedspligten eller vedrørende den 
fysiske integritet

Or. en
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Ændringsforslag 317
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de skal have et tilstrækkelig godt 
omdømme

i) de skal have et tilstrækkelig godt 
omdømme som omhandlet i artikel 5a

Or. en

Ændringsforslag 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de skal have et tilstrækkelig godt 
omdømme

i) de skal have et tilstrækkelig godt 
omdømme, som omhandlet i artikel 135 i 
direktiv 2006/48/EF og artikel 13 i 
retningslinjen ”EBA/CP/2013/03 EBA 
Consultation Paper on draft Guidelines 
for assessing the suitability of members of 
the management body and key function 
holders of a credit institution" 
(høringspapir om udkast til retningslinjer 
for vurdering af egnetheden af 
ledelsesorganets medlemmer i en 
kreditinstitution)

Or. en

Ændringsforslag 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de skal have en ren straffeattest 
eller en anden tilsvarende national attest 
med hensyn til alvorlige strafbare 
handlinger på det formuemæssige 
område, inden for andre finansielle 
aktiviteter eller vedrørende den fysiske 
integritet

ii) de ikke på nuværende tidspunkt er 
omfattet af en igangværende 
insolvensbehandling eller har tidligere 
været erklæret konkurs, medmindre de 
har genvundet deres fulde ret til 
erhvervsudøvelse i overensstemmelse med 
national lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de er ikke på nuværende tidspunkt 
omfattet af insolvensbehandling eller har 
tidligere været erklæret konkurs, 
medmindre de har genvundet deres fulde 
ret til erhvervsudøvelse i 
overensstemmelse med national 
lovgivning

iii) ledelsen som helhed skal have 
tilstrækkelig viden og erfaring til at udøve 
virksomhed på en kompetent og ansvarlig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 321
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ansøgeren har et tilstrækkeligt 
antal egnede medarbejdere, der taler 
sproget i den medlemsstat, hvor 
kreditservicevirksomheden ønsker at 
operere

Or. en
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Ændringsforslag 322
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ansøgeren har tilstrækkelig 
startkapital samt et tilstrækkeligt 
kapitalgrundlag og tilstrækkelig likviditet

Or. en

Ændringsforslag 323
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) ansøgeren har indført 
tilstrækkelige procedurer til bekæmpelse 
af hvidvask af penge og terrorisme, hvor 
hjemlandets nationale lovgivning til 
gennemførelse af direktiv 2015/849/EU 
udpeger kreditservicevirksomheder som 
forpligtede enheder for så vidt angår at 
forebygge og bekæmpe hvidvask af penge 
og finansiering af terrorisme

Or. en

Ændringsforslag 324
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) ansøgeren har et tilstrækkeligt 
antal egnede medarbejdere, der taler 
sproget i den medlemsstat, hvor 
låntageren har bopæl på tidspunktet for 
indgåelse af kreditaftalen

Or. en

Ændringsforslag 325
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) ansøgeren i henhold til gældende 
national lovgivning er omfattet af:
i) solide governanceordninger, som 
omfatter passende interne 
kontrolmekanismer og god administrativ 
og regnskabsmæssig praksis
ii) passende foranstaltninger til at påtage 
sig, styre, overvåge og afbøde de risici, 
ansøgeren er eller kan blive udsat for
iii) rapporterings- og 
offentliggørelseskrav.

Or. en

Ændringsforslag 326
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) ansøgeren har indført 
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tilstrækkelige procedurer til bekæmpelse 
af hvidvask af penge og terrorisme, hvor 
hjemlandets og værtslandets nationale 
lovgivning til gennemførelse af direktiv 
2015/849/EU udpeger 
kreditservicevirksomheder som forpligtede 
enheder for så vidt angår at forebygge og 
bekæmpe hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme

Or. en

Ændringsforslag 327
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) der er ikke nogen hindringer for et 
effektivt tilsyn med ansøgeren på grund af 
koncernens struktur

Or. en

Ændringsforslag 328
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) ansøgeren i henhold til gældende 
national lovgivning er omfattet af:

Or. en
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Ændringsforslag 329
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ef) solide governanceordninger, som 
omfatter passende interne 
kontrolmekanismer og god administrativ 
og regnskabsmæssig praksis

Or. en

Ændringsforslag 330
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eg) passende foranstaltninger til at 
påtage sig, styre, overvåge og afbøde de 
risici, ansøgeren er eller kan blive udsat 
for

Or. en

Ændringsforslag 331
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eh) rapporterings- og 



PE645.006v01-00 78/160 AM\1195240DA.docx

DA

offentliggørelseskrav.

Or. en

Ændringsforslag 332
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EBA skal udstede udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere de betingelser, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), d), ec) og ed), 
og de minimumskrav, der er omhandlet i 
stk. 1, litra ee), i denne artikel. EBA 
forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den [et år efter 
direktivets ikrafttrædelse].
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 333
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Omdømmekriterier
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1. Ansøgere i henhold til artikel 5 eller, 
hvor ansøgeren er en juridisk person, 
medlemmer af ledelses- eller 
administrationsorganet, og de personer, 
der er kvalificerede deltagere i ansøgeren, 
bør anses for at have et godt omdømme, 
hvis deres personlige eller 
forretningsmæssige adfærd ikke giver 
anledning til nogen væsentlig tvivl om 
deres evne til at sikre en forsvarlig og 
forsigtig ledelse. Alle relevante 
oplysninger, der er tilgængelige for 
vurderingen, bør tages i betragtning med 
forbehold af eventuelle begrænsninger i 
den nationale lovgivning, og uanset 
hvilken stat de relevante hændelser skete 
i.
2. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kompetente myndigheder tager hensyn til 
eventuelle registreringer af kriminelle og 
administrative overtrædelser, idet der 
tages hensyn til domfældelsens eller 
anklagens art, appelsager, den idømte 
straf, den relevante fase i retssagen og 
virkningen af eventuelle 
rehabiliteringsforanstaltninger.
3. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kompetente myndigheder tager hensyn til 
omstændighederne, herunder eventuelle 
formildende omstændigheder, og alvoren 
af en eventuel relevant overtrædelse eller 
administrativ eller tilsynsmæssig 
foranstaltning, tidsperioden og 
medlemmets adfærd siden overtrædelsen 
samt relevansen af overtrædelsen eller 
den administrative eller tilsynsmæssige 
foranstaltning for den foreslåede rolle. 
Der bør tages hensyn til følgende faktorer, 
som kan skabe tvivl om en ansøgers gode 
omdømme:
a) dom for eller retsforfølgning af et 
strafbart forhold, navnlig:
b) strafbare handlinger i henhold til 
lovgivningen om finansiel virksomhed, 
værdipapirer, forsikringsvirksomhed eller 
aktiviteter i forbindelse med 
værdipapirmarkeder eller værdipapir- 
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eller betalingsinstrumenter, herunder 
lovgivningen om hvidvask af penge, 
markedsmanipulation eller insiderhandel 
og åger
c) overtrædelser i form af uhæderlighed, 
svig eller økonomisk kriminalitet
d) overtrædelser af skatte- eller 
afgiftslovgivningen
e) andre strafbare handlinger i henhold til 
lovgivningen om selskaber, konkurs, 
insolvens eller forbrugerbeskyttelse
f) relevante nuværende eller tidligere 
undersøgelser og/eller 
tvangsforanstaltninger eller idømmelse af 
administrative sanktioner for manglende 
overholdelse af lovgivning om finansiel 
virksomhed, værdipapirer eller 
forsikringsvirksomhed eller aktiviteter i 
forbindelse med værdipapirmarkeder, 
værdipapir- eller betalingsinstrumenter 
eller eventuel lovgivning om finansielle 
tjenesteydelser
g) relevante nuværende eller tidligere 
undersøgelser og/eller 
tvangsforanstaltninger fra andre 
reguleringsmyndigheders eller faglige 
organers side for manglende overholdelse 
af eventuelle relevante bestemmelser
h) de kumulative virkninger af flere 
mindre hændelser, som hver især ikke 
indvirker på en ansøgers omdømme, men 
som samlet set kan have en væsentlig 
indvirkning.
5. Opmærksomheden bør rettes mod 
følgende faktorer vedrørende medlemmets 
adfærd i tidligere forretningsaktiviteter:
a) enhver dokumentation for, at 
ansøgeren ikke har været gennemsigtig, 
åben og samarbejdsvillig i sin omgang 
med tilsyns- og reguleringsmyndigheder
b) afvisning af enhver registrering, 
tilladelse, medlemskab eller licens til at 
udøve et fag, en virksomhed eller et 
erhverv, eller tilbagekaldelse, inddragelse 
eller ophævelse af en sådan registrering, 
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tilladelse, medlemskab eller licens, eller 
udelukkelse foretaget af en 
tilsynsmyndighed eller offentlig 
myndighed
c) en eventuel afskedigelse fra en stilling 
eller tillidspost, værgemål eller en 
tilsvarende situation, eller at 
vedkommende er blevet anmodet om at 
fratræde en sådan post og
d) en erklæring fra den kompetente 
myndighed om, at vedkommende ikke er 
egnet til at optræde som en person, der 
leder virksomheden.
6. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kompetente myndigheder tager følgende 
situationer vedrørende tidligere og 
nuværende forretningsresultater og 
finansielle soliditet i betragtning:
a) medtagelse på listen over dårlige 
betalere eller eventuelle negative 
påtegninger på denne form for liste, der 
føres af anerkendte 
kreditoplysningsbureauer
b) de finansielle og forretningsmæssige 
resultater af enheder, der ejes eller ledes 
af ansøgeren, eller i hvilke ansøgeren 
havde eller har en betydelig kapitalandel, 
under særlig hensyntagen til eventuelle 
sanerings-, konkurs- og 
likvidationsprocedurer
c) erklæring af personlig konkurs
d) civile søgsmål, administrative sager 
eller straffesager, store investeringer eller 
engagementer og optagelse af lån, for så 
vidt disse kan have væsentlige 
konsekvenser for den finansielle soliditet.

Or. en

Ændringsforslag 334
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne etablerer en 
procedure for meddelelse af tilladelse til 
kreditservicevirksomheder, således at en 
ansøger kan indgive en ansøgning og 
fremlægge alle de oplysninger, der er 
nødvendige, for at den kompetente 
myndighed i hjemlandet kan kontrollere, 
om ansøgeren opfylder alle betingelserne i 
de bestemmelser i national ret, der 
gennemfører artikel 5, stk. 1.

1. Medlemsstaterne etablerer en 
procedure for meddelelse af tilladelse til 
kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere, således at en ansøger kan 
indgive en ansøgning og fremlægge alle de 
oplysninger, der er nødvendige, for at den 
kompetente myndighed i hjemlandet kan 
kontrollere, om ansøgeren opfylder alle 
betingelserne i de bestemmelser i national 
ret, der gennemfører artikel 5, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 335
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) dokumentation for, at ansøgeren 
og de personer, der er omhandlet i denne 
artikels litra c), overholder betingelserne i 
artikel 1, litra ea til ee)

Or. en

Ændringsforslag 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Særlige krav til business to business-

kreditservicevirksomhed
1. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet skal overvåge business to 
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business-kreditservicevirksomheders 
overholdelse af følgende fælles 
minimums-EU-standarder for 
gældsinddrivelse
2. Fælles minimums-EU-standarder 
inden for gældsinddrivelse omfatter 
forpligtelsen til at:
a) dokumentere gælden ved hjælp af en 
låneaftale, før gældsinddrivelse kan finde 
sted
b) udføre obligatorisk meddelelse af en 
gælds status til låntageren gennem et 
påkrav, før gældsinddrivelse kan finde 
sted. Dette påkrav skal indeholde alle 
relevante oplysninger om gælden på en 
gennemsigtig og forståelig måde
c) sikre, at gældsmeddelelsen sendes til 
låntageren med rekommanderet brev med 
kvittering for modtagelsen i en almindelig 
konvolut og i et reguleret format
d) give gældsmeddelelse med som 
minimum følgende oplysninger:
i) identifikation af kreditor, herunder 
telefonnummer/kontaktoplysninger
ii) kreditservicevirksomhedens eller deres 
mandats identitet
iii) et notificeret, juridisk verificerbart og 
dokumenteret bevis for gældens eksistens, 
udspecificerede beløb og typen af den 
pågældende gæld (hovedstol, rente, 
gebyrer, sagsomkostninger eller andet)
iv) en klar og forståelig beskrivelse af alle 
låntagerens relevante rettigheder, 
herunder dennes ret til beskyttelse mod 
chikane og vildledende praksis
v) kontaktoplysninger, hvor låntageren 
kan modtage information og rådgivning.
3. Medlemsstaterne skal vedtage en liste 
over de handlinger, som 
kreditservicevirksomheder ikke må 
anvende over for låntagerne og i 
forbindelse med processen til 
gældsinddrivelse. Denne praksis omfatter 
chikane og bør være forbundet med 
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afskrækkende bøder og politianmeldelser, 
afhængigt af praksissen.
Denne liste skal som minimum omfatte:
a) vildledning af låntageren, herunder 
gennem utilbørlige trusler om retssager 
eller andre vildledende oplysninger
b) fremsendelse af et unødigt stort antal 
rykkere via breve eller telefonopkald eller 
andre påmindelser, herunder automatiske 
meddelelser og meddelelser, der er 
genereret af teknologi, som arbejder uden 
menneskelig indgriben
c) at undlade at fratrække tidligere 
betalinger fra det beløb, der anmodes om
d) at sende stigmatiserende eller truende 
henvendelser
e) at kontakte andre personer end 
låntageren, herunder låntagernes 
pårørende, venner, naboer eller kollegaer
f) at kontakte låntagere på upassende 
tidspunkter eller steder, herunder i 
arbejdstiden og på arbejdspladsen.
4. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomhedens omkostninger 
og vederlag aldrig bliver opkrævet fra 
låntageren.
5. Medlemsstaterne sikrer, at låntageren 
er berettiget til at bruge ethvert forsvar 
mod kreditservicevirksomheden, der var 
tilgængeligt i forbindelse med den 
oprindelige kreditor, og til at blive 
underrettet om overdragelsen.
6. Business to business-
kreditservicevirksomheder skal 
systematisk anvende det standardiserede 
EU-gældsmeddelelsesdokument, før 
gældsinddrivelse kan finde sted. EBA skal 
udarbejde udkast til reguleringsmæssige 
standarder, der fastsætter kriterierne for 
gældsmeddelelse, herunder for det 
obligatoriske gældsmeddelelsesdokument.

Or. en
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Ændringsforslag 337
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Krav til kreditservicevirksomheder, 

kreditorer og kreditserviceleverandører 
vedrørende god forretningsskik og 

gældsinddrivelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, 
kreditservicevirksomheder og andre 
kreditserviceleverandører før 
gældsinddrivelse sender låntageren en 
obligatorisk meddelelse, som indeholder 
utvetydig dokumentation for gælden på 
grundlag af en kreditaftale. 
Gældsmeddelelsen skal fremsendes pr. 
post til låntageren i en hvid konvolut uden 
særlig påskrift og med kvittering for 
modtagelse.
Meddelelsen må ikke overstige tre sider og 
skal indeholde følgende oplysninger på et 
sprog, der er klart og forståeligt for en 
almindelig forbruger:
a) dokumentation for gælden på grundlag 
af en kreditaftale
b) identifikation af kreditor, herunder 
kontaktoplysninger
c) identifikation af 
kreditservicevirksomheden og dennes 
rettigheder, hvor det er relevant
d) retsgrundlaget for gælden, 
udspecificerede beløb og kilden 
(hovedstol, rente, gebyrer, 
sagsomkostninger)
e) en beskrivelse af låntagerens vigtigste 
rettigheder, herunder beskyttelse mod 
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chikane og vildledende adfærd
f) henvisning til en instans, hvor 
låntageren kan modtage information og 
rådgivning for låntagere med 
betalingsproblemer.
2. Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
adfærd eller praksis krænker låntageres 
privatliv.
3. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer 
eller kreditservicevirksomheder afstår fra:
a) at undlade at fratrække tidligere 
betalinger fra det beløb, der anmodes om
b) at sende stigmatiserende, truende eller 
vildledende henvendelser, herunder 
utilbørlige trusler om retssager eller 
oplysninger, der kan være vildledende for 
låntageren
c) at kontakte andre personer end 
låntageren, herunder låntagernes 
pårørende.
4. EBA udarbejder reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
præcisere bestemmelserne i stk. 2 og 3.
EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den ... [12 
måneder efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.
5. BA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der præciserer meddelelsens 
obligatoriske format i henhold til stk. 1.  
EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden].

Or. en
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Ændringsforslag 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Tilbagekøb af gæld

1. Hvis et kreditinstitut agter at overføre 
en kreditaftale til en kreditkøber til en 
bestemt pris, skal kreditinstituttet før 
overførslen give de pågældende debitorer, 
som er forbrugere, mulighed for at 
tilbagekøbe deres gæld til samme pris 
eller med et lille tillæg, som ville skulle 
fastsættes af de relevante kompetente 
myndigheder. Til det formål skal 
kreditinstitutter forpligtes til at 
offentliggøre de nødvendige oplysninger 
om de forventede aftaler med kreditkøbere 
for de relevante kompetente 
myndigheder. 
2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
tilbagekøbsoptionen kan udnyttes i rater.

Or. en

Ændringsforslag 339
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet kan 
inddrage den meddelte tilladelse til en 
kreditservicevirksomhed, hvis denne enten:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet har 
de nødvendige tilsyns-, undersøgelses- og 
sanktioneringsmæssige beføjelser i 
overensstemmelse med artikel 21 til at 
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inddrage den meddelte tilladelse til en 
kreditservicevirksomhed, hvis denne enten:

Or. en

Ændringsforslag 340
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet kan 
inddrage den meddelte tilladelse til en 
kreditservicevirksomhed, hvis denne enten:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet kan 
inddrage den meddelte tilladelse til en 
kreditservicevirksomhed eller kreditkøber, 
hvis denne enten:

Or. en

Ændringsforslag 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ophører med 
kreditserviceaktiviteter i mere end seks 
måneder

c) ophører med 
kreditserviceaktiviteter i mere end et år

Or. en

Begrundelse

Seks måneder synes at være for lidt. Orlov eller barsel kunne potentielt bringe tilladelsen i 
fare.

Ændringsforslag 342
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) begår en alvorlig overtrædelse af 
gældende regler, herunder de bestemmelser 
i national ret, der gennemfører dette 
direktiv.

f) begår en alvorlig overtrædelse af 
gældende regler, herunder de bestemmelser 
i national ret, der gennemfører dette 
direktiv, andre forbrugerbeskyttelsesregler 
eller de specifikke krav til 
kreditservicevirksomhed til forbrugere jf. 
artikel 6a.

Or. en

Ændringsforslag 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) begår en alvorlig overtrædelse af 
gældende regler som beskrevet i artikel 6a 
(ny).

Or. en

Ændringsforslag 344
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal sikre, at hvis 
de kompetente myndigheder i værtslandet 
har konstateret, at en 
kreditservicevirksomhed handler på en 
måde, der falder ind under stk. 1, litra e) 
og f), skal de sende en begrundet 
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ansøgning til de kompetente myndigheder 
i hjemlandet om inddragelse af 
tilladelsen. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem de kompetente 
myndigheder finder artikel 12, stk. 11a, 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 345
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en tilladelse inddrages i 
henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, 
at de kompetente myndigheder i 
hjemlandet straks underretter de 
kompetente myndigheder i værtslandet, 
hvis kreditservicevirksomheden leverer 
tjenesteydelser i henhold til artikel 11.

2. Hvis en tilladelse inddrages i 
henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, 
at de kompetente myndigheder i 
hjemlandet straks underretter de 
kompetente myndigheder i værtslandet, 
hvis kreditservicevirksomheden eller 
kreditkøberen leverer tjenesteydelser i 
henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 346
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over kreditservicevirksomheder 
med tilladelse

Register over kreditservicevirksomheder 
med tilladelse og EBA's register over 
sekundære markeder for misligholdte lån

Or. en
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Ændringsforslag 347
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder etablerer og 
vedligeholder et nationalt register over alle 
kreditservicevirksomheder med tilladelse 
til at levere tjenesteydelser inden for deres 
område, herunder 
kreditservicevirksomheder, der leverer 
tjenesteydelser i henhold til artikel 11.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder etablerer og 
vedligeholder et nationalt register over alle 
kreditservicevirksomheder og kreditkøbere 
med tilladelse til at levere tjenesteydelser 
inden for deres område, herunder 
kreditservicevirksomheder, der leverer 
tjenesteydelser i henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 348
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. EBA etablerer og fører i 
samarbejde med de nationale kompetente 
myndigheder et register over alle 
transaktioner med misligholdte lån på et 
sekundært marked i Unionen. De 
oplysninger, der registreres for hver 
transaktion, skal omfatte kreditors, 
kreditkøberens og 
kreditservicevirksomhedens identitet, 
købets størrelse i euro, det oprindelige 
lånebeløb samt antallet af lån i hver 
transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 349
Ernest Urtasun
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En kortere version af registeret 
gøres offentligt tilgængelig online og 
opdateres årligt.

Or. en

Ændringsforslag 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Beskyttelse af låntager

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheder i deres forhold 
til debitorerne handler i god tro, 
retfærdigt, professionelt samt respekterer 
deres privatliv.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheder opfylder 
følgende krav:
a) Oplysningerne må ikke være 
vildledende, uklare eller falske
b) Kreditservicevirksomhederne skal 
beskytte debitorernes personoplysninger 
og privatliv og må ikke kommunikere med 
andre personer end låntageren, herunder 
familiemedlemmer eller arbejdsgivere, 
medmindre debitor har givet tilladelse 
dertil
c) Kreditservicevirksomheder må ikke 
kommunikere med debitorer på en måde, 
der udgør chikane, trusler eller utilbørlig 
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påvirkning.
3. Medlemsstaterne sikrer, at gebyrer og 
bøder, som kreditservicevirksomheder 
pålægger låntagere, ikke overstiger de 
omkostninger, der er direkte forbundet 
med servicering af gælden. 
Medlemsstaterne kræver, at låntageren i 
tilfælde af overførsel af kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller af selve kreditaftalen til en 
kreditkøber underrettes i god tid om 
overførslen, og at al relevant EU-
lovgivning og national lovgivning 
vedrørende især håndhævelse af 
kontrakter, forbrugerbeskyttelse, 
låntagers rettigheder og strafferetten 
fortsat finder anvendelse på kreditkøberen 
eller kreditservicevirksomheden.
4. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere forudser muligheden, hvis 
bæredygtig, og fastlægger betingelserne 
for misligholdende låntagere for at 
forlade deres misligholdelsesstatus i 
overensstemmelse med foranstaltningerne 
som fastlagt i ECB's vejledning til banker 
om misligholdte lån.

Or. en

Ændringsforslag 351
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et tilsagn fra parterne om, at de vil 
overholde de bestemmelser i EU-retten og 
national lovgivning, som finder anvendelse 
på kreditaftalen, herunder med hensyn til 
forbrugerbeskyttelse.

d) et tilsagn fra parterne om, at de vil 
overholde de bestemmelser i EU-retten og 
national lovgivning, som finder anvendelse 
på kreditaftalen eller kreditorens 
rettigheder, herunder med hensyn til 
forbrugerbeskyttelse.
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Or. en

Ændringsforslag 352
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en klausul, der kræver, at 
låntagere skal behandles på en fair og 
omhyggelig måde.

Or. en

Ændringsforslag 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en klausul, der kræver, at 
låntagere skal behandles på en fair og 
omhyggelig måde.

Or. en

Ændringsforslag 354
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kræver, at 
kreditserviceringsaftalen indeholder krav 
om følgende:
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a) at kreditservicevirksomheden skal 
underrette kreditor, før den outsourcer 
nogen af sine aktiviteter som 
kreditservicevirksomhed
b) at låntageren skal underrettes om 
kreditserviceringsaftalen samt eventuel 
yderligere outsourcing af 
kreditserviceringsaktiviteter
c) at kreditservicevirksomhedens 
omkostninger og vederlag ikke bliver 
opkrævet fra låntageren
d) at låntageren er berettiget til at gøre 
enhver indsigelse gældende over for 
kreditservicevirksomheden, som han 
kunne gøre gældende over for den 
oprindelige kreditor.

Or. en

Ændringsforslag 355
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden opbevarer og 
fører følgende fortegnelser i mindst ti år fra 
datoen for den i stk. 1 omhandlede 
kontrakt:

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden opbevarer og 
fører følgende fortegnelser i mindst ti år fra 
datoen for den i stk. 1 omhandlede kontrakt 
og i mindst fem år fra den dato, hvor 
kontrakten opsiges:

Or. en

Ændringsforslag 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, der anvender 
tredjemand (en "kreditserviceleverandør") 
til at udføre aktiviteter, som den normalt 
selv ville udføre, fortsat er fuldt ud 
ansvarlig for opfyldelse af alle forpligtelser 
i henhold til de bestemmelser i national ret, 
der gennemfører dette direktiv. 
Outsourcing af nævnte 
kreditserviceringsaktiviteter sker på 
følgende betingelser:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, der anvender 
tredjemand (en "kreditserviceleverandør") 
til at udføre aktiviteter, som den normalt 
selv ville udføre, er underlagt det samme 
tilsyn som banksystemet i medlemsstaten 
og fortsat er fuldt ud ansvarlig for 
opfyldelse af alle forpligtelser i henhold til 
de bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv. Outsourcing af 
nævnte kreditserviceringsaktiviteter sker på 
følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 357
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, der anvender 
tredjemand (en 
"kreditserviceleverandør") til at udføre 
aktiviteter, som den normalt selv ville 
udføre, fortsat er fuldt ud ansvarlig for 
opfyldelse af alle forpligtelser i henhold til 
de bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv. Outsourcing af 
nævnte kreditserviceringsaktiviteter sker på 
følgende betingelser:

1. Medlemsstaterne sikrer, at hvor en 
tredjemand for en 
kreditservicevirksomhed udfører tjenester, 
der er relateret til aktiviteterne i nr. 7a), 
nr. iii) og iv), i artikel 3, stk. 1, er 
kreditservicevirksomheden fortsat fuldt ud 
ansvarlig for opfyldelse af alle forpligtelser 
i henhold til de bestemmelser i national ret, 
der gennemfører dette direktiv. 
Outsourcing af nævnte 
kreditserviceringsaktiviteter sker på 
følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 358
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit skal der 
indgås en skriftlig outsourcingaftale 
mellem kreditservicevirksomheden og 
kreditserviceleverandøren, som fastsætter, 
at kreditserviceleverandøren er forpligtet 
til at overholde de gældende retlige 
bestemmelser, herunder den nationale 
lovgivning til gennemførelse af dette 
direktiv og den relevante EU-ret eller 
nationale ret, der finder anvendelse på 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller selve kreditaftalen. 
Kontraktforholdet mellem 
kreditservicevirksomheden og kreditoren 
og kreditservicevirksomhedens 
forpligtelser over for kreditoren ændres 
ikke ved en outsourcingaftale med 
kreditserviceleverandøren. En 
kreditservicevirksomheds opfyldelse af 
kravene i dens tilladelse, jf. artikel 5, stk. 
1, berøres ikke af outsourcingen af 
kreditserviceringen.
Outsourcingen til 
kreditserviceleverandøren må ikke 
forhindre de kompetente myndigheders 
tilsyn med en kreditservicevirksomhed, jf. 
artikel 12 og 20.
Outsourcingen af de aktiviteter, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 9, må ikke 
foretages på en sådan måde, at kvaliteten 
af kreditservicevirksomhedens interne 
kontrol, soliditet eller kontinuitet 
forringes.

Or. en

Ændringsforslag 359
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden i mindst ti år 
fra datoen for den i stk. 1 omhandlede 
kontrakt opbevarer og fører fortegnelser 
over alle anvisninger til 
kreditserviceleverandøren.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden i mindst ti år 
fra datoen for den i stk. 1 omhandlede 
kontrakt opbevarer og fører fortegnelser 
over alle anvisninger til 
kreditserviceleverandøren og i mindst fem 
år fra den dato, hvor kontrakten opsiges.

Or. en

Ændringsforslag 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden i mindst ti år 
fra datoen for den i stk. 1 omhandlede 
kontrakt opbevarer og fører fortegnelser 
over alle anvisninger til 
kreditserviceleverandøren.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden straks 
informerer den kompetente myndighed i 
hjemlandet, og hvor relevant værtslandet, 
ikke inden outsourcing af aktiviteter i 
henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Ret til juridisk repræsentation



AM\1195240DA.docx 99/160 PE645.006v01-00

DA

1. I enhver retssag, der involverer en 
nødlidende låntager, tages der hensyn til 
princippet om lige repræsentation for at 
sikre en fuldstændig og retfærdig 
rettergang samt fuld forståelse af alle de 
parametre og påstande, der behandles i 
sagen. 
2. Dette kræver, at der er ensartet juridisk 
repræsentation, som er tilgængelig for 
alle nødlidende låntagere, og et 
tilstrækkeligt langt varsel for at sikre, at 
alle relevante omstændigheder og 
oplysninger kortlægges, og dermed sikre, 
at sagen forelægges retten på en 
fyldestgørende måde.
3. Dette skal om nødvendigt ske for 
medlemsstatens regning gennem gratis 
retshjælp eller tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 362
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, som har opnået 
tilladelse i henhold til artikel 5 i et 
hjemland, har ret til i Unionen at levere de 
tjenesteydelser, der er omfattet af nævnte 
tilladelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, som har opnået 
tilladelse i henhold til artikel 5 i et 
hjemland, har ret til i Unionen at levere de 
tjenesteydelser, der er omfattet af nævnte 
tilladelse eller af dem, der er fastlagt for 
genforhandling af betingelser og vilkår i 
forbindelse med kreditorens rettigheder 
under en kreditaftale eller i selve 
kreditaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, som har opnået 
tilladelse i henhold til artikel 5 i et 
hjemland, har ret til i Unionen at levere de 
tjenesteydelser, der er omfattet af nævnte 
tilladelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, som har opnået 
tilladelse i henhold til artikel 5 i et 
hjemland, har ret til i Unionen at levere de 
tjenesteydelser, der er omfattet af nævnte 
tilladelse, uden at det berører national 
lovgivning om låntageres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 364
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som en undtagelse fra det første 
afsnit hvad angår kreditaftaler med 
sikkerhedsstillelse indgået mellem 
kreditorer og låntagere, der er forbrugere 
som defineret i artikel 3, litra c), i direktiv 
2008/48/EF, samt kreditaftaler indgået 
mellem kreditorer og erhvervsdrivende 
låntagere med sikkerhedsstillelse i fast 
ejendom til beboelse, som er en 
erhvervsdrivende låntagers primære 
bopæl, skal en kreditservicevirksomhed 
forpligtes til at indhente godkendelse og 
til at etablere en filial eller et 
datterselskab i den medlemsstat, som den 
agter at operere i.

Or. en
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Ændringsforslag 365
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvad angår kreditaftaler indgået 
mellem kreditorer og forbrugere samt 
kreditaftaler indgået mellem kreditorer og 
erhvervsdrivende låntagere, der er sikret 
ved fast ejendom til beboelse, som er en 
erhvervsdrivende låntagers primære 
bopæl, skal en kreditservicevirksomhed 
forpligtes til at indhente godkendelse og 
til at etablere en filial eller et 
datterselskab i den medlemsstat, som den 
agter at operere i.

Or. en

Ændringsforslag 366
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvad angår kreditaftaler indgået 
mellem kreditorer og forbrugere, skal en 
kreditservicevirksomhed forpligtes til at 
indhente godkendelse og til at etablere en 
filial eller et datterselskab i den 
medlemsstat, som den agter at operere i.

Or. en

Ændringsforslag 367
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvad angår kreditaftaler indgået 
mellem kreditorer og forbrugere, skal en 
kreditservicevirksomhed forpligtes til at 
indhente godkendelse og til at etablere en 
filial eller et datterselskab i den 
medlemsstat, som den agter at operere i.

Or. en

Begrundelse

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
State and then passport their products and services into other EU countries through a branch 
or online distribution. In that case, the supervisory authority of the firm’s home country is 
competent to oversee its activities, while the host authority (country where the firm effectively 
operates) has limited power over those firms. The EU passporting model does not take the 
consumer perspective into account and leaves room for regulatory and supervisory arbitrage, 
endangering market integrity and financial stability. More specifically, EU passporting is not 
an appropriate tool when it comes to consumer non-performing loans. Distressed consumer 
borrowers should not be exposed to credit servicers authorised and supervised abroad. This 
would have major negative consequences for vulnerable consumers.

Ændringsforslag 368
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det er relevant, adressen på 
den filial, der er etableret i værtslandet

b) adressen på den filial, der er 
etableret i værtslandet

Or. en

Ændringsforslag 369
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det er relevant, identiteten og 
adressen på den befuldmægtigede, der er 
udpeget i værtslandet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 370
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kreditservicevirksomhederne skal 
overholde eventuelle supplerende love og 
regler om gældsinddrivelse i 
værtsmedlemsstaten, uanset hvor i EU 
kreditservicevirksomhedens hovedsæde er 
beliggende.

Or. en

Ændringsforslag 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. En kreditservicevirksomhed skal 
overholde eventuelle supplerende love og 
regler i værtsmedlemsstaten, uanset hvor i 
EU kreditservicevirksomhedens 
hovedsæde er beliggende.

Or. en

Ændringsforslag 372
Ernest Urtasun
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kreditservicevirksomheder må 
ikke levere tjenesteydelser på tværs af 
grænser i forbindelse med kreditaftaler 
indgået mellem kreditorer og låntagere, 
som er forbrugere som defineret i artikel 
3, litra c), i direktiv 2008/48/EF, samt 
kreditaftaler indgået mellem kreditorer og 
erhvervsdrivende låntagere med 
sikkerhedsstillelse i fast ejendom til 
beboelse, som udgør den primære bopæl 
for en erhvervsdrivende låntager. I det 
tilfælde skal de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor 
kreditservicevirksomhederne driver 
virksomhed, godkende og føre tilsyn med 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 373
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
undersøger og vurderer, om en 
kreditservicevirksomhed, som leverer 
tjenesteydelser i et værtsland, løbende 
overholder kravene i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
undersøger og vurderer, om en 
kreditservicevirksomhed, som leverer 
tjenesteydelser i et værtsland, løbende 
overholder kravene i artikel 5 og 5a i dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 374
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kreditservicevirksomheder må 
ikke levere tjenesteydelser på tværs af 
grænser i forbindelse med kreditaftaler 
indgået mellem kreditorer og forbrugere 
samt kreditaftaler indgået mellem 
kreditorer og erhvervsdrivende låntagere, 
der er sikret ved fast ejendom til beboelse, 
som udgør den primære bopæl for en 
erhvervsdrivende låntager. I det tilfælde 
skal de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor 
kreditservicevirksomhederne driver 
virksomhed, godkende og føre tilsyn med 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 375
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet 
kan revidere og vurdere en 
kreditservicevirksomheds løbende 
overholdelse af de krav, der følger af 
direktivet og af andre EU-regler og 
nationale regler, der finder anvendelse på 
kreditaftalen og dens debitor, når 
kreditservicevirksomheden leverer 
tjenesteydelser i den pågældende 
medlemsstat.
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Or. en

Ændringsforslag 376
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kreditservicevirksomheder må 
ikke levere tjenesteydelser på tværs af 
grænser i forbindelse med kreditaftaler 
indgået mellem kreditorer og forbrugere. 
I det tilfælde skal de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
kreditservicevirksomhederne driver 
virksomhed, godkende og føre tilsyn med 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 377
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kreditservicevirksomheder må 
ikke levere tjenesteydelser på tværs af 
grænser i forbindelse med kreditaftaler 
indgået mellem kreditorer og forbrugere. 
I det tilfælde skal de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
kreditservicevirksomhederne driver 
virksomhed, godkende og føre tilsyn med 
dem.

Or. en
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Begrundelse

EU's "passporting"-model ikke et egnet værktøj, når det gælder forbrugeres misligholdte lån. 
Låntagere med misligholdte lån, der er forbrugere, bør ikke være underlagt kreditorer, der er 
godkendt i et andet land, og som overvåges her. Det vil få store negative konsekvenser for 
sårbare forbrugere.

Ændringsforslag 378
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet har 
beføjelser til at føre tilsyn med, undersøge 
og pålægge kreditservicevirksomheder 
administrative sanktioner eller bøder og 
afhjælpende foranstaltninger for så vidt 
angår deres aktiviteter i et værtsland.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjem- og 
værtslandet har beføjelser til at føre tilsyn 
med, undersøge og pålægge 
kreditservicevirksomheder administrative 
sanktioner eller bøder og afhjælpende 
foranstaltninger for så vidt angår deres 
aktiviteter i et værtsland i forbindelse med 
det ansvar, de pålægges i henhold til det 
foregående stykke.

Or. en

Ændringsforslag 379
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjem- og 
værtslandet i tilfælde, hvor en 
kreditservicevirksomhed, som har hjemsted 
eller er etableret i et hjemland, har etableret 
en filial eller udpeget en befuldmægtiget i 
et værtsland, samarbejder tæt om 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjem- og 
værtslandet i tilfælde, hvor en 
kreditservicevirksomhed, som har hjemsted 
eller er etableret i et hjemland, har etableret 
en filial eller udpeget en 
kreditservicevirksomhed i et værtsland, 
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udførelsen af deres funktioner og opgaver i 
henhold til dette direktiv, særlig i 
forbindelse med gennemførelsen af 
kontroller, undersøgelser og inspektioner 
på stedet i nævnte filial eller hos den 
befuldmægtigede.

samarbejder tæt om udførelsen af deres 
funktioner og opgaver i henhold til dette 
direktiv, særlig i forbindelse med 
gennemførelsen af kontroller, 
undersøgelser og inspektioner på stedet i 
nævnte filial eller hos en 
kreditservicevirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 380
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet ved 
udførelsen af deres funktioner og opgaver i 
henhold til dette direktiv anmoder de 
kompetente myndigheder i værtslandet om 
assistance i forbindelse med 
gennemførelsen af en inspektion på stedet i 
en filial, som er etableret i et værtsland, 
eller hos en befuldmægtiget, som er 
udpeget i et værtsland.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet ved 
udførelsen af deres funktioner og opgaver i 
henhold til dette direktiv anmoder de 
kompetente myndigheder i værtslandet om 
assistance i forbindelse med 
gennemførelsen af en inspektion på stedet i 
en filial, som er etableret i et værtsland, 
eller hos en befuldmægtiget, som er 
udpeget i et værtsland. Kontrollen på 
stedet af en filial eller en 
kreditservicevirksomhed skal udføres i 
overensstemmelse med lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor kontrollen foretages.

Or. en

Ændringsforslag 381
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag



AM\1195240DA.docx 109/160 PE645.006v01-00

DA

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor de har dokumentation for, at 
en kreditservicevirksomhed, som leverer 
tjenesteydelser på deres område, jf. artikel 
11, har tilsidesat forpligtelserne i medfør af 
de bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv, fremsender 
denne dokumentation til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet og anmoder om, 
at de træffer de nødvenlige foranstaltninger

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor de har dokumentation for, at 
en kreditservicevirksomhed, som leverer 
tjenesteydelser på deres område, jf. artikel 
11, har tilsidesat gældende regler, 
herunder forpligtelserne i medfør af de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv, fremsender 
denne dokumentation til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet og anmoder om, 
at de træffer de nødvenlige foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 382
Pedro Marques

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor de har dokumentation for, at 
en kreditservicevirksomhed, som leverer 
tjenesteydelser på deres område, jf. artikel 
11, har tilsidesat forpligtelserne i medfør 
af de bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv, fremsender 
denne dokumentation til de kompetente 
myndigheder i hjemlandet og anmoder om, 
at de træffer de nødvenlige foranstaltninger

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor de har dokumentation for, at 
en kreditservicevirksomhed, som leverer 
tjenesteydelser på deres område, jf. artikel 
11, har tilsidesat kravene i artikel 5 i dette 
direktiv, fremsender denne dokumentation 
til de kompetente myndigheder i 
hjemlandet og anmoder om, at de træffer 
de nødvenlige foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 383
Pedro Marques

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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11. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor kreditservicevirksomheden 
— efter at de kompetente myndigheder i 
hjemlandet inden for en rimelig tidsfrist 
efter fremsendelsen til dem af 
dokumentationen ikke har truffet passende 
foranstaltninger eller trods de 
foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder i hjemlandet har truffet, eller 
i en presserende situation — fortsat 
tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til 
dette direktiv, har beføjelser til at pålægge 
de nødvendige administrative sanktioner 
eller bøder og afhjælpende foranstaltninger 
for at sikre overholdelse af dette direktivs 
bestemmelser på deres område efter 
forinden uden ophold at have oplyst de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
de påtænkte foranstaltninger.

11. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor kreditservicevirksomheden, 
efter at de kompetente myndigheder i 
hjemlandet inden for en rimelig tidsfrist 
efter fremsendelsen til dem af 
dokumentationen ikke har truffet passende 
foranstaltninger eller trods de 
foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder i hjemlandet har truffet, eller 
i en presserende situation, hvor der er 
behov for en øjeblikkelig indsats for at 
fjerne en alvorlig trussel mod låntagernes 
kollektive interesser, fortsat tilsidesætter 
gældende regler, herunder sine 
forpligtelser i henhold til dette direktiv og 
andre nationale regler, har beføjelser til at 
pålægge de nødvendige administrative 
bøder og afhjælpende foranstaltninger for 
at sikre overholdelse af gældende regler 
efter forinden uden ophold at have oplyst 
de kompetente myndigheder i hjemlandet 
om de påtænkte foranstaltninger. De 
kompetente myndigheder i værtslandet 
kan desuden forbyde yderligere aktiviteter 
for sådanne kreditservicevirksomheder i 
deres medlemsstat, indtil den kompetente 
myndighed i hjemlandet har truffet en 
passende afgørelse, eller en afhjælpende 
foranstaltning er truffet af 
kreditservicevirksomheden. 

Or. en

Ændringsforslag 384
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor kreditservicevirksomheden 
— efter at de kompetente myndigheder i 

11. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet i 
tilfælde, hvor kreditservicevirksomheden 
— efter at de kompetente myndigheder i 
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hjemlandet inden for en rimelig tidsfrist 
efter fremsendelsen til dem af 
dokumentationen ikke har truffet passende 
foranstaltninger eller trods de 
foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder i hjemlandet har truffet, eller 
i en presserende situation — fortsat 
tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til 
dette direktiv, har beføjelser til at pålægge 
de nødvendige administrative sanktioner 
eller bøder og afhjælpende foranstaltninger 
for at sikre overholdelse af dette direktivs 
bestemmelser på deres område efter 
forinden uden ophold at have oplyst de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
de påtænkte foranstaltninger.

hjemlandet inden for en rimelig tidsfrist 
efter fremsendelsen til dem af 
dokumentationen har truffet passende 
foranstaltninger eller trods de 
foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder i hjemlandet har truffet, eller 
i en presserende situation — fortsat 
tilsidesætter gældende regler, herunder 
sine forpligtelser i henhold til dette 
direktiv, har beføjelser til at pålægge de 
nødvendige administrative sanktioner eller 
bøder og afhjælpende foranstaltninger for 
at sikre overholdelse af dette direktivs 
bestemmelser på deres område efter 
forinden uden ophold at have oplyst de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
de påtænkte foranstaltninger. 
Medlemsstaterne sikrer navnlig, at de 
kompetente myndigheder i værtslandet 
kan forbyde sådanne 
kreditservicevirksomheders aktiviteter i 
deres medlemsstat, indtil den kompetente 
myndighed i hjemlandet har truffet en 
passende beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 385
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat finder, at samarbejdet med 
de kompetente myndigheder i en anden 
medlemsstat i en bestemt sag ikke opfylder 
de relevante krav i dette direktiv, 
forelægger den sagen for EBA. Hvis en 
uoverensstemmelse mellem hjem- og 
værtslandet varer mere end fire måneder, 
skal de pågældende kompetente 
myndigheder udskyde deres beslutning og 
afvente den afgørelse, som EBA måtte 
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vedtage i henhold til artikel 19, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 1093/2010, og træffe 
deres beslutning i overensstemmelse med 
EBA's afgørelse. Perioden på fire 
måneder anses for at være forligsfasen i 
nævnte forordnings forstand. EBA kan 
også på eget initiativ i overensstemmelse 
med artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i 
nævnte forordning bistå de kompetente 
myndigheder med at nå til enighed.

Or. en

Ændringsforslag 386
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Afsnit 2 – kapitel 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rettigheder og beskyttelse for låntagere 
med misligholdte lån, som er forbrugere

Or. en

Begrundelse

Distressed borrowers need to be protected from an additional financial burden in case the 
creditor or a third-party investor/purchaser forecloses the borrower’s primary residence. In 
that case, return or transfer to the creditor or a third-party of the security or proceeds from 
the sale of the security should be sufficient to repay the credit. Article 28(4) of the Mortgage 
Credit Directive would need to be amended accordingly. Art 28(4) of MCD provides that 
“Member States shall not prevent the parties to a credit agreement from expressly agreeing 
that return or transfer to the creditor of the security or proceeds from the sale of the security 
is sufficient to repay the credit”. Credit purchasers are specialised firms which purchase 
portfolios of distressed debt from banks at a discounted price, and then try to collect the total 
amount of debt, plus fees and penalties, from the debtor. The current situation is imbalanced 
and does not take account of the consumer interests.  A more sustainable solution is possible , 
which would ensure that the NPLs are removed from banks’ balance sheets, while at the same 
time limit consumer exposure to third party credit purchasers and credit servicers with whom 
the consumer did not contact, and whose interests are diametrically opposed with those of the 
consumer; Very often distressed borrowers cannot make use of a legal representation in court 
cases involving a dispute with the creditor or a third party. That represents an unlevel playing 
field between the finance professional and the consumer and may influence the outcome of the 
court cases.



AM\1195240DA.docx 113/160 PE645.006v01-00

DA

Ændringsforslag 387
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Henstandsforanstaltninger og 

tvangsauktion
1. Kreditorer skal gøre alt for at undgå at 
overføre forbrugeres misligholdte lån til 
tredjemand. Medlemsstaterne skal især 
sikre, at kreditorer udviser rimelig 
tilbageholdenhed over for låntagere med 
misligholdte lån i overensstemmelse med 
artikel 28 i direktiv 2014/17/EU og EBA-
retningslinjerne for restancer og 
tvangsauktion (EBA/GL/2015/12).
2. Henstandsforanstaltninger kan omfatte 
nedenstående indrømmelser over for 
forbrugeren:
a) fuldstændig eller delvis refinansiering 
af en kreditaftale
b) ændring af en kreditaftales hidtidige 
vilkår og betingelser, der bl.a. kan 
omfatte:
i) forlængelse af realkreditlånets løbetid
ii) ændring af realkreditlånets type (f.eks. 
fra et afdragspligtigt lån til et afdragsfrit 
lån)
iii) udskydelse af betalingen af hele eller 
dele af afdraget i en periode
iv) ændring af rentesatsen op til et 
nærmere bestemt loft
v) tilbud om betalingsfrihed i en periode.
3. Definitionen af misligholdte lån i 
Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/227 
berører ikke kreditorernes 
henstandsforpligtelser.
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4. I tilfælde af tvangsauktion bør 
returnering eller overdragelse af 
sikkerhedsstillelsen til kreditor eller 
tredjemand eller provenuet ved salg af 
sikkerhedsstillelsen være tilstrækkelig til 
at tilbagebetale lånet, hvis der er stillet 
sikkerhed i forbrugerens primære bopæl. 
Artikel 28, stk. 4, i direktiv 2014/17/EU 
ændres tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 388
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Tilbagekøb af gæld

1. Hvis et kreditinstitut agter at overføre 
en kreditaftale til en kreditkøber til en 
bestemt pris, skal kreditinstituttet før 
overførslen give de pågældende debitorer, 
som er forbrugere, mulighed for at 
tilbagekøbe deres gæld til samme pris 
eller med et lille tillæg, som ville skulle 
fastsættes af de relevante kompetente 
myndigheder. Til det formål skal 
kreditinstitutter forpligtes til at 
offentliggøre de nødvendige oplysninger 
om de forventede aftaler med kreditkøbere 
for de relevante kompetente myndigheder.
2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
tilbagekøbsoptionen kan udnyttes i rater.

Or. en

Ændringsforslag 389
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
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Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Adfærdsregler for 

kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere

1. Kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere skal altid handle i god tro, 
behandle forbrugerne retfærdigt og 
respektere deres privatliv. Følgende 
praksis er forbudt:
a) at give forbrugere vildledende 
oplysninger
b) at chikanere forbrugere, herunder at 
videregive oplysninger om en forbrugers 
gæld til arbejdsgiver, familie, venner og 
naboer
c) at opkræve gebyrer og bøder fra 
forbrugere, der overstiger de 
omkostninger, der er direkte forbundet 
med forvaltningen af gælden. 
Medlemsstaterne skal fastsætte et loft over 
disse gebyrer og bøder i overensstemmelse 
med principperne om rimelighed, 
rationalitet og proportionalitet.
Dette stykke finder også anvendelse på 
kreditserviceleverandører, som 
kreditserviceringsaktiviteterne er 
outsourcet til i overensstemmelse med 
artikel 10 i dette direktiv.
2. Medlemsstaterne skal kunne bevare 
deres nationale foranstaltninger til 
beskyttelse af nødlidende låntagere samt 
vedtage strengere foranstaltninger såsom 
foranstaltninger vedrørende personlig 
insolvens eller begrænsning af 
kreditservicevirksomheders og 
kreditkøberes aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 390
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Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Artikel 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12d
Ret til juridisk repræsentation

1. I enhver retssag, der involverer en 
nødlidende låntager, tages der hensyn til 
princippet om lige repræsentation for at 
sikre en fuldstændig og retfærdig 
rettergang samt fuld forståelse af alle de 
parametre og påstande, der behandles i 
sagen.
2. Dette kræver, at der er ensartet juridisk 
repræsentation, som er tilgængelig for 
alle nødlidende låntagere, og et 
tilstrækkeligt langt varsel for at sikre, at 
alle relevante omstændigheder og 
oplysninger kortlægges, og dermed sikre, 
at sagen forelægges retten på en 
fyldestgørende måde.
3. Dette skal om nødvendigt ske for 
medlemsstatens regning gennem gratis 
retshjælp eller tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 391
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til direktiv
Artikel 12 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12e
Forlig uden om domstolene

Medlemsstaterne sikrer, at uafhængige og 
gennemsigtige udenretslige 
tvistbilæggelsesmekanismer er 
tilgængelige for forbrugerne. Disse 
mekanismer skal omfatte direkte forlig og 
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alternativ tvistbilæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 392
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel -13 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -13
Henstandsforanstaltninger

1. Medlemsstaterne kræver, at kreditorer 
med rettidig omhu gør deres bedste for at 
træffe passende, rimelige og holdbare 
henstandsforanstaltninger ud over de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 28 i direktiv 2014/17/EU, forud for 
overførslen af kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller af 
kreditaftalen, hvis den låntager, der har 
indgået en kreditaftale, har 
betalingsproblemer.
2. Henstandsforanstaltninger skal 
prioritere forbrugerne og mindst omfatte 
følgende potentielle foranstaltninger, som 
skal meddeles i standardiserede formater 
til låntagere, som har betalingsproblemer, 
på grundlag af en 
overkommelighedsvurdering:
a) muligheder for delvis refinansiering af 
en kreditaftale
b) muligheder for eventuelt at ændre de 
hidtidige vilkår og betingelser for en 
kreditaftale til gavn for låntageren, 
herunder bl.a.:
i) forlængelse af løbetiden for lånet
ii) ændring af typen af lån
iii) udskydelse af betalingen af hele eller 
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dele af afdraget i en periode
iv) ændring af rentesatsen op til et 
nærmere bestemt loft; tilbud om 
betalings- eller afdragsfrihed
v) delvise afdrag og tilbagekøb af gæld
vi) valutaomregning
vii) delvis eftergivelse og 
gældskonsolidering.
3. Kategorisering af kreditaftaler som 
misligholdte berører ikke kreditors krav i 
forbindelse med kreditlempelse.
4. Kreditinstitutter og andre kreditorer 
fremlægger årligt en rapport for de 
kompetente myndigheder med en oversigt 
over deres henstandspolitikker og 
processer, herunder procedurerne for 
tidlig opdagelse af låntagere med 
betalingsproblemer. Rapporten skal 
indeholde en oversigt over det antal 
låntagere, for hvilke der er truffet 
henstandsforanstaltninger, og de typer 
henstandsforanstaltninger, der har været 
anvendt i løbet af det foregående år. 
Forvaltningsorganet skal godkende disse 
oplysninger, før de forelægges de 
kompetente myndigheder.
5. EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at præcisere:
i) de henstandsforanstaltninger og den 
overkommelighedsvurdering, der er 
omhandlet i stk. 2
ii) definitionen af en låntager med 
betalingsproblemer som omhandlet i stk. 2
iii) indholdet af den i stk. 4 omhandlede 
rapport.
EBA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest [et år 
efter direktivets ikrafttræden]. 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
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artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 393
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel -13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -13a
Krav til kreditorer før overførsel af 

kreditors rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller kreditaftalen.

Medlemsstaterne kræver, at kreditorer 
ikke overfører en ikke-misligholdt 
kreditaftale uden samtykke fra den 
låntager, der har indgået kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditor giver en kreditkøber alle de 
oplysninger, som er nødvendige, for at 
denne kan vurdere kreditaftalens værdi og 
sandsynligheden for at realisere værdien af 
en sådan aftale forud for indgåelsen af en 
kontrakt om overførsel af den pågældende 
kreditaftale.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditor giver de nødvendige oplysninger 
om kreditorens rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale, og, hvis det er 
relevant, sikkerhedsstillelsen, til en 
kreditkøber for at denne kan vurdere 
værdien af kreditorens rettigheder i 
henhold til en misligholdt kreditaftale 
eller selve den misligholdte kreditaftale og 
sandsynligheden for at realisere værdien af 
en sådan aftale forud for indgåelsen af en 
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kontrakt om overførsel af den pågældende 
kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller den 
pågældende misligholdte kreditaftale, 
samtidig med at der sikres beskyttelse af 
de oplysninger, som kreditor har stillet til 
rådighed, og fortroligheden af 
forretningsoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 395
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditor giver en kreditkøber alle de 
oplysninger, som er nødvendige, for at 
denne kan vurdere kreditaftalens værdi og 
sandsynligheden for at realisere værdien af 
en sådan aftale forud for indgåelsen af en 
kontrakt om overførsel af den pågældende 
kreditaftale.

1. Medlemsstaterne sikrer, i det 
omfang dette med rimelighed kan 
forventes at afstedkomme eller fremme 
formidlingen af sådanne oplysninger, at 
en kreditor giver en kreditkøber alle de 
oplysninger, som er nødvendige, for at 
denne kan vurdere kreditaftalens værdi og 
sandsynligheden for at realisere værdien af 
en sådan aftale forud for indgåelsen af en 
kontrakt om overførsel af den pågældende 
kreditaftale.

Or. en

Ændringsforslag 396
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger et 
kreditinstitut eller datterselskabet af et 
kreditinstitut, som overfører en kreditaftale 
til en kreditkøber, at oplyse de kompetente 

2. Medlemsstaterne pålægger 
kreditinstitutter, som overfører en 
kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller selve den 
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myndigheder, som er udpeget i henhold til 
dette direktivs artikel 20, stk. 3, samt 
artikel 4 i direktiv 2013/36/EU39, om 
følgende:

misligholdte kreditaftale til en kreditkøber, 
for den enkelte overførsel hvert andet år 
at oplyse de kompetente myndigheder, som 
er udpeget i henhold til dette direktivs 
artikel 20, stk. 3, samt artikel 4 i direktiv 
2013/36/EU39, om kreditkøberens 
juridiske identifikator (LEI), eller, hvis en 
sådan identifikator ikke findes, om:
i) identiteten på kreditkøberen eller 
medlemmerne af kreditkøberens ledelses- 
eller administrationsorgan og de 
personer, som besidder kvalificerede 
andele i kreditkøberen som defineret i 
artikel 4, stk. 1, nr. 36, i forordning (EU) 
nr. 575/2013 og
ii) kreditkøberens adresse.
Desuden skal kreditinstituttet mindst 
oplyse følgende:

_________________ _________________
39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Ændringsforslag 397
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Kreditkøbere underlagt national 

lovgivning
En kreditkøber, der udfører aktiviteter i 
en medlemsstat, er underlagt de 
begrænsninger og krav, der er fastlagt i 
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den nationale lovgivning i medlemsstaten 
i overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som præciserer det format, 
som kreditorer, som er kreditinstitutter, 
skal anvende med henblik på at give de 
oplysninger, der er fastsat i artikel 13, stk. 
1, således at kreditkøberne får nærmere 
oplysninger om deres krediteksponeringer i 
anlægsbeholdningen med henblik på 
screening, finansiel due diligence og 
værdiansættelse af kreditaftalen.

1. EBA udarbejder udkast til 
retningslinjer, som præciserer det format, 
som kan anvendes af kreditorer, som er 
kreditinstitutter, med henblik på at give de 
oplysninger, der er fastsat i artikel 13, stk. 
1, således at kreditkøberne får nærmere 
oplysninger om deres krediteksponeringer i 
anlægsbeholdningen med henblik på 
screening, finansiel due diligence og 
værdiansættelse af kreditaftalen EBA 
angiver i udkastet til retningslinjer, hvilke 
datafelter der som minimum skal indgå 
for misligholdte kreditaftaler eller 
kreditors rettigheder for at opfylde 
oplysningskravene i artikel 13, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Formularerne for misligholdte lån er ikke obligatoriske og ikke et tilsynsmæssigt 
rapporteringskrav, men udelukkende en retningslinje.

Ændringsforslag 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EBA udarbejder udkast til 1. EBA udarbejder retningslinjer, 
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gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som præciserer det format, 
som kreditorer, som er kreditinstitutter, 
skal anvende med henblik på at give de 
oplysninger, der er fastsat i artikel 13, stk. 
1, således at kreditkøberne får nærmere 
oplysninger om deres krediteksponeringer i 
anlægsbeholdningen med henblik på 
screening, finansiel due diligence og 
værdiansættelse af kreditaftalen.

som præciserer det format, som kan 
anvendes af kreditorer, som er 
kreditinstitutter, med henblik på at give de 
oplysninger, der er fastsat i artikel 13, stk. 
1, således at kreditkøberne får nærmere 
oplysninger om deres krediteksponeringer i 
anlægsbeholdningen med henblik på 
screening, finansiel due diligence og 
værdiansættelse af kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 400
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som præciserer det format, som 
kreditorer, som er kreditinstitutter, skal 
anvende med henblik på at give de 
oplysninger, der er fastsat i artikel 13, stk. 
1, således at kreditkøberne får nærmere 
oplysninger om deres krediteksponeringer i 
anlægsbeholdningen med henblik på 
screening, finansiel due diligence og 
værdiansættelse af kreditaftalen.

1. EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som præciserer det format, som 
kreditorer, som er kreditinstitutter, skal 
anvende med henblik på at give de 
oplysninger, der er fastsat i artikel 13, stk. 
1, således at kreditkøberne får nærmere 
oplysninger om deres krediteksponeringer i 
anlægsbeholdningen med henblik på 
screening, finansiel due diligence og 
værdiansættelse af kreditorens rettigheder 
i henhold til en misligholdt kreditaftale 
eller selve den misligholdte kreditaftale. 
EBA specificerer i de reguleringsmæssige 
standarder de krævede datafelter for 
kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller for selve den 
misligholdte kreditaftale for at opfylde 
oplysningskravene i artikel 13, stk. 1, 
hvilket finder anvendelse på 
kreditinstitutter på forholdsmæssig vis 
under hensyntagen til deres størrelse og 
kompleksitet. 

Or. en
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Ændringsforslag 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EBA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31 December 2018].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage de i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1093/201040 .

udgår

_________________
40 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed), om 
ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 
om ophævelse af Kommissionens 
afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 
15.12.2010, s. 12).

Or. en
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Ændringsforslag 403
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøbers repræsentant som omhandlet 
i artikel 17, stk. 1, udpeger et kreditinstitut 
etableret i Unionen, et i Unionen etableret 
datterselskab af et sådant kreditinstitut 
eller en kreditservicevirksomhed, som har 
tilladelse, til at foretage kreditservicering i 
forbindelse med kreditaftaler, som indgås 
med forbrugere.

1. Medlemsstaterne sikrer direkte 
regulering af kreditkøbere, der opererer i 
deres jurisdiktion ved at sikre, at de 
nationale kompetente myndigheder har 
beføjelse til at overvåge og undersøge 
kreditkøbere samt iværksætte sanktioner 
over for disse.

Or. en

Ændringsforslag 404
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber ikke er omfattet af andre 
supplerende krav i forbindelse med købet 
at kreditaftaler end dem, som følger af 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 405
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE645.006v01-00 126/160 AM\1195240DA.docx

DA

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber ikke er omfattet af andre 
supplerende krav i forbindelse med købet 
at kreditaftaler end dem, som følger af 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 406
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber ikke er omfattet af andre 
supplerende krav i forbindelse med købet 
at kreditaftaler end dem, som følger af 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.

2. Medlemsstaterne sikrer, at relevant 
EU-ret og national lovgivning vedrørende 
navnlig håndhævelse af aftaler, 
forbrugerbeskyttelse, låntagers rettigheder 
og strafferet fortsat finder anvendelse på 
kreditkøberen efter en overførsel af 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller selve kreditaftalen til 
kreditkøberen. Beskyttelsesniveauet i 
henhold til EU-retten og national ret for 
forbrugere og andre låntagere berøres 
ikke af overførslen af kreditorens 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller selve kreditaftalen til kreditkøberen.

Or. en

Ændringsforslag 407
Pedro Marques

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber ikke er omfattet af andre 

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber ikke er omfattet af andre 
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supplerende krav i forbindelse med købet 
at kreditaftaler end dem, som følger af 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.

supplerende administrative krav i 
forbindelse med købet af 
kreditorrettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller for selve den 
misligholdte kreditaftale end dem, som 
følger af bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv, 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen eller 
den lovgivning, der regulerer aftalen. 
Medlemsstaterne sikrer, at den relevante 
EU-lovgivning og nationale lovgivning 
vedrørende især håndhævelse af 
kontrakter, forbrugerbeskyttelse, 
låntagers rettigheder, kreditoprindelse, 
bankhemmelighedsregler og strafferetten 
fortsat finder anvendelse på kreditkøberen 
efter overførslen af kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller af selve 
kreditaftalen til kreditkøberen. 
Beskyttelsesniveauet i henhold til EU-
retten og national ret for forbrugere og 
andre låntagere berøres ikke af 
overførslen af kreditorens rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen til kreditkøberen.

Or. en

Ændringsforslag 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber ikke er omfattet af andre 
supplerende krav i forbindelse med købet 
at kreditaftaler end dem, som følger af 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber er omfattet af de nødvendige 
supplerende krav i forbindelse med købet 
af kreditaftaler, som følger af 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber eller, hvis relevant, den 
udpegede kreditservicevirksomhed efter 
overførslen af kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller af selve 
kreditaftalen lever op til alle relevante 
informations- og meddelelseskrav over for 
de nationale kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 410
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv berører ikke de 
nationale beføjelser vedrørende 
kreditregistre, herunder beføjelsen til at 
kræve, at kreditkøbere oplyses om 
kreditors rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller om selve kreditaftalen og 
dens opfyldelse.

Or. en

Ændringsforslag 411
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)



AM\1195240DA.docx 129/160 PE645.006v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Direktivet berører ikke 
medlemsstaternes lovgivning om udvidelse 
af direktivets anvendelsesområde eller 
supplerende krav til kreditkøbere.

Or. en

Ændringsforslag 412
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Repræsentanter for kreditkøbere, som 
ikke er etableret i Unionen
1. Medlemsstaterne bestemmer, at en 
kreditkøber, som ikke har hjemsted eller 
er etableret i Unionen, i forbindelse med 
en aftale om overførsel af en kreditaftale 
skriftligt udpeger en repræsentant, som 
har hjemsted eller er etableret i Unionen.
2. I alle spørgsmål vedrørende den 
løbende overholdelse af dette direktiv 
henvender de kompetente myndigheder 
sig, foruden eller i stedet for til 
kreditkøber, til den i stk. 1 omhandlede 
repræsentant, som er fuldt ud ansvarlig 
for opfyldelse af alle forpligtelser, som 
påhviler kreditkøberen i henhold til de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber eller, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant som udpeget i henhold 
til artikel 17 meddeler de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
kreditkøberen eller, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant har hjemsted eller er 
etableret, at denne har til hensigt direkte at 
håndhæve en kreditaftale, ved at oplyse 
følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber, enheder eller, hvis det er 
relevant, dennes repræsentant som udpeget 
i henhold til artikel 17 er underlagt de 
samme regler, uanset om de er 
specialiserede kreditservicevirksomheder 
eller bankinstitutter, og endvidere 
meddeler de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor kreditkøberen eller, 
hvis det er relevant, dennes repræsentant 
har hjemsted eller er etableret, at denne har 
til hensigt direkte at håndhæve en 
kreditaftale, ved at oplyse følgende:

Or. en

Ændringsforslag 414
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber eller, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant som udpeget i 
henhold til artikel 17 meddeler de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor kreditkøberen eller, 
hvis det er relevant, dennes repræsentant 
har hjemsted eller er etableret, at denne 
har til hensigt direkte at håndhæve en 
kreditaftale, ved at oplyse følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber meddeler de kompetente 
myndigheder i medlemsstaten, at denne 
har til hensigt direkte at håndhæve en 
kreditaftale, ved at oplyse følgende:

Or. en

Ændringsforslag 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger en 
kreditkøber eller, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant som udpeget i 
henhold til artikel 17, som overfører en 
kreditaftale til en anden kreditkøber, at 
oplyse de kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 18, stk. 1, om 
overførslen samt identiteten og adressen 
på den nye kreditkøber og, hvis det er 
relevant, dennes repræsentant som 
udpeget i henhold til artikel 17.

1. Når en kreditkøber overfører en 
kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller selve de 
misligholdte kreditaftaler til en anden 
kreditkøber, skal medlemsstaterne kræve, 
at den udpegede kreditservicevirksomhed 
for hver overførsel kvartalsvis underretter 
de kompetente myndigheder i hjemlandet 
om den nye kreditkøbers juridiske 
identifikator (LEI), eller, hvis en sådan 
identifikator ikke findes, om:
i) identiteten på den nye kreditkøber eller 
medlemmerne af den nye kreditkøbers 
ledelses- eller administrationsorgan og de 
personer, som besidder kvalificerede 
andele i den nye kreditkøber som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 36), i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og
ii) den nye købers adresse.
Endvidere skal kreditkøberen som 
minimum oplyse om følgende under ét:
a) det samlede udestående beløb for 
kreditors rettigheder i henhold til de 
misligholdte kreditaftaler eller for selve de 
misligholdte kreditaftaler, der overføres
b) antallet og omfanget af kreditorens 
rettigheder i henhold til de misligholdte 
kreditaftaler eller de misligholdte 
kreditaftaler, der overføres
c) hvorvidt overførslen omfatter kreditors 
rettigheder i henhold til de misligholdte 
kreditaftaler eller misligholdte 
kreditaftaler indgået med forbrugere og 
den type aktiver, der tjener som 
sikkerhedsstillelse, hvis det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 416
Matt Carthy
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne pålægger de 
nationale kompetente myndigheder at 
offentliggøre oplysninger om overførslen 
af kreditaftaler fra et kreditinstitut til en 
kreditkøber eller fra én kreditkøber til en 
anden, herunder identiteten og adressen 
på den nye kreditkøber og, hvis det er 
relevant, dennes repræsentant som 
udpeget i henhold til artikel 17. 

Or. en

Ændringsforslag 417
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheder og, hvis det er 
relevant, kreditserviceleverandører, hvortil 
aktiviteter er outsourcet i 
overensstemmelse med artikel 10, løbende 
overholder de bestemmelser i national ret, 
der gennemfører dette direktiv, og at disse 
aktiviteter er omfattet af passende tilsyn 
ved de kompetente myndigheder i 
hjemlandet med henblik på at vurdere en 
sådan overholdelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheder, kreditkøbere 
og, hvis det er relevant, 
kreditserviceleverandører, hvortil 
aktiviteter er outsourcet i 
overensstemmelse med artikel 10, løbende 
overholder de bestemmelser i national ret, 
der gennemfører dette direktiv, og at disse 
aktiviteter er omfattet af passende tilsyn 
ved de kompetente myndigheder i 
hjemlandet med henblik på at vurdere en 
sådan overholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 418
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
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Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den medlemsstat, hvor 
kreditkøberne eller, hvis det er relevant, 
deres repræsentanter udpeget i henhold til 
artikel 17, har hjemsted eller er etableret, 
sikrer, at de kompetente myndigheder, der 
er omhandlet i stk. 1, er ansvarlige for 
tilsynet med de forpligtelser, der er fastsat 
i artikel 15-19 med hensyn til kreditkøbere 
eller, hvis det er relevant, deres 
repræsentanter udpeget i henhold til 
artikel 17.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 419
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, der 
er udpeget i henhold til artikel 20, stk. 3, 
har alle de tilsyns-, undersøgelses- og 
sanktioneringsmæssige beføjelser, der er 
nødvendige for udførelsen af deres 
funktioner og opgaver som fastsat ved 
dette direktiv, herunder følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjem- og 
værtslandet, der er udpeget i henhold til 
artikel 20, stk. 3, har alle de tilsyns-, 
undersøgelses- og sanktioneringsmæssige 
beføjelser, der er nødvendige for 
udførelsen af deres funktioner og opgaver 
som fastsat ved dette direktiv, herunder 
som minimum følgende:

Or. en

Ændringsforslag 420
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) beføjelsen til at forbyde visse 
aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 421
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) beføjelsen til at kræve, at en 
kreditservicevirksomhed fjerner 
medlemmer af sit ledelses- eller 
administrationsorgan, hvis de ikke 
opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra b), 
og artikel 5a

Or. en

Ændringsforslag 422
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) beføjelsen til at kræve, at 
kreditservicevirksomheder ændrer eller 
opdaterer deres interne 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer for at sikre, at 
låntageres rettigheder respekteres som 
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fastsat i lovgivningen om kreditaftalen

Or. en

Ændringsforslag 423
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) beføjelsen til at kræve, at 
kreditservicevirksomheder ændrer eller 
opdaterer de politikker, som 
kreditservicevirksomheder har vedtaget til 
sikring af, at låntagerne behandles på en 
fair og omhyggelig måde, samt af, at 
klager fra låntagere registreres og 
behandles

Or. en

Ændringsforslag 424
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) beføjelsen til at anmode om 
yderligere oplysninger vedrørende 
overførsel af kreditors rettigheder i 
henhold til kreditaftaler eller selve 
kreditaftalerne

Or. en
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Ændringsforslag 425
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) beføjelsen til at gennemgå de 
rimelige henstandspolitikker og -
processer, der er omhandlet i artikel 13

Or. en

Ændringsforslag 426
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
mindst én gang årligt undersøger en 
kreditservicevirksomheds gennemførelse af 
kravene i artikel 5, stk. 1, litra c), d)og e).

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
mindst én gang årligt undersøger en 
kreditservicevirksomheds gennemførelse af 
kravene i artikel 5, stk. 1, litra b) -ee).

Or. en

Ændringsforslag 427
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter regler 
vedrørende de nødvendige administrative 
sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, 

1. Med forbehold af 
medlemsstaternes ret til at fastsætte 
strafferetlige sanktioner fastsætter 
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der som minimum finder anvendelse i 
følgende situationer:

medlemsstaterne regler vedrørende de 
nødvendige administrative sanktioner og 
afhjælpende foranstaltninger, der som 
minimum finder anvendelse i følgende 
situationer:

Or. en

Ændringsforslag 428
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en kreditservicevirksomhed 
undlader at indgå en outsourcingaftale eller 
indgår en outsourcingaftale, som er i strid 
med de bestemmelser, der gennemfører 
artikel 10, eller den 
kreditserviceleverandør, hvortil 
funktionerne er outsourcet, begår en 
alvorlig overtrædelse af gældende retlige 
bestemmelser, herunder de bestemmelser i 
national ret, der gennemfører dette direktiv

a) en kreditservicevirksomhed 
undlader at opfylde kravet i de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
artikel 9 i dette direktiv eller indgår en 
outsourcingaftale eller indgår en 
outsourcingaftale, som er i strid med de 
bestemmelser, der gennemfører artikel 10, 
eller den kreditserviceleverandør, hvortil 
funktionerne er outsourcet, begår en 
alvorlig overtrædelse af gældende retlige 
bestemmelser, herunder de bestemmelser i 
national ret, der gennemfører dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en kreditservicevirksomheds 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer sikrer ikke 
overholdelsen af låntagerrettigheder og 
regler om beskyttelse af personoplysninger

b) en kreditkøber eller 
kreditservicevirksomheds 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer sikrer ikke 
overholdelsen af låntagerrettigheder og 
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regler om beskyttelse af personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 430
Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en kreditservicevirksomheds politik 
er ikke hensigtsmæssig i henseende til en 
korrekt behandling af låntagerne, jf. artikel 
5, stk. 1, litra d)

c) en kreditservicevirksomheds eller 
kreditkøbers politik er ikke 
hensigtsmæssig i henseende til en korrekt 
behandling af låntagerne, jf. artikel 5, stk. 
1, litra d)

Or. en

Ændringsforslag 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en kreditservicevirksomheds politik 
er ikke hensigtsmæssig i henseende til en 
korrekt behandling af låntagerne, jf. artikel 
5, stk. 1, litra d)

c) en kreditkøbers eller 
kreditservicevirksomheds politik er ikke 
hensigtsmæssig i henseende til en korrekt 
behandling af låntagerne, jf. artikel 5, stk. 
1, litra d)

Or. en

Ændringsforslag 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en kreditservicevirksomheds 
interne procedurer sikrer ikke, at klager fra 
låntagere registreres og behandles i 
overensstemmelse med forpligtelserne i de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv

d) en kreditkøbers eller 
kreditservicevirksomheds interne 
procedurer sikrer ikke, at klager fra 
låntagere registreres og behandles i 
overensstemmelse med forpligtelserne i de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) et kreditinstitut undlader at stille 
de oplysninger til rådighed, der er fastsat i 
de nationale foranstaltninger, der 
gennemfører artikel 13 i dette direktiv, en 
enkelt gang og efter at have afsluttet 
overførslen af kreditaftalen

Or. en

Ændringsforslag 434
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en kreditkøber overholder ikke 
kravene i de nationale foranstaltninger, 
der gennemfører artikel 13 i dette direktiv

Or. en
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Ændringsforslag 435
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) en kreditkøber overholder ikke 
kravene til god forretningsskik i de 
nationale foranstaltninger, der 
gennemfører artikel 6a i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 436
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) et kreditinstitut undlader at stille 
de oplysninger til rådighed, der er fastsat i 
de nationale foranstaltninger, der 
gennemfører artikel 13 i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 437
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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gd) et kreditinstitut overholder ikke 
kravene i de nationale foranstaltninger, 
der gennemfører artikel 13 i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 438
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ge) et kreditinstitut overholder ikke 
kravene til god forretningsskik i de 
nationale foranstaltninger, der 
gennemfører artikel 6a i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 439
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gf) en kreditservicevirksomhed lader 
en eller flere personer, som ikke opfylder 
kravene i artikel 5, stk. 1, litra b), blive 
eller forblive medlem af sit ledelses- eller 
administrationsorgan

Or. en

Ændringsforslag 440
Ernest Urtasun
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for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gg) en kreditservicevirksomhed 
overholder ikke kravet i de nationale 
foranstaltninger, der gennemfører artikel 
35 i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 441
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra g h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gh) en kreditservicevirksomhed eller 
kreditserviceleverandør overholder ikke 
kravene til god forretningsskik i de 
nationale foranstaltninger, der 
gennemfører artikel 6a i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 442
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en annullering af tilladelsen til at 
udføre aktiviteter som 
kreditservicevirksomhed

a) en tilbagetrækning af tilladelsen til 
at udføre aktiviteter som 
kreditservicevirksomhed
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Or. en

Ændringsforslag 443
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder ved valget af 
arten af administrative sanktioner eller 
afhjælpende foranstaltninger og 
fastsættelsen af størrelsen af de 
pågældende administrative økonomiske 
sanktioner tager højde for alle følgende 
omstændigheder, hvis det er relevant:

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder ved valget af 
arten af administrative sanktioner eller 
afhjælpende foranstaltninger og 
fastsættelsen af størrelsen af de 
pågældende administrative økonomiske 
sanktioner tager højde for de relevante 
omstændigheder, herunder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 444
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
situationer finder anvendelse på juridiske 
personer, sikrer medlemsstaterne desuden, 
at de kompetente myndigheder anvender de 
administrative sanktioner og afhjælpende 
foranstaltninger i stk. 2 på medlemmer af 
ledelses- eller administrationsorganet samt 
andre personer, som i henhold til national 
ret er ansvarlige for overtrædelsen.

5. Medlemsstaterne sikrer desuden, at 
de kompetente myndigheder anvender de 
administrative sanktioner og afhjælpende 
foranstaltninger i stk. 2 på medlemmer af 
ledelses- eller administrationsorganet samt 
andre personer, som i henhold til national 
ret er ansvarlige for overtrædelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder forud for en 
eventuel afgørelse om pålæggelse af 
administrative sanktioner eller afhjælpende 
foranstaltninger som fastsat i denne artikels 
stk. 2 giver den pågældende 
kreditservicevirksomhed eller kreditkøber 
eller, hvis det er relevant, den pågældende 
repræsentant for kreditkøber som udpeget 
i henhold til artikel 17 mulighed for at 
blive hørt.

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder forud for en 
eventuel afgørelse om pålæggelse af 
administrative sanktioner eller afhjælpende 
foranstaltninger som fastsat i denne artikels 
stk. 2 giver den pågældende 
kreditservicevirksomhed eller kreditkøber 
mulighed for at blive hørt. Den kompetente 
myndighed skal, inden den træffer en 
afgørelse, skriftligt underrette 
servicevirksomheden og de interesserede 
kreditorer om denne procedure.

Or. en

Ændringsforslag 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Adfærdsregler for 

kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere

1. Kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere skal altid handle i god tro, 
behandle forbrugerne retfærdigt og 
respektere deres privatliv.
2. Følgende praksis er forbudt: 
a) at give forbrugere vildledende 
oplysninger
b) at chikanere forbrugere, herunder at 
videregive oplysninger om en forbrugers 
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gæld til arbejdsgiver, familie, venner og 
naboer 
c) at opkræve gebyrer og bøder fra 
forbrugere, der overstiger de 
omkostninger, der er direkte forbundet 
med forvaltningen af gælden.
Medlemsstaterne skal fastsætte et loft over 
de i litra c) nævnte gebyrer og bøder i 
overensstemmelse med principperne om 
rimelighed, rationalitet og 
proportionalitet. 

Or. en

Ændringsforslag 447
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 448
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Fuldbyrdelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
sikkerhedsstillelsen kan realiseres i 
henhold til mekanismen til fremskyndet 
udenretslig fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelsen.
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2.
Medlemsstaterne sikrer, at mindst én af 
følgende måder til realisering af 
sikkerhedsstillelsen som omhandlet i stk. 
1 er til rådighed for hver type 
sikkerhedsret og sikkerhedsstillelse:
a) offentlig auktion
b) privat salg.
For hver af disse måder kan 
medlemsstaterne træffe bestemmelse om, 
at der om nødvendigt udpeges en notar, 
en foged eller en anden embedsmand til at 
sørge for, at salgsprovenuet fordeles og 
sikkerhedsstillelsen overføres til køber 
effektivt og hurtigt, eller at låntagers 
rettigheder beskyttes.
3. Hvis medlemsstaterne vedtager en 
udenretslig fyldestgørelsesprocedure 
baseret på tilegnelse, reguleres kreditors 
ret til at beholde aktivet til hel eller delvis 
fyldestgørelse for sin fordring på den 
erhvervsdrivende låntager af den 
gældende lovgivning i de enkelte 
medlemsstater. Medlemsstaterne sikrer, at 
den positive forskel, der skal udbetales til 
den erhvervsdrivende låntager i tilfælde af 
tilegnelse, udgøres af differencen mellem 
aktivets værdi og det udestående beløb 
vedrørende kreditaftalen med 
sikkerhedsstillelse.
4. Med henblik på den i stk. 2 omhandlede 
realisering sikrer medlemsstaterne, at 
kreditor foranstalter en værdiansættelse 
af aktiverne for at fastsætte mindsteprisen 
i tilfælde af offentlig auktion og privat 
salg, og at følgende betingelser er opfyldt:
a) kreditor og den erhvervsdrivende 
låntager aftaler, hvilken valuar der skal 
benyttes
b) værdiansættelsen foretages af en 
uafhængig valuar
c) værdiansættelsen er retfærdig og 
realistisk
d) værdiansættelsen foretages specifikt 
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med henblik på realisering af 
sikkerhedsstillelsen efter 
fyldestgørelsesgrundens indtræden
e) den erhvervsdrivende låntager har ret 
til domstolsprøvelse af værdiansættelsen i 
henhold til artikel 29.
5. Med henblik på litra a) sker udpegning 
af en valuar — i tilfælde af uenighed 
mellem parterne om udpegningen af en 
sådan med henblik på den i stk. 2 
omhandlede realisering af 
sikkerhedsstillelsen — ved 
domstolsafgørelse i overensstemmelse 
med national lovgivning i den 
medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende 
låntager er etableret eller har hjemsted.

Or. en

Ændringsforslag 449
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Offentlig auktion
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
realiseringen af sikkerhedsstillelsen ved 
en offentlig auktion foretages i 
overensstemmelse med følgende forhold:
a) kreditor har offentligt meddelt tid og 
sted for den offentlige auktion mindst ti 
dage før den pågældende auktion
b) kreditor har gjort en rimelig indsats for 
at tiltrække det højest mulige antal 
potentielle købere
c) kreditor har underrettet den 
erhvervsdrivende låntager og en eventuel 
tredjemand med en interesse i eller 
rettighed til aktivet om den offentlige 
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auktion, herunder om tid og sted for 
denne, mindst ti dage før den pågældende 
auktion
d) der er foretaget en værdiansættelse af 
aktivet forud for den offentlige auktion
e) aktivets mindstepris svarer mindst til 
den værdi, der er fastsat forud for den 
offentlige auktion
f) aktivet kan sælges med en nedsættelse 
på højst 20 % af værdien, hvis begge 
følgende betingelser er opfyldt:
i) ingen køber har ved den offentlige 
auktion fremsat et bud, som er i 
overensstemmelse med kravene i litra e) 
og f)
ii) der er overhængende risiko for 
forringelse af aktivet.
2. Medlemsstaterne kan træffe 
bestemmelse om, at sikkerhedsstillelsen 
realiseres ved et privat salg, hvis aktivet 
ikke er blevet solgt ved en offentlig 
auktion.
3. Hvis en medlemsstat træffer 
bestemmelse om en yderligere offentlig 
auktion, finder stk. 1, litra a)-e), 
anvendelse, idet aktivet dog kan sælges 
med en yderligere nedsættelse som fastsat 
af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 450
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
Privat salg
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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realiseringen af sikkerhedsstillelsen ved et 
privat salg foretages i overensstemmelse 
med følgende forhold:
a) kreditor har gjort en rimelig indsats, 
herunder relevant annoncering til 
offentligheden, for at tiltrække potentielle 
købere
b) kreditor har underrettet den 
erhvervsdrivende låntager og en eventuel 
tredjemand med en interesse i eller 
rettighed til aktivet om sin hensigt om at 
sælge aktivet, mindst ti dage før det sættes 
til salg
c) der er foretaget en værdiansættelse af 
aktivet forud for det private salg og/eller 
en offentlig auktion, jf. artikel 25, stk. 1, 
litra c)
d) aktivets vejledende pris svarer mindst 
til den ansatte værdi, jf. litra c), på det 
tidspunkt, hvor aktivet udbydes i privat 
salg
e) aktivet kan sælges med en nedsættelse 
på højst 20 % af værdien, hvis begge 
følgende betingelser er opfyldt:
i) ingen køber har inden for 30 dage 
fremsat et bud, som er i overensstemmelse 
med kravene i litra d) og e)
ii) der er overhængende risiko for 
forringelse af aktivet.
2. Hvis ikke aktivet er blevet solgt ved et 
privat salg inden for 30 dage efter, at det 
er sat til salg, sikrer medlemsstaterne, at 
kreditor offentligt annoncerer et salg i en 
yderligere periode på mindst 30 dage, 
inden der træffes afgørelse om salg.
3. Hvis en medlemsstat træffer 
bestemmelse om et yderligere forsøg med 
privat salg, finder stk. 1, litra a)-d), 
anvendelse, idet aktivet dog kan sælges 
med en yderligere nedsættelse som fastsat 
af medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 451
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Konkurrerende sikkerhedsrettigheder
Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at den fortrinsret, der er knyttet til 
konkurrerende sikkerhedsrettigheder i 
samme sikkerhedsstillelse ikke berøres af 
fuldbyrdelsen af en af disse rettigheder på 
grundlag af bestemmelser i national ret, 
der gennemfører dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 452
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Ret til domstolsprøvelse
Medlemsstaterne sikrer, at den 
erhvervsdrivende låntager har ret til at 
prøve anvendelsen af mekanismen til 
fremskyndet udenretslig fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelsen for en national 
domstol, hvis salget af de aktiver, der var 
stillet som sikkerhed, ikke er foretaget i 
overensstemmelse med de bestemmelser i 
national ret, der gennemfører artikel 24, 
stk. 3, samt artikel 25 og 26, eller 
værdiansættelsen af aktiverne ikke er 
foretaget i overensstemmelse med de 
bestemmelser i national ret, der 
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gennemfører artikel 24, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 453
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Tilbagebetaling af det overskydende beløb
Medlemsstaterne sikrer, at det pålægges 
kreditor at betale den erhvervsdrivende 
låntager en positiv forskel mellem 
provenuet fra salget af aktivet og det 
udestående beløb vedrørende kreditaftalen 
med sikkerhedsstillelse.

Or. en

Ændringsforslag 454
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Afvikling af det udestående beløb
Uden at det berører artikel 19-23 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 20XX/XX41 kan medlemsstaterne, 
hvis det realiserede beløb efter anvendelse 
af mekanismen til fremskyndet 
udenretslig fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelsen er lavere end det 
udestående beløb vedrørende kreditaftalen 
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med sikkerhedsstillelse, træffe 
bestemmelse om afvikling af alle 
forpligtelser i henhold til nævnte aftale i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning.
_________________
41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) …/…. af […] om rammer for 
forebyggende rekonstruktion, muligheden 
for en ny chance og foranstaltninger med 
henblik på mere effektive procedurer for 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering og om ændring af direktiv 
2012/30/EU (EUT L […] af […], s. […]).

Or. en

Ændringsforslag 455
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Overførsel af kreditaftaler med 
sikkerhedsstillelse til tredjemand
Medlemsstaterne sikrer, at tredjemand, til 
hvem et kreditinstitut eller et datterselskab 
af et kreditinstitut overfører en 
kreditaftale med sikkerhedsstillelse, som 
giver ret til at anvende fremskyndet 
udenretslig fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelsen, erhverver retten til 
anvendelse af denne mekanisme i tilfælde 
af den erhvervsdrivende låntagers 
misligholdelse på de samme vilkår og 
betingelser som kreditinstituttet.

Or. en
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Ændringsforslag 456
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Rekonstruktion og insolvensbehandling
1. Dette direktiv berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
20XX/XX42.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
realiseringen af sikkerhedsstillelsen i 
henhold til de bestemmelser i national ret, 
der gennemfører dette direktiv, er omfattet 
af en suspension af individuelle 
tvangsforanstaltninger i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning, hvis insolvensbehandling 
iværksættes med hensyn til en 
erhvervsdrivende låntager.
_________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) …/…. af […] om rammer for 
forebyggende rekonstruktion, muligheden 
for en ny chance og foranstaltninger med 
henblik på mere effektive procedurer for 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering og om ændring af direktiv 
2012/30/EU (EUT L […] af […], s. […]).

Or. en

Ændringsforslag 457
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 33 udgår
Indsamling af data
1. Medlemsstaterne og — i tilfælde af 
kreditinstitutter — de kompetente 
myndigheder, som fører tilsyn med 
kreditinstitutter, indsamler på årsbasis 
oplysninger fra kreditorer vedrørende det 
antal kreditaftaler med sikkerhedsstillelse, 
hvor der er sket fremskyndet udenretslig 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelsen, samt 
de tidsmæssige rammer for en sådan 
fyldestgørelse.
2. Medlemsstaterne og — i tilfælde af 
kreditinstitutter — de kompetente 
myndigheder, som fører tilsyn med 
kreditinstitutter, indsamler på årsbasis 
følgende oplysninger fra kreditorer:
a) antal procedurer i henhold til de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv — henholdsvis 
indledte, verserende og afsluttede, 
herunder:
i) antal procedurer i relation til løsøre
ii) antal procedurer i relation fast 
ejendom
b) længden af procedurerne fra 
underretning til afvikling opdelt efter 
realiseringsmetode (offentligt salg, privat 
salg, tilegnelse)
c) de gennemsnitlige omkostninger i EUR 
for hver procedure
d) realiseringsprocenter
3. Medlemsstaterne aggregerer de i stk. 2 
omhandlede data og sammenstiller 
statistikker fra disse aggregerede data for 
hele kalenderåret startende den DATE 
[OP: Please insert a date of the January 1 
following adoption of this act].
4. De i første afsnit omhandlede 
statistikker fremsendes til Kommissionen 
på årsbasis og senest den 31. marts i 
kalenderåret efter det år, for hvilket der er 
indsamlet data.
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Or. en

Ændringsforslag 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Ændring af kreditaftalen
Uden at det berører forpligtelserne til 
oplysning af forbrugeren i henhold til 
direktiv 2014/17/EU, 2008/48/EF og 
93/13/EØF sikrer medlemsstaterne, at 
kreditor forud for ændring af vilkår og 
betingelser for en kreditaftale, det være 
sig ved aftale eller ved lov, meddeler 
forbrugeren følgende oplysninger:
a) en tydelig og udtømmende beskrivelse 
af de foreslåede ændringer
b) en tidsplan for gennemførelsen af disse 
ændringer
c) de klagemotiver, som forbrugeren kan 
påberåbe sig vedrørende de pågældende 
ændringer
d) tidsfristen for indgivelse af en sådan 
klage
e) navn og adresse på den kompetente 
myndighed, hvortil klagen kan indgives.

Or. en

Begrundelse

Bør slettes, da selv mindre, uvæsentlige og andre ubetydelige ændringer ville være underlagt 
disse forpligtelser. Derudover er kreditorernes forpligtelser, hvad 
gennemsigtighed/information rettet mod kunderne før og endda under kreditaftalen angår, 
allerede tilstrækkeligt regulerede inden for rammerne af andre mere specifikke retsakter 
(f.eks. direktiv 2008/48/EF, direktiv 2014/17/EU, direktiv 93/13/EØF). Den foreslåede ordlyd 
ville rent faktisk pålægge kreditoren uforholdsmæssigt høje og unødvendige byrder.
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Ændringsforslag 459
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører forpligtelserne til 
oplysning af forbrugeren i henhold til 
direktiv 2014/17/EU, 2008/48/EF og 
93/13/EØF sikrer medlemsstaterne, at 
kreditor forud for ændring af vilkår og 
betingelser for en kreditaftale, det være sig 
ved aftale eller ved lov, meddeler 
forbrugeren følgende oplysninger: 

Uden at det berører forpligtelserne til 
oplysning af forbrugeren i henhold til 
direktiv 2014/17/EU, 2008/48/EF og 
forpligtelserne i artikel 2a i dette direktiv, 
sikrer medlemsstaterne, at kreditor forud 
for ændring af vilkår og betingelser for 
kreditors rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller selve kreditaftalen, det 
være sig ved aftale eller ved lov, meddeler 
forbrugeren følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 460
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører forpligtelserne til 
oplysning af forbrugeren i henhold til 
direktiv 2014/17/EU, 2008/48/EF og 
93/13/EØF sikrer medlemsstaterne, at 
kreditor forud for ændring af vilkår og 
betingelser for en kreditaftale, det være sig 
ved aftale eller ved lov, meddeler 
forbrugeren følgende oplysninger: 

Uden at det berører forpligtelserne til 
oplysning af forbrugeren i henhold til 
direktiv 2014/17/EU, 2008/48/EF og 
93/13/EØF sikrer medlemsstaterne, at 
kreditor forud for væsentlig ændring af 
vilkår og betingelser for en kreditaftale, det 
være sig ved aftale eller ved lov, meddeler 
forbrugeren følgende oplysninger: 

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødvendige administrative byrder bør forpligtelsen til at underrette kunden 
kun gælde i tilfælde af en væsentlig ændring af en kreditaftales vilkår og betingelser.
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Ændringsforslag 461
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en tydelig og udtømmende 
beskrivelse af de foreslåede ændringer

a) en tydelig og udtømmende 
beskrivelse af de foreslåede ændringer 
samt behovet for samtykke fra låntageren 
eller, hvor det er relevant, de ændringer, 
der er indført ved lov

Or. en

Ændringsforslag 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en tydelig og udtømmende 
beskrivelse af de foreslåede ændringer

a) en tydelig beskrivelse af de 
foreslåede ændringer

Or. en

Begrundelse

Korte beskrivelser er mere kundevenlige end lange beskrivelser.

Ændringsforslag 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditservicevirksomhedens 
identitet

a) kreditservicevirksomhedens 
identitet og, hvor det er relevant, 
identiteten af den kreditkøber, den yder en 
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tjeneste for

Or. en

Ændringsforslag 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger til enkeltpersoner om 
behandling af personoplysninger samt 
behandlingen af sådanne 
personoplysninger og enhver anden 
behandling af personoplysninger med 
henblik på dette direktiv skal ske i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og (EF) nr. 45/2001.

Oplysninger til enkeltpersoner om 
behandling af personoplysninger samt 
behandlingen af sådanne 
personoplysninger og enhver anden 
behandling af personoplysninger med 
henblik på dette direktiv skal ske i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og (EF) nr. 45/2001. Datalagring 
og -behandling kan retligt begrundes i 
gældsinddrivelse.

Or. en

Ændringsforslag 465
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Ulovlig statsstøtte

Kommissionen undersøger, hvorvidt 
tidligere salg af kreditaftaler fra offentligt 
ejede eller delvist offentligt ejede 
kreditinstitutter til kreditkøbere, som har 
modtaget særlige skattefordele, kan have 
udgjort ulovlig statsstøtte.

Or. en
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Ændringsforslag 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen 
en evaluering af direktivet og forelægger 
en rapport om de vigtigste resultater for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

1. To år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen 
en evaluering af direktivet og forelægger 
en rapport om de vigtigste resultater for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 467
Matt Carthy

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionens 
konsekvensanalyse foretaget forud for 
forslaget til dette direktiv tog ikke højde 
for indvirkningen af direktivet om EU-
borgeres menneskerettigheder i henhold 
til chartret om grundlæggende 
rettigheder. Gennemførelsen af dette 
direktiv skal udsættes, indtil 
Kommissionen har udarbejdet en ny 
analyse, der tager højde for dette direktivs 
indvirkning på chartret om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 468
Ernest Urtasun
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Evalueringen skal bl.a. vurdere 
kreditorers uforsigtige udlånspraksis, 
gennemførelsen af 
henstandsforanstaltninger i henhold til 
artikel 12a og manglende respekt af 
forbrugernes rettigheder gennem salg af 
kreditaftaler til det sekundære marked. 
Der skal tages særligt hensyn til sårbare 
debitorers situation, herunder personer 
fra lavindkomstgrupper.

Or. en


