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Τροπολογία 204
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
[την πρόταση της Επιτροπής].

Or. en

Τροπολογία 205
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο μεγάλος όγκος των ΜΕΔ 
οφείλεται στις οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολιτών 
της ΕΕ και στα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά. Βασικές αιτίες αυτής της 
ιδιωτικής υπερχρέωσης είναι οι 
ανεύθυνες δανειοδοτήσεις, οι φούσκες 
στην κτηματαγορά και η έλλειψη μέτρων 
για τον έγκαιρο εντοπισμό των 
νοικοκυριών που κινδυνεύουν. Οι 
οικονομικές δυσκολίες των χρεωμένων 
νοικοκυριών δεν απειλούν μόνο τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος αλλά αποτελούν, πρωτίστως, 
προσωπικές ανθρώπινες τραγωδίες που 
πρέπει να αποφεύγονται με κάθε τρόπο. 
Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για 
κατακριτέες πρακτικές των διαχειριστών 
πιστώσεων, πρακτικές παρενόχλησης και 
εκφοβισμού, καθώς και καταγγελίες, 
μεταξύ άλλων και από οφειλέτες, ότι 
δέχονται πιέσεις για αποπληρωμές που 
ξεπερνούν την οικονομική τους 
δυνατότητα. Ο τομέας δεν ρυθμίζεται 
επαρκώς σε όλα τα κράτη μέλη και οι 
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ρυθμίσεις συχνά αποδεικνύονται 
ανεπαρκείς.

Or. en

Τροπολογία 206
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η ανάκτηση των εξασφαλίσεων 
στην περίπτωση ενυπόθηκων δανείων 
θίγει το δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας 
και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων 
εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς 
πόρους, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, καθώς και τα συνταγματικά 
δικαιώματα που αφορούν τη στέγαση σε 
πολλά κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 207
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Οι καταχρήσεις που σημειώνονται 
σε ορισμένες αγορές επιβάλλουν την 
κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας με 
αυστηρούς κανόνες για τους διαχειριστές 
πιστώσεων και τους αγοραστές 
πιστώσεων για την αποφυγή των 
παραπλανητικών πρακτικών, της 
παρενόχλησης ή της παραβίασης των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών.
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Τροπολογία 208
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια 
για την παρακολούθηση της αντίδρασης 
της αγοράς στο νέο πλαίσιο. Η EBA 
καταρτίζει και τηρεί δημόσιο μητρώο, με 
διαθέσιμα δεδομένα για τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα και τον 
αριθμό και τον όγκο των συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 209
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ένα ολοκληρωμένο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ενισχύσει 
την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης σε δυσμενείς 
κλυδωνισμούς, καθώς θα διευκολύνει 
σημαντικά τον επιμερισμό των κινδύνων 
στον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό 
επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την 
ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον 
δημόσιο τομέα. Για να επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι, η Ένωση θα πρέπει να 
ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και 
να αναπτύξει περισσότερο την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών. Η αντιμετώπιση των 
υψηλών αποθεμάτων ΜΕΔ και της πιθανής 

(2) Η αντιμετώπιση των υψηλών 
αποθεμάτων ΜΕΔ και της πιθανής 
μελλοντικής συσσώρευσής τους είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, 
καθώς είναι καίρια για τη διασφάλιση του 
ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα και 
τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας.



PE654.006v01-00 6/175 AM\1195240EL.docx

EL

μελλοντικής συσσώρευσής τους είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, 
καθώς είναι καίρια για την διασφάλιση του 
ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, τη 
διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και την ενθάρρυνση του 
δανεισμού, με στόχο τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στο 
εσωτερικό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 210
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ένα ολοκληρωμένο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ενισχύσει 
την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης σε δυσμενείς 
κλυδωνισμούς, καθώς θα διευκολύνει 
σημαντικά τον επιμερισμό των κινδύνων 
στον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό 
επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την 
ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον 
δημόσιο τομέα. Για να επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι, η Ένωση θα πρέπει να 
ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και να 
αναπτύξει περισσότερο την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών. Η αντιμετώπιση των 
υψηλών αποθεμάτων ΜΕΔ και της πιθανής 
μελλοντικής συσσώρευσής τους είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, 
καθώς είναι καίρια για την διασφάλιση του 
ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, τη 
διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και την ενθάρρυνση του 
δανεισμού, με στόχο τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη στο εσωτερικό 
της Ένωσης.

(2) Ένα ολοκληρωμένο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ενισχύσει 
την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης σε δυσμενείς 
κλυδωνισμούς, καθώς θα διευκολύνει 
σημαντικά τον επιμερισμό των κινδύνων 
στον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό 
επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την 
ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον 
δημόσιο τομέα. Για να επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι, η Ένωση θα πρέπει να 
ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και να 
αναπτύξει περισσότερο την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών. Η αντιμετώπιση των 
υψηλών αποθεμάτων ΜΕΔ και της πιθανής 
μελλοντικής συσσώρευσής τους είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση 
της Τραπεζικής Ένωσης μέσω του 
καθαρισμού των ισολογισμών των 
τραπεζών από όλα τα κράτη μέλη πριν 
από την ολοκλήρωση της Τραπεζικής 
Ένωσης, καθώς είναι καίρια για την 
διασφάλιση του ανταγωνισμού στον 
τραπεζικό τομέα, τη διαφύλαξη της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 
ενθάρρυνση του δανεισμού, με στόχο τη 
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δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη στο εσωτερικό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ένα ολοκληρωμένο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ενισχύσει 
την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης σε δυσμενείς 
κλυδωνισμούς, καθώς θα διευκολύνει 
σημαντικά τον επιμερισμό των κινδύνων 
στον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό 
επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την 
ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον 
δημόσιο τομέα. Για να επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι, η Ένωση θα πρέπει να 
ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και να 
αναπτύξει περισσότερο την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών. Η αντιμετώπιση των 
υψηλών αποθεμάτων ΜΕΔ και της πιθανής 
μελλοντικής συσσώρευσής τους είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, 
καθώς είναι καίρια για την διασφάλιση του 
ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, τη 
διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και την ενθάρρυνση του 
δανεισμού, με στόχο τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη στο εσωτερικό 
της Ένωσης.

(2) Ένα ολοκληρωμένο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ενισχύσει 
την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης σε δυσμενείς 
κλυδωνισμούς, καθώς θα διευκολύνει 
σημαντικά τον επιμερισμό των κινδύνων 
στον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό 
επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την 
ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον 
δημόσιο τομέα. Για να επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι, η Ένωση θα πρέπει να 
ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και να 
αναπτύξει περισσότερο την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών. Η αντιμετώπιση των 
υψηλών αποθεμάτων ΜΕΔ και της πιθανής 
μελλοντικής συσσώρευσής τους είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση 
της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς είναι 
καίρια για την διασφάλιση του 
ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, τη 
διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και την ενθάρρυνση του 
δανεισμού, με στόχο τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη στο εσωτερικό 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 212
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τον Ιούλιο του 2017, το Συμβούλιο 
στο «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ευρώπη»25 κάλεσε διάφορα θεσμικά 
όργανα να λάβουν κατάλληλα μέτρα για 
την περαιτέρω αντιμετώπιση του μεγάλου 
αριθμού ΜΕΔ στην Ένωση. Το σχέδιο 
δράσης προβλέπει ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που επικεντρώνεται σε μια 
σύνθεση συμπληρωματικών δράσεων 
πολιτικής σε τέσσερις τομείς: i) εποπτεία 
και ρύθμιση των τραπεζών, ii) 
μεταρρύθμιση των πλαισίων 
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και 
είσπραξης οφειλών, iii) ανάπτυξη 
δευτερογενών αγορών για επισφαλή 
περιουσιακά στοιχεία και iv) ενίσχυση της 
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού 
συστήματος. Οι δράσεις σε αυτούς τους 
τομείς πρόκειται να αναληφθούν σε εθνικό 
επίπεδο και, όπου απαιτείται, σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ανάλογη 
πρόθεση στην «Ανακοίνωση για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης», 
της 11ης Οκτωβρίου 201726, στην οποία 
ζητούσε συνολική δέσμη μέτρων για την 
αντιμετώπιση των ΜΕΔ στην Ένωση.

(3) Τον Ιούλιο του 2017, το Συμβούλιο 
στο «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ευρώπη»25 κάλεσε διάφορα θεσμικά 
όργανα να λάβουν κατάλληλα μέτρα για 
την περαιτέρω αντιμετώπιση του μεγάλου 
αριθμού υφιστάμενων ΜΕΔ στην Ένωση 
και την αποφυγή της συσσώρευσης νέων 
μη εξυπηρετούμενων δανείων και της 
δημιουργίας κινδύνων 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το 
σχέδιο δράσης προβλέπει ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που επικεντρώνεται σε μια 
σύνθεση συμπληρωματικών δράσεων 
πολιτικής σε τέσσερις τομείς: i) εποπτεία 
και ρύθμιση των τραπεζών, ii) 
μεταρρύθμιση των πλαισίων 
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και 
είσπραξης οφειλών, iii) ανάπτυξη 
δευτερογενών αγορών για επισφαλή 
περιουσιακά στοιχεία και iv) ενίσχυση της 
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού 
συστήματος. Οι δράσεις σε αυτούς τους 
τομείς πρόκειται να αναληφθούν σε εθνικό 
επίπεδο και, όπου απαιτείται, σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ανάλογη 
πρόθεση στην «Ανακοίνωση για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης», 
της 11ης Οκτωβρίου 201726, στην οποία 
ζητούσε συνολική δέσμη μέτρων για την 
αντιμετώπιση των ΜΕΔ στην Ένωση.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/el/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/el/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης, COM(2017) 592 

26 Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης, COM(2017) 592 
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final, 11.10.2017. final, 11.10.2017.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τον Ιούλιο του 2017, το Συμβούλιο 
στο «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ευρώπη»25 κάλεσε διάφορα θεσμικά 
όργανα να λάβουν κατάλληλα μέτρα για 
την περαιτέρω αντιμετώπιση του μεγάλου 
αριθμού ΜΕΔ στην Ένωση. Το σχέδιο 
δράσης προβλέπει ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που επικεντρώνεται σε μια 
σύνθεση συμπληρωματικών δράσεων 
πολιτικής σε τέσσερις τομείς: i) εποπτεία 
και ρύθμιση των τραπεζών, ii) 
μεταρρύθμιση των πλαισίων 
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και 
είσπραξης οφειλών, iii) ανάπτυξη 
δευτερογενών αγορών για επισφαλή 
περιουσιακά στοιχεία και iv) ενίσχυση της 
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού 
συστήματος. Οι δράσεις σε αυτούς τους 
τομείς πρόκειται να αναληφθούν σε εθνικό 
επίπεδο και, όπου απαιτείται, σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ανάλογη 
πρόθεση στην «Ανακοίνωση για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης», 
της 11ης Οκτωβρίου 201726, στην οποία 
ζητούσε συνολική δέσμη μέτρων για την 
αντιμετώπιση των ΜΕΔ στην Ένωση.

(3) Τον Ιούλιο του 2017, το Συμβούλιο 
στο «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ευρώπη»25 κάλεσε διάφορα θεσμικά 
όργανα να λάβουν κατάλληλα μέτρα για 
την περαιτέρω αντιμετώπιση του μεγάλου 
αριθμού ΜΕΔ στην Ένωση και την 
αποφυγή μακροπρόθεσμων αυξήσεων 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 
μέλλον. Το σχέδιο δράσης προβλέπει 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
επικεντρώνεται σε μια σύνθεση 
συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής σε 
τέσσερις τομείς: i) εποπτεία και ρύθμιση 
των τραπεζών, ii) μεταρρύθμιση των 
πλαισίων αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας 
και είσπραξης οφειλών, iii) ανάπτυξη 
δευτερογενών αγορών για επισφαλή 
περιουσιακά στοιχεία και iv) ενίσχυση της 
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού 
συστήματος. Οι δράσεις σε αυτούς τους 
τομείς πρόκειται να αναληφθούν σε εθνικό 
επίπεδο και, όπου απαιτείται, σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ανάλογη 
πρόθεση στην «Ανακοίνωση για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης», 
της 11ης Οκτωβρίου 201726, στην οποία 
ζητούσε συνολική δέσμη μέτρων για την 
αντιμετώπιση των ΜΕΔ στην Ένωση.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/el/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/el/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.
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26 Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης, COM(2017) 592 
final, 11.10.2017.

26 Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης, COM(2017) 592 
final, 11.10.2017.
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Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
μακροπροληπτικών προσεγγίσεων για την 
πρόληψη της εμφάνισης συστημικών 
κινδύνων που συνδέονται με τα ΜΕΔ, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου αναπτύσσει κατάλληλα 
μακροπροληπτικά πρότυπα και μέτρα 
εποπτείας των άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
συμμετέχουν στη δευτερογενή αγορά για 
τα ΜΕΔ. Τα εν λόγω κανονιστικά μέτρα 
θα εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω ιδρύματα 
οφείλουν να πληρούν τα ίδια πρότυπα με 
τις τράπεζες, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και τη 
δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών. 
Τα εν λόγω ιδρύματα δεσμεύονται επίσης 
από όλες τις σχετικές εθνικές και 
ενωσιακές απαιτήσεις προστασίας των 
καταναλωτών που ενδέχεται να ισχύουν.

Or. en
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Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι 
υποχρεωμένα να θέτουν κατά μέρος 
επαρκείς πόρους, όταν νέα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, στοιχείο 
που αναμένεται να δημιουργεί κατάλληλα 
κίνητρα για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ σε 
αρχικό στάδιο και να αποτρέπει την 
υπερβολικά μεγάλη συσσώρευση ΜΕΔ. 
Στις περιπτώσεις που τα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, οι 
τράπεζες θα μπορούν να τα 
αντιμετωπίζουν μέσω 
αποτελεσματικότερων μηχανισμών 
αναγκαστικής εκτέλεσης για 
εξασφαλισμένα δάνεια, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων διασφαλίσεων για τους 
δανειολήπτες. Ωστόσο, σε περίπτωση που 
τα αποθέματα ΜΕΔ γίνουν πολύ υψηλά —
κάτι που ισχύει σήμερα για ορισμένες 
τράπεζες και κράτη μέλη— τα τραπεζικά 
ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να τα 
πωλούν σε αποτελεσματικές, 
ανταγωνιστικές και διαφανείς 
δευτερογενείς αγορές σε άλλους φορείς. 
Οι αρμόδιες αρχές των πιστωτικών 
ιδρυμάτων θα τους παρέχουν σχετική 
καθοδήγηση, στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων εξουσιών τους που αφορούν 
ειδικά τις τράπεζες, των λεγόμενων 
εξουσιών «του πυλώνα 2», δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις27 (ΚΚΑ). Στις περιπτώσεις που 
τα ΜΕΔ εξελίσσονται σε σημαντικό και 
γενικότερο πρόβλημα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συστήνουν εθνικές εταιρείες 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή να 
λαμβάνουν άλλα εναλλακτικά μέτρα στο 
πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων και εξυγίανσης των 
τραπεζών.

(5) Τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι 
υποχρεωμένα να θέτουν κατά μέρος 
επαρκείς πόρους, όταν νέα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, στοιχείο 
που αναμένεται να δημιουργεί κατάλληλα 
κίνητρα για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ σε 
αρχικό στάδιο και να αποτρέπει την 
υπερβολικά μεγάλη συσσώρευση ΜΕΔ. 
Στις περιπτώσεις που τα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, οι 
τράπεζες θα μπορούν να τα 
αντιμετωπίζουν μέσω 
αποτελεσματικότερων μηχανισμών 
αναγκαστικής εκτέλεσης για 
εξασφαλισμένα δάνεια, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων διασφαλίσεων για τους 
δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένης της 
νομικής προστασίας κατά των εξώσεων 
από την πρώτη κατοικία. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που τα αποθέματα ΜΕΔ γίνουν 
πολύ υψηλά —κάτι που ισχύει σήμερα για 
ορισμένες τράπεζες και κράτη μέλη— τα 
τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αντιμετωπίζουν τα 
ΜΕΔ κατά περίπτωση. Η παρούσα 
οδηγία δεν εκφράζει προτίμηση υπέρ 
συγκεκριμένων εργαλείων μείωσης των 
ΜΕΔ έναντι άλλων και ο συνδυασμός των 
εργαλείων ή των στρατηγικών 
παραγόντων μείωσης για ένα δεδομένο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αποτελεί 
ευθύνη της διοίκησής του και επιλέγεται 
κατά την κρίση της. Οι αρμόδιες αρχές 
των πιστωτικών ιδρυμάτων θα τους 
παρέχουν σχετική καθοδήγηση, στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων εξουσιών τους 
που αφορούν ειδικά τις τράπεζες, των 
λεγόμενων εξουσιών «του πυλώνα 2», 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις27 (ΚΚΑ). Στις 



PE654.006v01-00 12/175 AM\1195240EL.docx

EL

περιπτώσεις που τα ΜΕΔ εξελίσσονται σε 
σημαντικό και γενικότερο πρόβλημα, τα 
κράτη μέλη μπορούν να συστήνουν εθνικές 
εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων ή να λαμβάνουν άλλα 
εναλλακτικά μέτρα στο πλαίσιο των 
ισχυόντων κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων και εξυγίανσης των τραπεζών.

_________________ _________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 1).

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 1).
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Δημήτριος Παπαδημούλης
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι 
υποχρεωμένα να θέτουν κατά μέρος 
επαρκείς πόρους, όταν νέα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, στοιχείο 
που αναμένεται να δημιουργεί κατάλληλα 
κίνητρα για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ σε 
αρχικό στάδιο και να αποτρέπει την 
υπερβολικά μεγάλη συσσώρευση ΜΕΔ. 
Στις περιπτώσεις που τα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, οι 
τράπεζες θα μπορούν να τα 
αντιμετωπίζουν μέσω 
αποτελεσματικότερων μηχανισμών 
αναγκαστικής εκτέλεσης για 
εξασφαλισμένα δάνεια, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων διασφαλίσεων για τους 

(5) Τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι 
υποχρεωμένα να θέτουν κατά μέρος 
επαρκείς πόρους, όταν νέα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, στοιχείο 
που αναμένεται να δημιουργεί κατάλληλα 
κίνητρα για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ σε 
αρχικό στάδιο και να αποτρέπει την 
υπερβολικά μεγάλη συσσώρευση ΜΕΔ. 
Στις περιπτώσεις που τα δάνεια 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, οι 
τράπεζες θα μπορούν να θέτουν σε 
εφαρμογή, μέσω αποτελεσματικότερων 
μηχανισμών για εξασφαλισμένα δάνεια, 
μια ολιστική στρατηγική που θα 
προστατεύει τους δανειολήπτες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση και θα 
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δανειολήπτες. Ωστόσο, σε περίπτωση που 
τα αποθέματα ΜΕΔ γίνουν πολύ υψηλά —
κάτι που ισχύει σήμερα για ορισμένες 
τράπεζες και κράτη μέλη— τα τραπεζικά 
ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να τα 
πωλούν σε αποτελεσματικές, 
ανταγωνιστικές και διαφανείς 
δευτερογενείς αγορές σε άλλους φορείς. 
Οι αρμόδιες αρχές των πιστωτικών 
ιδρυμάτων θα τους παρέχουν σχετική 
καθοδήγηση, στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων εξουσιών τους που αφορούν 
ειδικά τις τράπεζες, των λεγόμενων 
εξουσιών «του πυλώνα 2», δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις27 (ΚΚΑ). Στις περιπτώσεις που 
τα ΜΕΔ εξελίσσονται σε σημαντικό και 
γενικότερο πρόβλημα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συστήνουν εθνικές εταιρείες 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή να 
λαμβάνουν άλλα εναλλακτικά μέτρα στο 
πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων και εξυγίανσης των 
τραπεζών.

διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του 
τραπεζικού συστήματος, με την 
επιφύλαξη ισχυρών και αποτελεσματικών 
διασφαλίσεων για τους καταναλωτές. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αποθέματα 
ΜΕΔ γίνουν πολύ υψηλά —κάτι που 
ισχύει σήμερα για ορισμένες τράπεζες και 
κράτη μέλη— τα τραπεζικά ιδρύματα δεν 
θα είναι σε θέση να πωλούν ή να 
μεταβιβάζουν σε τρίτους συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που έχουν 
συναφθεί με καταναλωτές. Στις 
περιπτώσεις που τα ΜΕΔ εξελίσσονται σε 
σημαντικό και γενικότερο πρόβλημα, τα 
κράτη μέλη μπορούν να συστήνουν εθνικές 
εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων ή να λαμβάνουν άλλα 
εναλλακτικά μέτρα στο πλαίσιο των 
ισχυόντων κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων και εξυγίανσης των τραπεζών.

_________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 1).
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά 
ιδρύματα να αντιμετωπίζουν τα δάνεια με 
αποτελεσματικότερο τρόπο όταν αυτά 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, 
βελτιώνοντας τις συνθήκες είτε για την 
εκτέλεση των εξασφαλίσεων που 
χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση 
των πιστώσεων είτε για την πώληση των 
πιστώσεων σε τρίτους. Η καθιέρωση 
ταχείας διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί εξασφαλίσεων ως ταχέος 
μηχανισμού ανάκτησης της αξίας 
εξασφάλισης θα μείωνε το κόστος 
εξυγίανσης των ΜΕΔ και, συνεπώς, θα 
συνέδραμε τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα 
όσο και τους αγοραστές ΜΕΔ στην 
ανάκτηση αξίας. Επιπλέον, όταν τα 
πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν 
μεγάλη συσσώρευση ΜΕΔ και δεν 
διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό ή 
εμπειρογνωσία για την εξυπηρέτησή τους, 
μια βιώσιμη λύση θα ήταν είτε η 
εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των 
δανείων σε εξειδικευμένο διαχειριστή 
πιστώσεων είτε η μεταβίβαση της 
σύμβασης πίστωσης σε αγοραστή 
πιστώσεων που διαθέτει την απαραίτητη 
πολιτική ανάληψης κινδύνων και την 
εμπειρογνωσία για τη διαχείρισή του.

διαγράφεται
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά 
ιδρύματα να αντιμετωπίζουν τα δάνεια με 

διαγράφεται
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αποτελεσματικότερο τρόπο όταν αυτά 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, 
βελτιώνοντας τις συνθήκες είτε για την 
εκτέλεση των εξασφαλίσεων που 
χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση 
των πιστώσεων είτε για την πώληση των 
πιστώσεων σε τρίτους. Η καθιέρωση 
ταχείας διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί εξασφαλίσεων ως ταχέος 
μηχανισμού ανάκτησης της αξίας 
εξασφάλισης θα μείωνε το κόστος 
εξυγίανσης των ΜΕΔ και, συνεπώς, θα 
συνέδραμε τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα 
όσο και τους αγοραστές ΜΕΔ στην 
ανάκτηση αξίας. Επιπλέον, όταν τα 
πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν 
μεγάλη συσσώρευση ΜΕΔ και δεν 
διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό ή 
εμπειρογνωσία για την εξυπηρέτησή τους, 
μια βιώσιμη λύση θα ήταν είτε η 
εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των 
δανείων σε εξειδικευμένο διαχειριστή 
πιστώσεων είτε η μεταβίβαση της 
σύμβασης πίστωσης σε αγοραστή 
πιστώσεων που διαθέτει την απαραίτητη 
πολιτική ανάληψης κινδύνων και την 
εμπειρογνωσία για τη διαχείρισή του.
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Ernest Urtasun
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι δύο λύσεις για την 
αντιμετώπιση των ΜΕΔ από τα 
πιστωτικά ιδρύματα τις οποίες προβλέπει 
η παρούσα οδηγία είναι 
αλληλοενισχυόμενες. Η μείωση του 
χρόνου εκτέλεσης και η αύξηση των 
ποσοστών ανάκτησης, που αναμένεται να 
επιφέρει η ταχεία εξωδικαστική 

διαγράφεται
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αναγκαστική εκτέλεση επί εξασφαλίσεων, 
αυξάνουν την αξία ενός ΜΕΔ. Αυτό με τη 
σειρά του αναμένεται να αυξήσει τις τιμές 
αγοράς στο πλαίσιο συναλλαγών ΜΕΔ. 
Μια ακόμη συνέπεια είναι ότι η πώληση 
ΜΕΔ θα είναι λιγότερο πολύπλοκη αν το 
δάνειο είναι εξασφαλισμένο. Ο λόγος είναι 
ότι ο καθορισμός της τιμής στο πλαίσιο 
μιας συναλλαγής σε δευτερογενή αγορά 
είναι απλούστερος για ένα εξασφαλισμένο 
ΜΕΔ από ό,τι για ένα μη εξασφαλισμένο, 
επειδή η ελάχιστη αξία του ΜΕΔ 
καθορίζεται με γνώμονα την αξία της 
εξασφάλισης. Σε μια δευτερογενή αγορά 
των ΜΕΔ, με μεγαλύτερη ρευστότητα και 
πιο εύρυθμη λειτουργία, όπου οι 
επενδυτές θα δείχνουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τα ΜΕΔ που 
ενσωματώνουν το χαρακτηριστικό της 
ταχείας αναγκαστικής εκτέλεσης, τα 
πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν επιπλέον 
κίνητρα να χρησιμοποιούν την ταχεία 
εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση επί 
εξασφαλίσεων, κατά τη στιγμή σύναψης 
των νέων δανείων. Επίσης, η εναρμόνιση 
που εξασφαλίζεται με την παρούσα 
οδηγία θα προωθούσε την ανάπτυξη 
επενδυτών σε ΜΕΔ σε ολόκληρη την 
Ένωση και, κατά συνέπεια, θα βελτίωνε 
τη ρευστότητα της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 220
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία θα πρέπει να προωθεί την 
ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ στην Ένωση εξαλείφοντας τα 
εμπόδια στη μεταβίβαση ΜΕΔ από 
πιστωτικά ιδρύματα σε μη πιστωτικά 

(9) Η οδηγία θα πρέπει να ρυθμίζει την 
ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ στην Ένωση καθορίζοντας 
διασφαλίσεις και ελάχιστες απαιτήσεις 
για τη μεταβίβαση ΜΕΔ από πιστωτικά 
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ιδρύματα και, παράλληλα, διασφαλίζοντας 
τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κάθε 
προτεινόμενο μέτρο θα πρέπει επίσης να 
απλουστεύει και να εναρμονίζει τις 
απαιτήσεις αδειοδότησης των διαχειριστών 
πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να καθιερώσει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο τόσο για τους αγοραστές όσο και 
για τους διαχειριστές συμβάσεων πίστωσης 
που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα.

ιδρύματα σε μη πιστωτικά ιδρύματα και, 
παράλληλα, διασφαλίζοντας τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. Κάθε 
προτεινόμενο μέτρο θα πρέπει επίσης να 
απλουστεύει και να εναρμονίζει τις 
απαιτήσεις αδειοδότησης των διαχειριστών 
πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να καθιερώσει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο τόσο για τους αγοραστές όσο και 
για τους διαχειριστές συμβάσεων πίστωσης 
που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, 
σύμφωνα με το οποίο οι διαχειριστές 
πιστώσεων θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια 
και θα υπόκεινται στην εποπτεία του 
κράτους μέλους στο οποίο 
δραστηριοποιούνται· επιπλέον, η 
παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερες 
απαιτήσεις στους διαχειριστές 
πιστώσεων και στους αγοραστές 
πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 221
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία θα πρέπει να  προωθεί 
την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ στην Ένωση εξαλείφοντας τα 
εμπόδια στη μεταβίβαση ΜΕΔ από 
πιστωτικά ιδρύματα σε μη πιστωτικά 
ιδρύματα και, παράλληλα, διασφαλίζοντας 
τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κάθε 
προτεινόμενο μέτρο θα πρέπει επίσης να 
απλουστεύει και να εναρμονίζει τις 
απαιτήσεις αδειοδότησης των διαχειριστών 
πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να καθιερώσει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο τόσο για τους αγοραστές όσο και 
για τους διαχειριστές συμβάσεων πίστωσης 

(9) Η οδηγία θα πρέπει να προωθεί την 
ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ στην Ένωση εξαλείφοντας τα 
εμπόδια στη μεταβίβαση ΜΕΔ από 
πιστωτικά ιδρύματα σε μη πιστωτικά 
ιδρύματα και, παράλληλα, διασφαλίζοντας 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδίως τη 
νομική προστασία των δανειοληπτών 
ενυπόθηκων δανείων από έξωση από την 
πρώτη κατοικία. Κάθε προτεινόμενο 
μέτρο θα πρέπει επίσης να απλουστεύει και 
να εναρμονίζει τις απαιτήσεις 
αδειοδότησης των διαχειριστών 
πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να καθιερώσει ένα ενωσιακό 
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που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα. πλαίσιο τόσο για τους αγοραστές όσο και 
για τους διαχειριστές συμβάσεων πίστωσης 
που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 222
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία θα πρέπει να προωθεί την 
ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ στην Ένωση εξαλείφοντας τα 
εμπόδια στη μεταβίβαση ΜΕΔ από 
πιστωτικά ιδρύματα σε μη πιστωτικά 
ιδρύματα και, παράλληλα, διασφαλίζοντας 
τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κάθε 
προτεινόμενο μέτρο θα πρέπει επίσης να 
απλουστεύει και να εναρμονίζει τις 
απαιτήσεις αδειοδότησης των διαχειριστών 
πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να καθιερώσει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο τόσο για τους αγοραστές όσο και 
για τους διαχειριστές συμβάσεων 
πίστωσης που εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα.

(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη ρύθμιση των υφιστάμενων 
δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ στην 
Ένωση διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Κάθε προτεινόμενο μέτρο 
θα πρέπει επίσης να απλουστεύει και να 
εναρμονίζει τις απαιτήσεις αδειοδότησης 
των διαχειριστών πιστώσεων. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει, επομένως, να 
καθιερώσει ένα ενωσιακό πλαίσιο για τα 
πιστωτικά ιδρύματα, τους αγοραστές 
πιστώσεων, τους διαχειριστές πιστώσεων 
και τους παρόχους πιστωτικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 223
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία θα πρέπει να προωθεί την 
ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ στην Ένωση εξαλείφοντας τα 

(9) Η οδηγία θα πρέπει να προωθεί την 
ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ στην Ένωση εξαλείφοντας τα 
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εμπόδια στη μεταβίβαση ΜΕΔ από 
πιστωτικά ιδρύματα σε μη πιστωτικά 
ιδρύματα και, παράλληλα, διασφαλίζοντας 
τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κάθε 
προτεινόμενο μέτρο θα πρέπει επίσης να 
απλουστεύει και να εναρμονίζει τις 
απαιτήσεις αδειοδότησης των διαχειριστών 
πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να καθιερώσει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο τόσο για τους αγοραστές όσο και 
για τους διαχειριστές συμβάσεων πίστωσης 
που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα.

εμπόδια στη μεταβίβαση ΜΕΔ από 
πιστωτικά ιδρύματα σε μη πιστωτικά 
ιδρύματα και, παράλληλα, εξασφαλίζοντας 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και διασφαλίζοντας τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. Κάθε 
προτεινόμενο μέτρο θα πρέπει επίσης να 
απλουστεύει και να εναρμονίζει τις 
απαιτήσεις αδειοδότησης των διαχειριστών 
πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να καθιερώσει ένα ενωσιακό 
πλαίσιο τόσο για τους αγοραστές όσο και 
για τους διαχειριστές συμβάσεων πίστωσης 
που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 224
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα λοιπά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη 
δευτερογενή αγορά θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των 
καταναλωτών και να συμμορφώνονται με 
όλες τις σχετικές εθνικές και ενωσιακές 
απαιτήσεις προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 28 της 
οδηγίας 2014/17/ΕΕ1α, στις 
κατευθυντήριες γραμμές της EΑΤ 
σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις 
κατασχέσεις, καθώς και στις τελικές 
κατευθυντήριες γραμμές της EAΤ 
σχετικά με τη διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των 
ανοιγμάτων με ανοχή.
_________________
1α Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία 
και την τροποποίηση των οδηγιών 
2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
(ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34-85).

Or. en

Τροπολογία 225
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Τα μέτρα ρύθμισης θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην επαναφορά του 
δανειολήπτη σε βιώσιμο καθεστώς 
αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δίκαιη μεταχείριση του καταναλωτή και 
όλες τις σχετικές εθνικές και ενωσιακές 
απαιτήσεις προστασίας των 
καταναλωτών που ενδέχεται να ισχύουν. 
Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 
ενέργειες ή τα μέτρα ρύθμισης που πρέπει 
να ληφθούν, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα συμφέροντα των καταναλωτών και να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
προστασίας των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στο άρθρο 28 της οδηγίας 
2014/17/ΕΕ, στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις 
καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις, 
καθώς και στις τελικές κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων 
ρύθμισης.

Or. en
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Τροπολογία 226
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Τα μέτρα ρύθμισης μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
παραχωρήσεις στον καταναλωτή:
α) πλήρη ή μερική αναχρηματοδότηση 
της σύμβασης πίστωσης·
β) τροποποίηση των προηγούμενων όρων 
και προϋποθέσεων μιας σύμβασης 
πίστωσης, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
i) επέκταση της διάρκειας του 
ενυπόθηκου δανείου·
ii) μεταβολή του τύπου του ενυπόθηκου 
δανείου (όπως μεταβολή του τύπου του 
ενυπόθηκου δανείου από τοκοχρεολυτικό 
δάνειο σε δάνειο καταβολής μόνο τόκων)·
iii) ολική ή μερική αναβολή της 
καταβολής δόσεων για μια περίοδο·
iv) μεταβολή του επιτοκίου έως 
συγκεκριμένο ανώτατο όριο·
v) παροχή περιόδου χάριτος.

Or. en

Τροπολογία 227
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ωστόσο, σήμερα, οι αγοραστές 
πιστώσεων και οι διαχειριστές 

διαγράφεται
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πιστώσεων δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 
τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς λόγω 
των εμποδίων που θέτουν οι 
αποκλίνουσες εθνικές νομοθεσίες ελλείψει 
ειδικού και συνεκτικού ρυθμιστικού και 
εποπτικού καθεστώτος. Τα κράτη μέλη 
έχουν πολύ διαφορετικούς κανόνες 
σχετικά με το πώς ένα μη πιστωτικό 
ίδρυμα μπορεί να αποκτά συμβάσεις 
πίστωσης από πιστωτικό ίδρυμα. Τα μη 
πιστωτικά ιδρύματα που αγοράζουν 
πιστώσεις που εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα δεν ρυθμίζονται σε ορισμένα 
κράτη μέλη, ενώ σε άλλα υπόκεινται σε 
διάφορες απαιτήσεις, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις ισοδυναμούν με απαίτηση 
απόκτησης άδειας λειτουργίας 
πιστωτικού ιδρύματος. Αυτές οι διαφορές 
σε επίπεδο ρυθμιστικών απαιτήσεων 
έχουν επιφέρει σημαντικά εμπόδια στη 
νόμιμη διενέργεια διασυνοριακών αγορών 
πιστώσεων στην Ένωση, κυρίως λόγω 
της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης 
που συνεπάγεται η αγορά χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων. Κατά συνέπεια, οι αγοραστές 
πιστώσεων δραστηριοποιούνται σε 
περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, με 
αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός στην 
εσωτερική αγορά να είναι περιορισμένος, 
καθώς ο αριθμός ενδιαφερόμενων 
αγοραστών πιστώσεων παραμένει 
χαμηλός. Το αποτέλεσμα είναι η 
δευτερογενής αγορά για τα ΜΕΔ να μην 
λειτουργεί αποτελεσματικά. Επίσης, ο 
όγκος των συναλλαγών στις ουσιαστικά 
εθνικές αγορές για τα ΜΕΔ παραμένει 
κατά κανόνα χαμηλός.

Or. en

Τροπολογία 228
Bogdan Rzońca

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Μη εξυπηρετούμενη σύμβαση 
πίστωσης είναι ένα άνοιγμα που 
χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενο 
σύμφωνα με το άρθρο 47α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/630 της 17ης 
Απριλίου 2019 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον 
αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για 
τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν 
κοινά ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη ρύθμιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων. 
Επιπλέον, δεν προβλέπονται επί του 
παρόντος κοινά πρότυπα για τη ρύθμιση 
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
την είσπραξη οφειλών.

Or. en

Τροπολογία 230
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν 
κοινά ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη ρύθμιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων. 
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Επιπλέον, δεν προβλέπονται επί του 
παρόντος κοινά πρότυπα για τη ρύθμιση 
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
την είσπραξη οφειλών.

Or. en

Τροπολογία 231
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η έλλειψη ανταγωνιστικής πίεσης 
στην αγορά τόσο όσον αφορά την αγορά 
πιστώσεων όσο και τις δραστηριότητες 
διαχείρισης πιστώσεων έχει ως 
αποτέλεσμα τη χρέωση υψηλών 
προμηθειών από τις εταιρείες διαχείρισης 
δανείων στους αγοραστές για την παροχή 
των υπηρεσιών τους και την καθήλωση 
των τιμών των πιστώσεων στις 
δευτερογενείς αγορές σε χαμηλά επίπεδα. 
Έτσι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν 
έχουν επαρκές κίνητρο για να απαλλαγούν 
από τα υψηλά αποθέματα ΜΕΔ που 
διαθέτουν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Επομένως, η δράση σε επίπεδο 
Ένωσης είναι αναγκαία προκειμένου να 
βελτιωθεί η θέση των αγοραστών 
πιστώσεων και των διαχειριστών 

(16) Επομένως, η δράση σε ενωσιακό 
επίπεδο είναι αναγκαία προκειμένου να 
βελτιωθεί η θέση των αγοραστών 
πιστώσεων και των διαχειριστών 
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πιστώσεων όσον αφορά πιστώσεις που 
χορηγούνται αρχικώς από πιστωτικά 
ιδρύματα. Στο παρόν στάδιο, δεν 
προτείνεται η κάλυψη των πιστώσεων που 
εκδίδονται αρχικώς από μη πιστωτικά 
ιδρύματα ή η εν γένει είσπραξη οφειλών, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
μακροοικονομικής συνάφειας, μη 
εναρμονισμένων κινήτρων ή μη εύρυθμης 
λειτουργίας των αγορών, που να 
δικαιολογούν ένα τόσο διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής.

πιστώσεων όσον αφορά μη 
εξυπηρετούμενες πιστώσεις που 
χορηγούνται αρχικώς από πιστωτικά 
ιδρύματα. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
θίγει τους εθνικούς κανόνες που 
επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για τον 
αγοραστή ή τον διαχειριστή πιστώσεων 
όσον αφορά την επαναδιαπραγμάτευση 
των όρων και προϋποθέσεων στο πλαίσιο 
της σύμβασης πίστωσης. Στο παρόν 
στάδιο, δεν προτείνεται η κάλυψη των 
πιστώσεων που εκδίδονται αρχικώς από μη 
πιστωτικά ιδρύματα ή η εν γένει είσπραξη 
οφειλών, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις μακροοικονομικής συνάφειας, μη 
εναρμονισμένων κινήτρων ή μη εύρυθμης 
λειτουργίας των αγορών, που να 
δικαιολογούν ένα τόσο διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 233
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Επομένως, η δράση σε επίπεδο 
Ένωσης είναι αναγκαία προκειμένου να 
βελτιωθεί η θέση των αγοραστών 
πιστώσεων και των διαχειριστών 
πιστώσεων όσον αφορά πιστώσεις που 
χορηγούνται αρχικώς από πιστωτικά 
ιδρύματα. Στο παρόν στάδιο, δεν 
προτείνεται η κάλυψη των πιστώσεων που 
εκδίδονται αρχικώς από μη πιστωτικά 
ιδρύματα ή η εν γένει είσπραξη οφειλών, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
μακροοικονομικής συνάφειας, μη 
εναρμονισμένων κινήτρων ή μη εύρυθμης 
λειτουργίας των αγορών, που να 
δικαιολογούν ένα τόσο διευρυμένο πεδίο 

(16) Επομένως, η δράση σε επίπεδο 
Ένωσης είναι αναγκαία προκειμένου να 
ληφθούν μέτρα για την προστασία των 
δανειοληπτών, καθώς και για τη 
βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος 
και να βελτιωθεί η θέση των αγοραστών 
πιστώσεων και των διαχειριστών 
πιστώσεων όσον αφορά πιστώσεις που 
χορηγούνται αρχικώς από πιστωτικά 
ιδρύματα. Στο παρόν στάδιο, δεν 
προτείνεται η κάλυψη των πιστώσεων που 
εκδίδονται αρχικώς από μη πιστωτικά 
ιδρύματα ή η εν γένει είσπραξη οφειλών, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
μακροοικονομικής συνάφειας, μη 
εναρμονισμένων κινήτρων ή μη εύρυθμης 
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εφαρμογής. λειτουργίας των αγορών, που να 
δικαιολογούν ένα τόσο διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Ομοίως, η οδηγία δεν επηρεάζει 
τους περιορισμούς που υπάρχουν στις 
εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά τη 
μεταβίβαση δικαιωμάτων του πιστωτικού 
φορέα βάσει μη εξυπηρετούμενης 
σύμβασης πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης πίστωσης, η οποία δεν έχει 
καταγγελθεί σύμφωνα με το εθνικό 
αστικό δίκαιο, με αποτέλεσμα όλα τα 
ποσά που είναι καταβλητέα βάσει της 
σύμβασης πίστωσης να καθίστανται 
άμεσα ληξιπρόθεσμα, όταν αυτό 
απαιτείται για τη μεταβίβαση σε 
οντότητα εκτός του τραπεζικού 
συστήματος. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
υπάρχουν κράτη μέλη στα οποία, 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κανόνων, η απόκτηση συμβάσεων μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που δεν 
παρουσιάζουν καθυστέρηση ή 
παρουσιάζουν καθυστέρηση μικρότερη 
των 90 ημερών ή δεν έχουν καταγγελθεί 
σύμφωνα με το εθνικό αστικό δίκαιο από 
μη ρυθμιζόμενους πιστωτές θα 
παραμείνει περιορισμένη. Τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τη 
μεταβίβαση συμβάσεων 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων, μεταξύ 
άλλων επιβάλλοντας απαιτήσεις 
ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πανομοιότυπο με την αιτιολογική σκέψη 18 του Συμβουλίου (7344/19 ADD 1) και την 
αιτιολογική σκέψη 16β του ανεπίσημου συμβιβαστικού κειμένου της ECON του Μαρτίου 2019.

Τροπολογία 235
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι οντότητες που ασκούν 
δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, είτε 
είναι εξειδικευμένοι διαχειριστές 
πιστώσεων είτε τραπεζικά ιδρύματα είτε 
αγοραστές πιστώσεων. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι άμεση συνέπεια της 
υπαγωγής των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης πιστώσεων στις διατάξεις 
της οδηγίας MiFID.

Or. en

Τροπολογία 236
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Παρόλο που σκοπός της παρούσας 
οδηγίας είναι η ενίσχυση της ικανότητας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων να 
αντιμετωπίζουν τις πιστώσεις που 
καθίστανται μη εξυπηρετούμενες ή τον 
κίνδυνο να καταστούν μη 
εξυπηρετούμενες, η δευτερογενής αγορά 
καλύπτει τόσο τις εξυπηρετούμενες όσο 
και τις μη εξυπηρετούμενες πιστώσεις. 
Στην πράξη, οι πωλήσεις στην αγορά 

(17) Παρόλο που σκοπός της παρούσας 
οδηγίας είναι η προστασία των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και η 
ενίσχυση της ικανότητας των πιστωτικών 
ιδρυμάτων να αντιμετωπίζουν τις 
πιστώσεις που καθίστανται μη 
εξυπηρετούμενες ή τον κίνδυνο να 
καταστούν μη εξυπηρετούμενες, η 
δευτερογενής αγορά καλύπτει τόσο τις 
εξυπηρετούμενες όσο και τις μη 
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περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκια πιστώσεων 
που αποτελούνται από συνδυασμό 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων, πιστώσεων 
που δεν εξυπηρετούνται κανονικά και μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων. Τα 
χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν πιστώσεις 
εξασφαλισμένες και μη εξασφαλισμένες 
που οφείλονται από καταναλωτές ή 
επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις που οι 
κανόνες για την εκτέλεση των πιστώσεων 
διαφέρουν για κάθε κατηγορία πίστωσης ή 
δανειολήπτη, αυτό συνεπάγεται πρόσθετα 
έξοδα διαχείρισης για την πώληση αυτών 
των χαρτοφυλακίων πιστώσεων. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της 
δευτερογενούς αγοράς καλύπτουν τις 
εξυπηρετούμενες και τις μη 
εξυπηρετούμενες πιστώσεις ώστε να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο αυτά τα 
πρόσθετα έξοδα να αποθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των επενδυτών και να 
επιφέρουν κατακερματισμό αυτής της 
αναδυόμενης αγοράς. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα θα επωφεληθούν από τη 
διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
διαχειριστών πιστώσεων. Παρόμοια θα 
είναι τα οφέλη για τις εταιρείες 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων οι 
οποίες, σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν 
αποφασιστική συμβολή στην εμπορική 
προώθηση μη εξυπηρετούμενων και 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
χορηγήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα τα 
οποία εξυγιάνθηκαν ή αναδιαρθρώθηκαν 
ή που εξαλείφθηκαν από τους 
ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων 
με άλλο τρόπο28.

εξυπηρετούμενες πιστώσεις. Στην πράξη, 
οι πωλήσεις στην αγορά περιλαμβάνουν 
χαρτοφυλάκια πιστώσεων που 
αποτελούνται από πιστώσεις που σε 
μεγάλο βαθμό δεν εξυπηρετούνται 
κανονικά και από μη εξυπηρετούμενες 
πιστώσεις. Τα χαρτοφυλάκια 
περιλαμβάνουν πιστώσεις μη 
εξασφαλισμένες που οφείλονται από 
καταναλωτές ή επιχειρήσεις. Στις 
περιπτώσεις που οι κανόνες για την 
εκτέλεση των πιστώσεων διαφέρουν για 
κάθε κατηγορία πίστωσης ή δανειολήπτη, 
αυτό συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα 
διαχείρισης για την πώληση αυτών των 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς 
καλύπτουν τις μη εξυπηρετούμενες 
πιστώσεις ώστε να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο αυτά τα πρόσθετα έξοδα να 
οδηγήσουν σε κοινωνική κρίση και 
παράλληλα να αποθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των επενδυτών και να 
επιφέρουν κατακερματισμό αυτής της 
αναδυόμενης αγοράς.

_________________
28 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής – Σχέδιο στρατηγικής για τις 
ΕΔΠΣ, SWD(2018) 72.

Or. en
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Τροπολογία 237
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς δανείων και ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για την καλή 
φήμη των αγοραστών πιστώσεων. Αυτό 
είναι σημαντικό προκειμένου να 
αποτραπεί η πρόκληση ζημίας στους 
καταναλωτές στην αγορά αυτή, όπως η 
χρήση απειλητικής ή καταχρηστικής 
γλώσσας ή συμπεριφοράς ή απειλών 
στους καταναλωτές και στις οικογένειές 
τους.

Or. en

Τροπολογία 238
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η σημασία που αποδίδει ο 
νομοθέτης της Ένωσης στην προστασία 
που παρέχεται στους καταναλωτές στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου31 συνεπάγεται ότι η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του 
πιστωτικού φορέα που απορρέουν από 
σύμβαση πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης σε αγοραστή πιστώσεων δεν θα 
πρέπει να θίγει με οποιονδήποτε τρόπο το 

(18) Η σημασία που αποδίδει ο 
νομοθέτης της Ένωσης στην προστασία 
που παρέχεται στους καταναλωτές στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου31 συνεπάγεται ότι η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων πίστωσης που 
απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή της 
ίδιας της σύμβασης σε αγοραστή 
πιστώσεων δεν θα πρέπει να θίγει με 
οποιονδήποτε τρόπο το επίπεδο 
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επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που 
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης. Οι 
αγοραστές πιστώσεων και οι διαχειριστές 
πιστώσεων θα πρέπει επομένως να 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της 
Ένωσης που εφαρμόζεται στην αρχική 
σύμβαση πίστωσης και ο καταναλωτής 
θα πρέπει να διατηρεί το ίδιο επίπεδο 
προστασίας με αυτό που προβλέπει το 
δίκαιο της Ένωσης ή καθορίζεται βάσει 
των ενωσιακών ή των εθνικών κανόνων 
συγκρούσεως νόμων ανεξαρτήτως του 
δικαίου που εφαρμόζεται στον αγοραστή 
πιστώσεων ή τον διαχειριστή πιστώσεων.

προστασίας των καταναλωτών που 
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης.

_________________ _________________
29 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ 
και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, 
σ. 34).

29 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ 
και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, 
σ. 34).

30 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 60/34 της 22.5.2008, σ. 66).

30 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 60/34 της 22.5.2008, σ. 66).

31 Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 
21.4.1993, σ. 29).

31 Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 
21.4.1993, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 239
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η σημασία που αποδίδει ο 
νομοθέτης της Ένωσης στην προστασία 
που παρέχεται στους καταναλωτές στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου31 συνεπάγεται ότι η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του 
πιστωτικού φορέα που απορρέουν από 
σύμβαση πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης σε αγοραστή πιστώσεων δεν θα 
πρέπει να θίγει με οποιονδήποτε τρόπο το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που 
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης. Οι 
αγοραστές πιστώσεων και οι διαχειριστές 
πιστώσεων θα πρέπει επομένως να 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
που εφαρμόζεται στην αρχική σύμβαση 
πίστωσης και ο καταναλωτής θα πρέπει να 
διατηρεί το ίδιο επίπεδο προστασίας με 
αυτό που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης 
ή καθορίζεται βάσει των ενωσιακών ή των 
εθνικών κανόνων συγκρούσεως νόμων 
ανεξαρτήτως του δικαίου που εφαρμόζεται 
στον αγοραστή πιστώσεων ή τον 
διαχειριστή πιστώσεων.

(18) Η σημασία που αποδίδει ο 
νομοθέτης της Ένωσης στην προστασία 
που παρέχεται στους καταναλωτές στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου31 συνεπάγεται ότι η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του 
πιστωτικού φορέα που απορρέουν από 
σύμβαση πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης σε αγοραστή πιστώσεων δεν θα 
πρέπει να θίγει με οποιονδήποτε τρόπο το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που 
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
ότι οι αγοραστές πιστώσεων και οι 
διαχειριστές πιστώσεων θα πρέπει 
επομένως να συμμορφώνονται με το δίκαιο 
της Ένωσης που εφαρμόζεται στην αρχική 
σύμβαση πίστωσης και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο 
καταναλωτής θα πρέπει να διατηρεί το ίδιο 
επίπεδο προστασίας με αυτό που 
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης ή 
καθορίζεται βάσει των ενωσιακών ή των 
εθνικών κανόνων συγκρούσεως νόμων 
ανεξαρτήτως του δικαίου που εφαρμόζεται 
στον αγοραστή πιστώσεων ή τον 
διαχειριστή πιστώσεων. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να περιορίζει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερες 
διατάξεις για την προστασία των 
καταναλωτών σε διαχειριστές πιστώσεων 
ή αγοραστές πιστώσεων.

_________________ _________________
29 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ 
και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, 
σ. 34).

29 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ 
και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, 
σ. 34).
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30 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 60/34 της 22.5.2008, σ. 66).

30 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 60/34 της 22.5.2008, σ. 66).

31 Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 
21.4.1993, σ. 29).

31 Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 
21.4.1993, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 240
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η σημασία που αποδίδει ο 
νομοθέτης της Ένωσης στην προστασία 
που παρέχεται στους καταναλωτές στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου31 συνεπάγεται ότι η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του 
πιστωτικού φορέα που απορρέουν από 
σύμβαση πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης σε αγοραστή πιστώσεων δεν θα 
πρέπει να θίγει με οποιονδήποτε τρόπο το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που 
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης. Οι 
αγοραστές πιστώσεων και οι διαχειριστές 
πιστώσεων θα πρέπει επομένως να 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
που εφαρμόζεται στην αρχική σύμβαση 
πίστωσης και ο καταναλωτής θα πρέπει να 
διατηρεί το ίδιο επίπεδο προστασίας με 
αυτό που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης 
ή καθορίζεται βάσει των ενωσιακών ή 

(18) Η σημασία που αποδίδει ο 
νομοθέτης της Ένωσης στην προστασία 
που παρέχεται στους καταναλωτές στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου31 συνεπάγεται ότι η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του 
πιστωτικού φορέα που απορρέουν από 
σύμβαση πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης σε αγοραστή πιστώσεων δεν θα 
πρέπει να θίγει με οποιονδήποτε τρόπο το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο 
της Ένωσης. Οι αγοραστές πιστώσεων και 
οι διαχειριστές πιστώσεων θα πρέπει 
επομένως να συμμορφώνονται με το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης 
που εφαρμόζεται στην αρχική σύμβαση 
πίστωσης και ο καταναλωτής θα πρέπει να 
διατηρεί το ίδιο επίπεδο προστασίας με 
αυτό που προβλέπει το εθνικό δίκαιο και 
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των εθνικών κανόνων συγκρούσεως 
νόμων ανεξαρτήτως του δικαίου που 
εφαρμόζεται στον αγοραστή πιστώσεων ή 
τον διαχειριστή πιστώσεων.

το δίκαιο της Ένωσης ανεξαρτήτως του 
δικαίου που εφαρμόζεται στον αγοραστή 
πιστώσεων ή τον διαχειριστή πιστώσεων. 
Οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι κανένας δανειολήπτης 
δεν βρίσκεται σε δεινότερη θέση μετά τη 
μεταβίβαση της οικείας σύμβασης 
πίστωσης από πιστωτικό ίδρυμα σε 
αγοραστή πιστώσεων ή σε διαχειριστή 
πιστώσεων.

_________________ _________________
29 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ 
και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, 
σ. 34).

29 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ 
και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, 
σ. 34).

30 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 60/34 της 22.5.2008, σ. 66).

30 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 60/34 της 22.5.2008, σ. 66).

31 Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 
21.4.1993, σ. 29).

31 Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 
21.4.1993, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 241
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των καταναλωτών που 
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διασφαλίζεται από την οδηγία 
2005/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία 
απαγορεύει τις αθέμιτες πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση μιας 
σύμβασης και παραπλανούν τον 
καταναλωτή όσον αφορά τα δικαιώματα 
ή τις υποχρεώσεις του· ή τον υποβάλλουν 
σε παρενόχληση ή καταναγκασμό, για 
παράδειγμα όσον αφορά τον χρόνο, τον 
τόπο, τη φύση ή τη διατήρηση μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή επαφών, τη 
χρήση απειλητικής ή καταχρηστικής 
γλώσσας ή συμπεριφοράς ή απειλών 
ανάληψης οποιασδήποτε ενέργειας που 
δεν μπορεί να ληφθεί νομίμως.

Or. en

Τροπολογία 242
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
στο ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο 
προβλέπεται σειρά δικαιωμάτων και 
διασφαλίσεων σχετικά με τις συμβάσεις 
πιστώσεων που χορηγούνται ή παρέχεται 
υπόσχεση ότι θα χορηγηθούν σε 
καταναλωτές. Τα εν λόγω δικαιώματα και 
διασφαλίσεις ισχύουν ειδικότερα αφενός 
για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη της 
σύμβασης πίστωσης και αφετέρου για την 
εκτέλεση ή την αθέτησή της. Αυτό ισχύει 
ιδίως σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που 
εμπίπτουν στην οδηγία 2014/17/ΕΕ, όσον 
αφορά το δικαίωμα του καταναλωτή να 
εκπληρώνει πλήρως ή εν μέρει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

(20) Για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
στο ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο 
προβλέπεται σειρά δικαιωμάτων και 
διασφαλίσεων σχετικά με τις συμβάσεις 
πιστώσεων που δεν είναι καταναλωτικά 
δάνεια, ιδίως δάνεια που εξασφαλίζονται 
από την κύρια κατοικία. Τα εν λόγω 
δικαιώματα και διασφαλίσεις ισχύουν 
ειδικότερα αφενός για τη διαπραγμάτευση 
και τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης και 
αφετέρου για την εκτέλεση ή την αθέτησή 
της. Αυτό ισχύει ιδίως σε σχέση με τις 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις πίστωσης για 
καταναλωτές που εμπίπτουν στην οδηγία 
2014/17/ΕΕ, όσον αφορά το δικαίωμα του 
καταναλωτή να εκπληρώνει πλήρως ή εν 
μέρει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
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σύμβαση πίστωσης, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω σύμβασης, ή να ενημερώνεται 
μέσω του τυποποιημένου ευρωπαϊκού 
δελτίου πληροφοριών, όπου συντρέχει 
περίπτωση, σχετικά με το ενδεχόμενο 
μεταβίβασης της σύμβασης πίστωσης σε 
αγοραστή πιστώσεων. Τα δικαιώματα του 
δανειολήπτη δεν θα πρέπει να θίγονται 
ούτε σε περίπτωση που η μεταβίβαση της 
σύμβασης πίστωσης μεταξύ πιστωτικού 
ιδρύματος και αγοραστή λαμβάνει τη 
μορφή ανανέωσης σύμβασης.

από τη σύμβαση πίστωσης, πριν από τη 
λήξη της εν λόγω σύμβασης, ή να 
ενημερώνεται μέσω του τυποποιημένου 
ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών, όπου 
συντρέχει περίπτωση, ωστόσο, η 
μεταβίβαση της σύμβασης πίστωσης σε 
αγοραστή πιστώσεων δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, 
δεδομένου ότι τα δικαιώματα του 
δανειολήπτη δεν θα πρέπει να θίγονται υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες ούτε σε 
περίπτωση ανανέωσης σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 243
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια 
για πρώτες κατοικίες πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 244
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Βάσει της παρούσας οδηγίας, μη 
εξυπηρετούμενο δάνειο που 
εξασφαλίζεται με υποθήκη επί αστικού 
ακινήτου δεν πρέπει να μεταβιβάζεται 
χωρίς τη γραπτή συναίνεση του 
δανειολήπτη.
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Or. en

Τροπολογία 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα πιστωτικά ιδρύματα της 
Ένωσης και οι θυγατρικές τους 
αναλαμβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης 
πιστώσεων στο πλαίσιο της συνήθους 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις για τις 
πιστώσεις που έχουν εκδώσει τα ίδια όσο 
και για τις πιστώσεις που αγόρασαν από 
άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Δεδομένου ότι τα 
εν λόγω ιδρύματα υπόκεινται ήδη σε 
ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στις 
δραστηριότητές τους στον τομέα της 
διαχείρισης ή της αγοράς πιστώσεων θα 
συνεπαγόταν περιττό 
αλληλεπικαλυπτόμενο κόστος 
αδειοδότησης και συμμόρφωσης, και ως εκ 
τούτου δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία.

(22) Τα πιστωτικά ιδρύματα της 
Ένωσης αναλαμβάνουν δραστηριότητες 
διαχείρισης πιστώσεων στο πλαίσιο της 
συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις για τις 
συμβάσεις πίστωσης που έχουν εκδώσει 
τα ίδια όσο και για εκείνες που αγόρασαν 
από άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή που 
διαχειρίζονται εκ μέρους ενός αγοραστή 
πίστωσης. Δεδομένου ότι τα εν λόγω 
ιδρύματα υπόκεινται ήδη σε ρυθμιστικό 
και εποπτικό πλαίσιο, η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας στις δραστηριότητές 
τους στον τομέα της διαχείρισης ή της 
αγοράς πιστώσεων θα συνεπαγόταν 
περιττό αλληλεπικαλυπτόμενο κόστος 
αδειοδότησης και συμμόρφωσης, και ως εκ 
τούτου δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία. Επίσης, η εξωτερική ανάθεση 
από τα πιστωτικά ιδρύματα 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων, 
τόσο για τις εξυπηρετούμενες όσο και για 
τις μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις 
πιστώσεων, σε διαχειριστές πιστώσεων ή 
άλλα τρίτα μέρη, δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, διότι 
τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν ήδη να 
τηρούν τους εφαρμοστέους κανόνες 
εξωτερικής ανάθεσης. Εξάλλου, οι 
πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά 
ιδρύματα, υπόκεινται όμως σε 
κανονιστική ρύθμιση και εποπτεία από 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα 
με την οδηγία 2008/48/ΕΚ και την οδηγία 
2014/17/ΕΕ και αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων 
για δάνεια που χορηγούνται σε 
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καταναλωτές στο πλαίσιο της συνήθους 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
όταν ασκούν δραστηριότητες διαχείρισης 
πιστώσεων στο εν λόγω κράτος μέλος για 
δάνεια που χορηγούνται από πιστωτικά 
ιδρύματα. Επιπλέον, διαχειριστής 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, 
εταιρεία διαχείρισης και εταιρεία 
επενδύσεων (υπό την προϋπόθεση ότι η 
εταιρεία επενδύσεων δεν έχει ορίσει 
εταιρεία διαχείρισης) που έχουν εγκριθεί 
ή καταχωριστεί βάσει της οδηγίας 
2011/61/ΕΕ ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα 
που αναλαμβάνουν επικουρικές 
δραστηριότητες παρόμοιες με τις 
δραστηριότητες διαχείρισης, και 
συγκεκριμένα οι συμβολαιογράφοι, οι 
δικηγόροι, οι δικαστικοί επιμελητές και οι 
υπάλληλοι που εκτελούν δικαστικές 
διατάξεις βάσει του εθνικού δικαίου και 
θέτουν σε εφαρμογή δεσμευτικά μέτρα 
και, επομένως, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία για τα εν λόγω 
επαγγέλματα.

Or. en

Τροπολογία 246
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να δοθεί στους υφιστάμενους 
αγοραστές πιστώσεων και διαχειριστές 
πιστώσεων η δυνατότητα να 
προσαρμοστούν στις εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία και, 
ειδικότερα, να δοθεί στους διαχειριστές 

(23) Για να δοθεί στους υφιστάμενους 
αγοραστές πιστώσεων και διαχειριστές 
πιστώσεων η δυνατότητα να 
προσαρμοστούν στις εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία και, 
ειδικότερα, να δοθεί στους διαχειριστές 
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πιστώσεων η δυνατότητα να λάβουν άδεια 
λειτουργίας, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται μόνο στις μεταβιβάσεις 
συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται έξι 
μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

πιστώσεων η δυνατότητα να λάβουν άδεια 
λειτουργίας, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται μόνο στις μεταβιβάσεις 
συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται έξι 
μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και μόνο 
αφού ο πιστωτής έχει δώσει στους 
δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή 
θέση το δικαίωμα εξαγοράς της οφειλής 
τους στην ίδια τιμή.

Or. en

Τροπολογία 247
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η χορήγηση άδειας σε διαχειριστή 
πιστώσεων για την άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να 
υπόκειται σε ενιαίο και εναρμονισμένο 
σύνολο προϋποθέσεων, που θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο από τις 
αρμόδιες αρχές. Για να μην υποβαθμιστεί η 
προστασία οφειλετών και δανειοληπτών 
και για την εμπέδωση εμπιστοσύνης, οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση και τη 
διατήρηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή 
πιστώσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική 
συμμετοχή στον διαχειριστή πιστώσεων ή 
τα οποία μετέχουν στη διοίκηση του 
παρόχου υπηρεσιών διαθέτουν λευκό 
ποινικό μητρώο όσον αφορά σοβαρά 
ποινικά αδικήματα που συνδέονται με 
εγκλήματα κατά της περιουσίας, με 
εγκλήματα σχετικά με οικονομικές 
δραστηριότητες ή με εγκλήματα κατά της 
σωματικής ακεραιότητας, καθώς και ότι 
έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας. Ομοίως, τα πρόσωπα αυτά, 
όπως και ο διαχειριστής πιστώσεων, δεν θα 

(24) Η χορήγηση άδειας σε διαχειριστή 
πιστώσεων για την άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να 
υπόκειται σε ενιαίο και εναρμονισμένο 
σύνολο προϋποθέσεων, που θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο από τις 
αρμόδιες αρχές. Για να μην υποβαθμιστεί η 
προστασία οφειλετών και δανειοληπτών 
και για την εμπέδωση εμπιστοσύνης, οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση και τη 
διατήρηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή 
πιστώσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική 
συμμετοχή στον διαχειριστή πιστώσεων ή 
τα οποία μετέχουν στη διοίκηση του 
παρόχου υπηρεσιών διαθέτουν λευκό 
ποινικό μητρώο όσον αφορά σοβαρά 
ποινικά αδικήματα που συνδέονται με 
εγκλήματα κατά της περιουσίας, με 
εγκλήματα σχετικά με οικονομικές 
δραστηριότητες ή με εγκλήματα κατά της 
σωματικής ακεραιότητας, καθώς και ότι 
έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας. Ομοίως, τα πρόσωπα αυτά, 
όπως και ο διαχειριστής πιστώσεων, δεν θα 



AM\1195240EL.docx 39/175 PE654.006v01-00

EL

πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας ή να έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση κατά το παρελθόν, εκτός εάν 
έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. Τέλος, για να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τους κανόνες που 
διέπουν τόσο την προστασία των 
οφειλετών όσο και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι 
αναγκαίο να καταστεί υποχρεωτική η 
θέσπιση και εποπτεία κατάλληλου 
οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και 
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, καθώς 
και η καταγραφή και αντιμετώπιση 
καταγγελιών. Επίσης, οι διαχειριστές 
πιστώσεων θα πρέπει να υποχρεούνται να 
ενεργούν με αμερόληπτο τρόπο και να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την οικονομική 
κατάσταση των δανειοληπτών. Στις 
περιπτώσεις που σε εθνικό επίπεδο 
διατίθενται υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε περιπτώσεις χρέους που διευκολύνουν 
την αποπληρωμή οφειλών, οι διαχειριστές 
θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
παραπέμπουν τους δανειολήπτες στις εν 
λόγω υπηρεσίες.

πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας ή να έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση κατά το παρελθόν, εκτός εάν 
έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. Τέλος, για να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τους κανόνες που 
διέπουν τόσο την προστασία των 
οφειλετών όσο και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι 
αναγκαίο να καταστεί υποχρεωτική η 
θέσπιση και εποπτεία κατάλληλου 
οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και 
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, καθώς 
και η καταγραφή και αντιμετώπιση 
καταγγελιών. Επίσης, οι διαχειριστές 
πιστώσεων θα πρέπει να υποχρεούνται να 
ενεργούν με αμερόληπτο τρόπο και να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την οικονομική 
κατάσταση των δανειοληπτών. Επιπλέον, 
κατά τις συναλλαγές τους με τους 
δανειολήπτες, οι διαχειριστές πιστώσεων 
θα πρέπει να ακολουθούν τα ελάχιστα 
κοινά πρότυπα της ΕΕ όπως 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
μεταφέρονται από τα κράτη μέλη στο 
εθνικό τους δίκαιο. Στις περιπτώσεις που 
σε εθνικό επίπεδο διατίθενται υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε περιπτώσεις 
χρέους που διευκολύνουν την αποπληρωμή 
οφειλών, οι διαχειριστές υποχρεούνται να 
παραπέμπουν τους δανειολήπτες στις εν 
λόγω υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 248
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Οι αγοραστές πιστώσεων θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας για τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων 
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σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι όσοι κατέχουν τον 
νόμιμο τίτλο της πίστωσης που 
χορηγείται βάσει της σύμβασης πίστωσης 
ρυθμίζονται από τις αρμόδιες αρχές και 
υπόκεινται σε ενιαία και εναρμονισμένη 
δέσμη προϋποθέσεων που θα πρέπει να 
εφαρμόζεται αναλογικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Οι όροι χορήγησης και 
διατήρησης της άδειας για έναν 
αγοραστή πιστώσεων θα πρέπει να είναι 
οι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για έναν 
διαχειριστή πιστώσεων. Οι διαχειριστές 
πιστώσεων θα πρέπει να υποχρεούνται να 
ενεργούν με αμερόληπτο τρόπο και να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
οικονομική κατάσταση των 
δανειοληπτών. Στις περιπτώσεις που σε 
εθνικό επίπεδο διατίθενται υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε περιπτώσεις 
χρέους που διευκολύνουν την 
αποπληρωμή οφειλών, οι αγοραστές 
πιστώσεων θα πρέπει να εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να παραπέμπουν τους 
δανειολήπτες στις εν λόγω υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 249
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να αποφεύγονται χρονοβόρες 
διαδικασίες και αβεβαιότητες, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν απαιτήσεις 
σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να 
υποβάλλουν οι αιτούντες, καθώς και 
εύλογες προθεσμίες για τη χορήγηση 
άδειας και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή 
θα ανακαλείται. Σε περίπτωση ανάκλησης 
από τις αρχές άδειας λειτουργίας 
διαχειριστή πιστώσεων ο οποίος ασκεί 
δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων σε 

(25) Για να αποφεύγονται χρονοβόρες 
διαδικασίες και αβεβαιότητες, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν απαιτήσεις 
σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να 
υποβάλλουν οι αιτούντες, καθώς και 
εύλογες προθεσμίες για τη χορήγηση 
άδειας και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή 
θα ανακαλείται. Σε περίπτωση ανάκλησης 
από τις αρχές άδειας λειτουργίας 
διαχειριστή πιστώσεων ή αγοραστή 
πιστώσεων ο οποίος ασκεί δραστηριότητες 
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άλλα κράτη μέλη, θα πρέπει να 
ενημερώνονται οι αρχές στο κράτος μέλος 
υποδοχής. Ομοίως, σε κάθε κράτος μέλος 
θα πρέπει να δημιουργηθεί ενήμερο 
ηλεκτρονικό δημόσιο μητρώο, για να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια όσον αφορά τον 
αριθμό και την ταυτότητα των 
διαχειριστών πιστώσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας.

διαχείρισης πιστώσεων σε άλλα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρχές 
στο κράτος μέλος υποδοχής. Ομοίως, σε 
κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ενήμερο ηλεκτρονικό 
δημόσιο μητρώο, για να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια όσον αφορά τον αριθμό και την 
ταυτότητα των διαχειριστών πιστώσεων 
και των αγοραστών πιστώσεων που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 250
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ως σημαντική προϋπόθεση για την 
ανάληψη των σχετικών καθηκόντων τους, 
οι αγοραστές πιστώσεων και οι 
διαχειριστές πιστώσεων θα πρέπει να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
συναφείς πληροφορίες και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτό είναι 
εφικτό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
τηρούνται οι ενωσιακοί και εθνικοί 
κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων.

(30) Ως σημαντική προϋπόθεση για την 
ανάληψη των σχετικών καθηκόντων τους, 
οι αγοραστές πιστώσεων και οι 
διαχειριστές πιστώσεων θα πρέπει να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
συναφείς πληροφορίες και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτό είναι 
εφικτό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
τηρούνται οι ενωσιακοί και εθνικοί 
κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Στις περιπτώσεις που πιστωτικό 
ίδρυμα μεταβιβάζει σύμβαση πίστωσης, θα 

(31) Στις περιπτώσεις που πιστωτικό 
ίδρυμα μεταβιβάζει σύμβαση πίστωσης, θα 
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πρέπει να υποχρεούται να ενημερώνει τον 
φορέα εποπτείας και την αρμόδια αρχή που 
εποπτεύει τη συμμόρφωση με την παρούσα 
οδηγία σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά του μεταβιβαζόμενου 
χαρτοφυλακίου πιστώσεων και  τα 
στοιχεία ταυτότητας του αγοραστή και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, του 
αντιπροσώπου του στην Ένωση. Η εν λόγω 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να υποχρεούται να 
διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στις 
αρχές που είναι αρμόδια για την εποπτεία 
του αγοραστή πιστώσεων και την αρχή 
που είναι αρμόδια στον τόπο 
εγκατάστασης του δανειολήπτη. Αυτές οι 
απαιτήσεις διαφάνειας δίνουν τη 
δυνατότητα εναρμονισμένης και 
αποτελεσματικής παρακολούθησης της 
μεταβίβασης συμβάσεων πίστωσης στην 
Ένωση.

πρέπει να υποχρεούται να ενημερώνει τον 
φορέα εποπτείας και την αρμόδια αρχή που 
εποπτεύει τη συμμόρφωση με την παρούσα 
οδηγία, σε τριμηνιαία βάση και σε 
επίπεδο συγκεντρωτικής παρουσίασης 
τουλάχιστον σχετικά με το συγκεντρωτικό 
υπόλοιπο του μεταβιβαζόμενου 
χαρτοφυλακίου πιστώσεων, καθώς και 
σχετικά με τον αριθμό και το μέγεθος των 
δανείων που περιλαμβάνονται και το 
κατά πόσον περιλαμβάνονται σε αυτά 
συμφωνίες που συνήφθησαν με τους 
καταναλωτές. Για κάθε χαρτοφυλάκιο 
που μεταβιβάζεται με μία μόνο 
συναλλαγή, οι πληροφορίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τον αναγνωριστικό 
κωδικό της νομικής οντότητας ή, όταν 
αυτός δεν είναι διαθέσιμος, τα στοιχεία 
ταυτότητας και τη διεύθυνση του 
αγοραστή και, όπου συντρέχει περίπτωση, 
του αντιπροσώπου του στην Ένωση. Η εν 
λόγω αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
υποχρεούται να διαβιβάσει τις 
πληροφορίες αυτές στις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την εποπτεία του αγοραστή 
πιστώσεων. Αυτές οι απαιτήσεις 
διαφάνειας δίνουν τη δυνατότητα 
εναρμονισμένης και αποτελεσματικής 
παρακολούθησης της μεταβίβασης 
συμβάσεων πίστωσης στην Ένωση. 
Προκειμένου να τηρείται η αρχή της 
αναλογικότητας, οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει, προκειμένου να αποφύγουν την 
επικάλυψη, να λαμβάνουν υπόψη τις 
πληροφορίες που έχουν ήδη στη διάθεσή 
τους με άλλα μέσα, ιδίως όσον αφορά τα 
πιστωτικά ιδρύματα. Εξακολουθεί να 
γίνεται κατανοητό ότι οι απαιτήσεις 
κοινοποίησης στην αρμόδια εθνική αρχή 
σχετικά με ένα χαρτοφυλάκιο πιστώσεων 
αφού μεταφερθεί το χαρτοφυλάκιο αυτό 
σε έναν αγοραστή πιστώσεων υπάγεται 
στην ευθύνη του τελευταίου. Επιπλέον, σε 
περίπτωση συναλλαγών τιτλοποίησης, 
όπου προβλέπονται υποχρεωτικά 
πρότυπα διαφάνειας, θα πρέπει να 
αποφεύγεται κάθε διπλή αναφορά 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 252
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 
του Συμβουλίου, η υποδομή δεδομένων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να 
ενισχύεται με την εξασφάλιση ενιαίων και 
τυποποιημένων δεδομένων για τις 
συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων 
πιστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
έχει αναπτύξει πρότυπα δεδομένων που 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστωτικά ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών και επιτρέπουν στους 
δυνητικούς αγοραστές να αξιολογήσουν 
την αξία των συμβάσεων πίστωσης και να 
εφαρμόσουν τη διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας. Η εφαρμογή των εν λόγω 
προτύπων στις συμβάσεις πίστωσης θα 
μειώσει τις ασυμμετρίες στην 
πληροφόρηση μεταξύ δυνητικών 
αγοραστών και πωλητών συμβάσεων 
πίστωσης και, επομένως, θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη λειτουργικής δευτερογενούς 
αγοράς στην Ένωση. Η EBA θα πρέπει 
επομένως να αναπτύξει τα πρότυπα 
δεδομένων σε εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα και τα πιστωτικά ιδρύματα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
πρότυπα για τη διευκόλυνση της 
αποτίμησης των προς πώληση συμβάσεων 
πίστωσης.

(32) Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 
του Συμβουλίου, η υποδομή δεδομένων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να 
ενισχύεται με την εξασφάλιση ενιαίων και 
τυποποιημένων δεδομένων για τις 
συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων 
πιστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
έχει αναπτύξει πρότυπα δεδομένων που 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστωτικά ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών και επιτρέπουν στους 
δυνητικούς αγοραστές να αξιολογήσουν 
την αξία των συμβάσεων πίστωσης και να 
εφαρμόσουν τη διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας. Η εφαρμογή των εν λόγω 
προτύπων στις συμβάσεις πίστωσης θα 
μειώσει τις ασυμμετρίες στην 
πληροφόρηση μεταξύ δυνητικών 
αγοραστών και πωλητών συμβάσεων 
πίστωσης και, επομένως, θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη λειτουργικής δευτερογενούς 
αγοράς στην Ένωση. Η EBA θα πρέπει 
επομένως να αναπτύξει τα πρότυπα 
δεδομένων σε εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα για τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της 
αναλογικότητας, οι απαιτήσεις 
πληροφόρησης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα 
κατά τρόπο αναλογικό, λαμβανομένου 
υπόψη του μεγέθους και της 
πολυπλοκότητάς τους. Θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν και άλλοι πωλητές 
συμβάσεων πίστωσης να χρησιμοποιούν 
τα εν λόγω πρότυπα για τη διευκόλυνση 
της αποτίμησης των προς πώληση 
συμβάσεων πίστωσης.
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Τροπολογία 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Καθώς η αποτίμηση 
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενης 
πίστωσης είναι περίπλοκη και σύνθετη, οι 
πραγματικοί αγοραστές στις 
δευτερεύουσες αγορές είναι ειδικευμένοι 
επενδυτές. Συχνά πρόκειται για 
επενδυτικούς οργανισμούς, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικά 
ιδρύματα. Καθώς δεν δημιουργούν νέες 
πιστώσεις αλλά αγοράζουν υφιστάμενες 
πιστώσεις με ίδιο κίνδυνο, δεν προκαλούν 
ανησυχίες όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία και η δυνητική τους συμβολή 
στον συστημικό κίνδυνο είναι αμελητέα. 
Δεν δικαιολογείται επομένως η απαίτηση 
από τους εν λόγω επενδυτές να αιτούνται 
άδεια λειτουργίας ή η επιβολή ειδικών 
όρων για την ανάληψη τέτοιων 
δραστηριοτήτων από αυτούς. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό οι ενωσιακοί και οι 
εθνικοί κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών να συνεχίσουν να ισχύουν 
και τα δικαιώματα των δανειοληπτών να 
συνεχίσουν να είναι αυτά που απορρέουν 
από την αρχική σύμβαση πίστωσης.

(33) Καθώς η αποτίμηση 
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενης 
πίστωσης είναι περίπλοκη και σύνθετη, οι 
πραγματικοί αγοραστές στις 
δευτερεύουσες αγορές είναι ειδικευμένοι 
επενδυτές. Συχνά πρόκειται για 
επενδυτικούς οργανισμούς, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικά 
ιδρύματα. Καθώς δεν δημιουργούν νέες 
πιστώσεις αλλά αγοράζουν υφιστάμενες 
πιστώσεις με ίδιο κίνδυνο, δεν προκαλούν 
ανησυχίες όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία και η δυνητική τους συμβολή 
στον συστημικό κίνδυνο είναι αμελητέα. 
Δεν δικαιολογείται επομένως η απαίτηση 
από τους εν λόγω επενδυτές να αιτούνται 
άδεια λειτουργίας ή η επιβολή ειδικών 
όρων για την ανάληψη τέτοιων 
δραστηριοτήτων από αυτούς. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό οι ενωσιακοί και οι 
εθνικοί κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών να συνεχίσουν να ισχύουν 
και τα δικαιώματα των δανειοληπτών να 
συνεχίσουν να είναι αυτά που απορρέουν 
από την αρχική σύμβαση πίστωσης. 
Ωστόσο, οι αγοραστές πιστώσεων που δεν 
είναι πιστωτικά ιδρύματα αλλά 
ρυθμίζονται ή εποπτεύονται από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους μπορούν να 
παρέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις νέα 
πίστωση στις δανειολήπτριες 
επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να 
ασκήσουν εύλογα μέτρα ανάκτησης.

Or. en
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Τροπολογία 254
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι αγοραστές πιστώσεων από 
τρίτες χώρες μπορεί να καταστήσουν πιο 
δύσκολο για τους καταναλωτές της 
Ένωσης να βασιστούν στα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από το ενωσιακό 
δίκαιο και για τις εθνικές αρχές να 
εποπτεύουν την εκτέλεση της σύμβασης 
πίστωσης. Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορεί 
επίσης να αποθαρρυνθούν από τη 
μεταβίβαση συμβάσεων πίστωσης σε 
αγοραστές πιστώσεων από τρίτες χώρες 
λόγω του σχετικού κινδύνου για τη φήμη 
τους. Η επιβολή υποχρέωσης στον 
αντιπρόσωπο των αγοραστών 
καταναλωτικής πίστης από τρίτη χώρα 
για τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος ή 
διαχειριστή πιστώσεων με άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση για τη διαχείριση 
συμβάσεων πίστωσης διασφαλίζει ότι, 
μετά τη μεταβίβαση της σύμβασης 
πίστωσης, διατηρούνται τα ίδια πρότυπα 
όσον αφορά τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Ο διαχειριστής πιστώσεων 
οφείλει να σέβεται την εφαρμοστέα 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και οι 
εθνικές αρχές στα επιμέρους κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες 
εξουσίες για την αποτελεσματική εποπτεία 
της δραστηριότητάς τους.

(34) Οι αγοραστές πιστώσεων από 
τρίτες χώρες μπορεί να καταστήσουν πιο 
δύσκολο για τους καταναλωτές της 
Ένωσης να βασιστούν στα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από το ενωσιακό 
δίκαιο και για τις εθνικές αρχές να 
εποπτεύουν την εκτέλεση της σύμβασης 
πίστωσης. Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορεί 
επίσης να αποθαρρυνθούν από τη 
μεταβίβαση συμβάσεων πίστωσης σε 
αγοραστές πιστώσεων από τρίτες χώρες 
λόγω του σχετικού κινδύνου για τη φήμη 
τους. Κατά συνέπεια, τόσο οι αγοραστές 
πιστώσεων όσο και οι διαχειριστές 
πιστώσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ένωση πρέπει να υποχρεούνται να έχουν 
άδεια λειτουργίας στην Ένωση 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, μετά 
τη μεταβίβαση της σύμβασης πίστωσης, 
διατηρούνται τα ίδια πρότυπα όσον αφορά 
τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο 
διαχειριστής πιστώσεων και ο αγοραστής 
πιστώσεων οφείλουν να σέβονται την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία και οι εθνικές αρχές στα 
επιμέρους κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τις απαραίτητες εξουσίες για την 
αποτελεσματική εποπτεία των 
δραστηριοτήτων τους.

Or. en

Τροπολογία 255
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Οι αγοραστές πιστώσεων 
βασίζονται εν γένει σε ένα 
βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο 
που εξειδικεύεται στην αγορά 
προβληματικών δανείων με μεγάλη 
έκπτωση και προσπαθούν να 
εξασφαλίσουν το υποκείμενο περιουσιακό 
στοιχείο το συντομότερο δυνατό. 
Δεδομένου ότι ο αγοραστής πιστώσεων 
λαμβάνει τις βασικές αποφάσεις που 
αφορούν το προβληματικό δάνειο, μεταξύ 
άλλων για τον καθορισμό των επιτοκίων, 
την αναδιάρθρωση ενός δανείου και την 
αναγκαστική εκτέλεση του δανείου, είναι 
κομβικής σημασίας ο αγοραστής 
πιστώσεων –και όχι μόνο ο διαχειριστής 
πιστώσεων που ενεργεί ως ενδιάμεσος– 
να έχει άδεια λειτουργίας στην Ένωση, να 
υπόκειται στις ρυθμίσεις της και να 
υπόκειται στην εποπτεία, την έρευνα και 
την επιβολή κυρώσεων από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο δραστηριοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 256
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Όταν ένας αγοραστής πιστώσεων 
διαχειρίζεται και επιβάλλει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τα δικαιώματα του πιστωτή 
βάσει σύμβασης πίστωσης ή την ίδια τη 
σύμβαση πίστωσης, θεωρείται 
διαχειριστής πιστώσεων και θα πρέπει 
συνεπώς να λαμβάνει άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας 
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Τροπολογία 257
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
προσυμβατικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την οδηγία 2014/17/ΕΕ, 
την οδηγία 2008/48/ΕΚ και την οδηγία 
93/13/ΕΟΚ, και με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να λαμβάνουν, έγκαιρα και πριν από τυχόν 
τροποποιήσεις σχετικά με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της σύμβασης πίστωσης, 
σαφή και περιεκτικό κατάλογο τυχόν 
τέτοιων αλλαγών, το χρονοδιάγραμμα για 
την εφαρμογή τους και τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες, καθώς και το όνομα και τη 
διεύθυνση της αρμόδιας αρχής όπου 
μπορούν να υποβάλουν καταγγελία.

(52) Με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
προσυμβατικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την οδηγία 2014/17/ΕΕ, 
την οδηγία 2008/48/ΕΚ και την οδηγία 
93/13/ΕΟΚ, και με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να λαμβάνουν, έγκαιρα και πριν από τυχόν 
ουσιώδεις τροποποιήσεις σχετικά με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης 
πίστωσης, σαφή και περιεκτικό κατάλογο 
τυχόν τέτοιων αλλαγών, το 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους 
και τις απαραίτητες λεπτομέρειες, καθώς 
και το όνομα και τη διεύθυνση της 
αρμόδιας αρχής όπου μπορούν να 
υποβάλουν καταγγελία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος, η απαίτηση πληροφόρησης θα 
πρέπει να ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις σημαντικών τροποποιήσεων.

Τροπολογία 258
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(53α) Προκειμένου να επιτευχθεί 
επαρκές επίπεδο προστασίας του 
δανειολήπτη και να αντιμετωπιστεί η 
αθέμιτη πρακτική της είσπραξης 
οφειλών, οι εναρμονισμένοι κανονισμοί 
της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
δαπάνες και η αμοιβή των διαχειριστών 
πιστώσεων δεν επιβαρύνουν ποτέ τους 
δανειολήπτες.

Or. en

Τροπολογία 259
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
απαγορεύονται συμπεριφορές ή 
πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την ιδιωτική ζωή ή/και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια του δανειολήπτη 
ή ενδέχεται να τον παραπλανήσουν. Οι 
πρακτικές που μπορούν να θεωρηθούν ως 
παρενόχληση περιλαμβάνουν την 
αποστολή υπερβολικού αριθμού 
προειδοποιητικών επιστολών, επιστολών 
με εκφοβιστική διατύπωση, επιστολών 
που αποστέλλονται σε στιγματιστικούς 
φακέλους, επισκέψεις στον τόπο εργασίας 
του οφειλέτη εντός του ωραρίου εργασίας 
ή επικοινωνία με τους συναδέλφους ή την 
οικογένεια του οφειλέτη. Αυτές οι 
πρακτικές μπορούν να επιδεινώσουν την 
κατάσταση του δανειολήπτη 
προκαλώντας την πιθανή απώλεια της 
θέσης απασχόλησής του και να μειώσουν 
την ικανότητά του να εξοφλήσει τα χρέη 
του.

Or. en
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Τροπολογία 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο και 
απαιτήσεις για τα εξής:

Η παρούσα οδηγία αφορά τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, με εξαίρεση τις 
εξασφαλισμένες και μη εξασφαλισμένες 
συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται 
μεταξύ πιστωτών και καταναλωτών κατά 
την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2008/48/ΕΚ. Η οδηγία θεσπίζει 
κοινό πλαίσιο και απαιτήσεις για τα εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών, δεν είναι επιθυμητή μια δευτερογενής αγορά 
καταναλωτικών πιστώσεων· θα πρέπει συνεπώς να απορριφθεί, διότι η συμβατική θέση των 
καταναλωτών αναμένεται να επηρεαστεί πολύ σοβαρά από τις πωλήσεις απαιτήσεων.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο και 
απαιτήσεις για τα εξής:

Η οδηγία αφορά τις συμβάσεις μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων και θεσπίζει 
κοινό πλαίσιο και απαιτήσεις για τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 262
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους διαχειριστές πιστώσεων οι 
οποίοι ενεργούν για λογαριασμό 
πιστωτικού ιδρύματος ή αγοραστή 
πιστώσεων όσον αφορά σύμβαση 
πίστωσης που εκδίδεται από πιστωτικό 
ίδρυμα ή από θυγατρικές του·

α) τους διαχειριστές πιστώσεων οι 
οποίοι διαχειρίζονται δικαιώματα 
πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση 
πίστωσης ή την ίδια τη σύμβαση 
πίστωσης, που εκδίδεται από πιστωτικό 
ίδρυμα, θυγατρικές του που είναι 
εγκατεστημένες στην Ένωση ή άλλους 
πιστωτές, που είναι πιστωτές ή που 
ενεργούν για λογαριασμό αγοραστή 
πιστώσεων ή πιστωτικού ιδρύματος·

Or. en

Τροπολογία 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους διαχειριστές πιστώσεων οι 
οποίοι ενεργούν για λογαριασμό 
πιστωτικού ιδρύματος ή αγοραστή 
πιστώσεων όσον αφορά σύμβαση 
πίστωσης που εκδίδεται από πιστωτικό 
ίδρυμα ή από θυγατρικές του·

α) τους διαχειριστές πιστώσεων των 
δικαιωμάτων του πιστωτή στο πλαίσιο 
μιας μη εξυπηρετούμενης σύμβασης 
πίστωσης ή της ίδιας της μη 
εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης 
που έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην Ένωση, οι οποίοι 
ενεργούν για λογαριασμό πιστωτικού 
ιδρύματος ή αγοραστή πιστώσεων·

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους διαχειριστές πιστώσεων οι 
οποίοι ενεργούν για λογαριασμό 
πιστωτικού ιδρύματος ή αγοραστή 
πιστώσεων όσον αφορά σύμβαση 
πίστωσης που εκδίδεται από πιστωτικό 
ίδρυμα ή από θυγατρικές του·

α) τους διαχειριστές πιστώσεων οι 
οποίοι ενεργούν για λογαριασμό 
πιστωτικού ιδρύματος ή αγοραστή 
πιστώσεων όσον αφορά μη 
εξυπηρετούμενη σύμβαση πίστωσης που 
εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που είναι 
εγκατεστημένο στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 265
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους αγοραστές πιστώσεων οι 
οποίοι αγοράζουν σύμβαση πίστωσης που 
εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή από 
θυγατρικές του·

β) τους αγοραστές πιστώσεων οι 
οποίοι αγοράζουν δικαιώματα πιστωτή 
που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή 
την ίδια τη σύμβαση πίστωσης που 
εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα, 
θυγατρικές του που είναι εγκατεστημένες 
στην Ένωση ή άλλους πιστωτές·

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους αγοραστές πιστώσεων οι 
οποίοι αγοράζουν σύμβαση πίστωσης που 
εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή από 
θυγατρικές του·

β) τους αγοραστές πιστώσεων οι 
οποίοι αγοράζουν μη εξυπηρετούμενη 
σύμβαση πίστωσης που εκδίδεται από 
πιστωτικό ίδρυμα που είναι 
εγκατεστημένο στην Ένωση·
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Or. en

Τροπολογία 267
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον συμπληρωματικό κοινό 
μηχανισμό ταχείας εξωδικαστικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
εξασφαλίσεων όσον αφορά 
εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης οι 
οποίες συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτριών επιχειρήσεων και 
καλύπτονται από εξασφάλιση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον συμπληρωματικό κοινό 
μηχανισμό ταχείας εξωδικαστικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
εξασφαλίσεων όσον αφορά 
εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης οι 
οποίες συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτριών επιχειρήσεων και 
καλύπτονται από εξασφάλιση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 269
Ernest Urtasun
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τους πιστωτές πριν από τη 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων του 
πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση 
πίστωσης ή της σύμβασης πίστωσης.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τις 
συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων 
πιστώσεων. Οι πιστωτές δεν επιτρέπεται 
να μεταβιβάζουν σε τρίτους συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση και στις αιτιολογικές σκέψεις. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1) και 
το αντικείμενο (άρθρο 2) δεν διευκρινίζουν το γεγονός αυτό. Για λόγους σαφήνειας και 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες συνέπειες, πρέπει να δηλωθεί ρητά ότι η παρούσα 
οδηγία αφορά αποκλειστικά τις συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων. Αυτό σημαίνει 
επίσης ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους δανειστές να πωλούν συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων σε τρίτους.

Τροπολογία 271
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αφορά τις συμβάσεις 
μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων. Οι 
πιστωτές δεν επιτρέπεται να 
μεταβιβάζουν σε τρίτους συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 272
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αφορά τις συμβάσεις 
μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων. Οι 
πιστωτές δεν επιτρέπεται να 
μεταβιβάζουν σε τρίτους συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση και στις αιτιολογικές σκέψεις. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1) και 
το αντικείμενο (άρθρο 2) δεν διευκρινίζουν το γεγονός αυτό. Για λόγους σαφήνειας και 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες συνέπειες, πρέπει να δηλωθεί ρητά ότι η παρούσα 
οδηγία αφορά αποκλειστικά τις συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων. Αυτό σημαίνει 
επίσης ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους δανειστές να πωλούν συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων σε τρίτους.

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

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστωτές δεν επιτρέπεται να 
μεταβιβάζουν σε τρίτους συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 274
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαχειριστές πιστώσεων οι οποίοι 
διαχειρίζονται σύμβαση πίστωσης που έχει 
εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην Ένωση ή από 
θυγατρικές του εγκατεστημένες στην 
Ένωση και οι οποίοι ενεργούν για 
λογαριασμό πιστωτή, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·

α) διαχειριστές πιστώσεων οι οποίοι 
διαχειρίζονται τα δικαιώματα του 
πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση 
πίστωσης ή την ίδια τη σύμβαση 
πίστωσης, οι οποίοι ενεργούν για 
λογαριασμό πιστωτή, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 275
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αγοραστές πιστώσεων οι οποίοι 
αγοράζουν σύμβαση πίστωσης που έχει 

β) αγοραστές πιστώσεων οι οποίοι 
αγοράζουν τα δικαιώματα του πιστωτή 
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εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην Ένωση ή από 
θυγατρικές του εγκατεστημένες στην 
Ένωση και οι οποίοι αναλαμβάνουν τις 
υποχρεώσεις του πιστωτή που απορρέουν 
από τη σύμβαση πίστωσης, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή 
την ίδια τη σύμβαση πίστωσης και οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του 
πιστωτή που απορρέουν από τη σύμβαση 
πίστωσης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 276
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 3, τα άρθρα 23 έως 33 
και τα άρθρα 39 έως 43 της παρούσας 
οδηγίας εφαρμόζονται στις 
εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης οι 
οποίες συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτριών επιχειρήσεων και οι 
οποίες εξασφαλίζονται με κινητά και 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που 
ανήκουν στη δανειολήπτρια επιχείρηση 
και έχουν δεσμευτεί ως εξασφάλιση υπέρ 
του πιστωτή, με σκοπό να εξασφαλιστεί η 
αποπληρωμή των απαιτήσεων που 
απορρέουν από την εξασφαλισμένη 
σύμβαση πίστωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 277
Stasys Jakeliūnas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν 
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εφαρμόζεται στις συμβάσεις πιστώσεων 
που συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτών που είναι καταναλωτές, οι 
οποίες εξασφαλίζονται με ακίνητο 
κατοικίας το οποίο είναι η κύρια κατοικία 
του δανειολήπτη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λήψη στεγαστικού δανείου είναι μία από τις πιο σημαντικές και πιο επικίνδυνες αποφάσεις 
για έναν άνθρωπο. Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων έχουν φθάσει σε υψηλά επίπεδα και 
αυτό μπορεί να οδηγήσει τους δανειολήπτες σε χρηματοοικονομική δυσχέρεια, ιδίως όταν τα 
επιτόκια αυξάνονται. Η συμπερίληψη τέτοιων συμβάσεων πίστωσης στο πλαίσιο της ενιαίας 
δευτερογενούς αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα εξέθετε τους δανειολήπτες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση σε συναλλαγές με αγοραστές πιστώσεων και διαχειριστές 
πιστώσεων που είναι εγκατεστημένοι, ρυθμίζονται και εποπτεύονται στο εξωτερικό. Αυτό 
σημαίνει υψηλότερο κίνδυνο άδικης μεταχείρισης και κατάσχεσης της κατοικίας από τα εν λόγω 
τρίτα μέρη.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε συμβάσεις μη 
εξυπηρετούμενων καταναλωτικών 
πιστώσεων. Οι πιστωτές δεν επιτρέπεται 
να μεταβιβάζουν σε τρίτους συμβάσεις 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 279
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία, όσον αφορά τις 
συμβάσεις πίστωσης που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της, δεν θίγει την 
προστασία που παρέχεται στους 
καταναλωτές, δυνάμει της οδηγίας 
2014/17/ΕΕ, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, της 
οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά 
τους στο εθνικό δίκαιο.

3. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
πίστωσης που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, η παρούσα οδηγία δεν 
θίγει ούτε τις αρχές του δικαίου 
συμβάσεων ούτε τις αρχές αστικού 
δικαίου που εφαρμόζονται βάσει του 
εθνικού δικαίου σε σχέση με τη 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων πιστωτή 
που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή 
της ίδιας της σύμβασης πίστωσης, ούτε 
την προστασία που παρέχεται στους 
καταναλωτές ή στους δανειολήπτες 
σύμφωνα ιδίως με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1215/2012, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 593/2008, την οδηγία 2014/17/ΕΕ, 
την οδηγία 2008/48/ΕΚ, την οδηγία 
93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τις 
εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά τους 
στο εθνικό δίκαιο ή άλλη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία και εθνική 
νομοθεσία για την προστασία του 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 280
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους 
[υφιστάμενους] περιορισμούς που 
προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες 
των κρατών μελών όσον αφορά τη 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων πιστωτή 
που απορρέουν από μη εξυπηρετούμενη 
σύμβαση πίστωσης που δεν 
παρουσιάζουν καθυστέρηση ή 
παρουσιάζουν καθυστέρηση μικρότερη 
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των 90 ημερών ή δεν έχουν καταγγελθεί 
σύμφωνα με το εθνικό αστικό δίκαιο, ή 
τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων 
πιστωτή που απορρέουν από μη 
εξυπηρετούμενη σύμβαση πίστωσης.

Or. en

Τροπολογία 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους 
περιορισμούς που προβλέπονται στις 
εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών 
όσον αφορά τη μεταβίβαση των 
δικαιωμάτων πιστωτή που απορρέουν 
από μη εξυπηρετούμενη σύμβαση 
πίστωσης που δεν παρουσιάζει 
καθυστέρηση ή παρουσιάζει 
καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών 
ή δεν έχουν καταγγελθεί σύμφωνα με το 
εθνικό αστικό δίκαιο ή τη μεταβίβαση 
αυτής της μη εξυπηρετούμενης σύμβασης 
πίστωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πανομοιότυπο με το άρθρο 2 και το άρθρο 3 στοιχείο α) του κειμένου του Συμβουλίου 
(7344/19 ADD 1) και το άρθρο 2 και το άρθρο 3 στοιχείο α) του ανεπίσημου συμβιβαστικού 
κειμένου της ECON του Μαρτίου 2019.

Τροπολογία 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων πιστωτή που 
απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή της 
ίδιας της σύμβασης πίστωσης, όταν ο 
αγοραστής πιστώσεων είναι οντότητα 
ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Or. en

Τροπολογία 283
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων πιστωτή που 
απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή της 
ίδιας της σύμβασης πίστωσης, όταν ο 
αγοραστής πιστώσεων είναι οντότητα 
ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Or. en

Τροπολογία 284
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα άρθρα 3 έως 22 και τα άρθρα 
34 έως 43 της παρούσας οδηγίας δεν 
εφαρμόζονται στα εξής:

διαγράφεται

α) τη διαχείριση σύμβασης πίστωσης που 
ασκείται από πιστωτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην Ένωση ή θυγατρικές 
του εγκατεστημένες στην Ένωση·
β) τη διαχείριση σύμβασης πίστωσης που 
δεν εκδόθηκε από πιστωτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην Ένωση ή θυγατρικές 
του εγκατεστημένες στην Ένωση, εκτός 
εάν η εκδοθείσα σύμβαση πίστωσης 
αντικαθίσταται από σύμβαση πίστωσης 
που εκδίδεται από τέτοιο ίδρυμα ή 
θυγατρικές του·
γ) την αγορά σύμβασης πίστωσης από 
πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην 
Ένωση ή θυγατρικές του εγκατεστημένες 
στην Ένωση·
δ) τη μεταβίβαση συμβάσεων πίστωσης 
οι οποίες μεταβιβάστηκαν πριν από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
41 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση σύμβασης πίστωσης 
που ασκείται από πιστωτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην Ένωση ή θυγατρικές 
του εγκατεστημένες στην Ένωση·

α) τη διαχείριση σύμβασης πίστωσης 
που ασκείται από πιστωτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην Ένωση ή θυγατρικές 
του εγκατεστημένες στην Ένωση· ΔΟΕΕ 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ· 
εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ· επιχειρήσεις 
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επενδύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 286
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την αγορά σύμβασης πίστωσης 
από πιστωτικό ίδρυμα ή μη πιστωτικό 
ίδρυμα που έχει εμπλακεί σε υπόθεση 
φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη μεταβίβαση συμβάσεων 
πίστωσης οι οποίες μεταβιβάστηκαν πριν 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 41 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

δ) τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση 
πίστωσης ή της ίδιας της σύμβασης 
πίστωσης που μεταβιβάστηκαν πριν από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
41 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 288
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων των πιστωτών βάσει 
σύμβασης πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης πίστωσης η οποία ασκείται 
από ασκούντες νομικά επαγγέλματα, υπό 
την εποπτεία κάθε κράτους μέλους, όπως 
οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί 
επιμελητές όπως ορίζεται από το εθνικό 
δίκαιο ή οι δικηγόροι όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36α, κατά 
την άσκηση των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9 
της παρούσας οδηγίας στο πλαίσιο του 
επαγγέλματός τους.

Or. en

Τροπολογία 289
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε πιστωτικά 
ιδρύματα ή τις θυγατρικές τους που είναι 
εγκατεστημένες στην Ένωση. Κατά τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη αποφεύγουν 
οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη 
απαιτήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα 
βάσει της οδηγίας 2014/17/ΕΕ, της 
οδηγίας 2008/48/ΕΚ και της οδηγίας 
2013/36/ΕΚ.
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Or. en

Τροπολογία 290
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το άρθρο 3, τα άρθρα 23 έως 33 
και τα άρθρα 34 έως 43 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται στα εξής:

διαγράφεται

α) εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης 
που συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτών οι οποίοι είναι 
καταναλωτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 
3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/48/EK·
β) εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης 
που συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτριών επιχειρήσεων οι οποίες 
είναι εταιρείες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα·
γ) εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης 
που συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτριών επιχειρήσεων, οι οποίες 
καλύπτονται με τις ακόλουθες κατηγορίες 
εξασφαλίσεων:
i) συμφωνίες παροχής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ37·
ii) ακίνητο κατοικίας το οποίο είναι η 
κύρια κατοικία του δανειολήπτη 
επιχειρηματία.
_________________
37 Οδηγία 2002/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες 
παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας 
(ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).

Or. en
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Τροπολογία 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφαλισμένες συμβάσεις 
πίστωσης που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και δανειοληπτών οι οποίοι 
είναι καταναλωτές, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/48/EK·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών, δεν είναι επιθυμητή μια δευτερογενής αγορά 
καταναλωτικών πιστώσεων (πωλήσεις απαιτήσεων ΜΕΔ)· θα πρέπει συνεπώς να απορριφθεί, 
διότι η συμβατική θέση των καταναλωτών αναμένεται να επηρεαστεί πολύ σοβαρά από την 
πώληση απαιτήσεων.

Τροπολογία 292
Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα άρθρα 4 έως 15 παράγραφος 1, 
16 έως 22 και 34 έως 37 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε
α) εξυπηρετούμενα δάνεια· και
β) συμφωνίες κοινοπρακτικών δανείων.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «δανειολήπτης»: νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμβαση 
πίστωσης με πιστωτή·

(3) «δανειολήπτης»: νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο, εκτός από καταναλωτή, το 
οποίο έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης με 
πιστωτή·

Or. en

Τροπολογία 294
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «δανειολήπτης που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πληρωμής»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση 
πίστωσης η οποία έχει χαρακτηριστεί ή 
ενδέχεται να χαρακτηριστεί ως «μη 
εξυπηρετούμενη» κατά την έννοια του 
σημείου 9α·

Or. en

Τροπολογία 295
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «σύμβαση πίστωσης»: σύμβαση, 
όπως εκδόθηκε αρχικά, τροποποιήθηκε ή 
αντικαταστάθηκε, δυνάμει της οποίας ένας 
πιστωτής χορηγεί ή υπόσχεται να 
χορηγήσει πίστωση υπό μορφή 
προθεσμιακής καταβολής, δανείου ή 
οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας 

(5) «σύμβαση πίστωσης»: σύμβαση 
από πιστωτικό ίδρυμα ή οποιονδήποτε 
άλλον πιστωτή, όπως εκδόθηκε αρχικά, 
τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε, 
δυνάμει της οποίας ένας πιστωτής χορηγεί 
ή υπόσχεται να χορηγήσει πίστωση υπό 
μορφή προθεσμιακής καταβολής, δανείου 
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χρηματοδοτικής διευκόλυνσης· ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης

Or. en

Τροπολογία 296
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «αγοραστής πιστώσεων»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό 
ίδρυμα ή θυγατρική πιστωτικού 
ιδρύματος, το οποίο αγοράζει σύμβαση 
πίστωσης στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του 
δραστηριότητας·

(7) «αγοραστής πιστώσεων»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο αγοράζει 
σύμβαση πίστωσης στο πλαίσιο της 
εμπορικής, επιχειρηματικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 297
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «διαχειριστής πιστώσεων»: 
νομικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο 
των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων, διαχειρίζεται και 
επιβάλλει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
δικαιώματα του πιστωτή στο πλαίσιο μη 
εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης ή 
την ίδια τη μη εξυπηρετούμενη σύμβαση 
πίστωσης για λογαριασμό του πιστωτή ή 
για δικό του λογαριασμό και ασκεί 
τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις 
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ακόλουθες δραστηριότητες:
i) συλλογή ή ανάκτηση των οφειλόμενων 
ποσών που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
του πιστωτή στο πλαίσιο σύμβασης 
πίστωσης ή με την ίδια τη σύμβαση 
πίστωσης από τον δανειολήπτη, όταν 
αυτό δεν συνιστά «υπηρεσία πληρωμών» 
όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2015/2366, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο·
ii) επαναδιαπραγμάτευση, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
εθνική νομοθεσία, των όρων και 
προϋποθέσεων που σχετίζονται με τα 
δικαιώματα του πιστωτή στο πλαίσιο 
σύμβασης πίστωσης ή με την ίδια τη 
σύμβαση πίστωσης με δανειολήπτες, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του πιστωτή, 
εφόσον δεν είναι «μεσίτης πιστώσεων», 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 
της οδηγίας 2014/17/ΕΕ ή στο άρθρο 3 
στοιχείο στ) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ·
iii) διαχείριση οιωνδήποτε καταγγελιών 
σχετικά με τα δικαιώματα του πιστωτή 
βάσει της σύμβασης πίστωσης ή με την 
ίδια τη σύμβαση πίστωσης·
iv) ενημέρωση του δανειολήπτη για τυχόν 
μεταβολές των επιτοκίων, των εξόδων ή 
των πληρωμών που αφορούν τα 
δικαιώματα του πιστωτή στο πλαίσιο 
σύμβασης πίστωσης ή την ίδια τη 
σύμβαση πίστωσης.

Or. en

Τροπολογία 298
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «διαχειριστής πιστώσεων»: διαγράφεται
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από 
πιστωτικό ίδρυμα ή θυγατρικές του, το 
οποίο ασκεί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες για 
λογαριασμό ενός πιστωτή:
α) παρακολουθεί την εκτέλεση της 
σύμβασης πίστωσης·
β) συλλέγει και διαχειρίζεται πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση της σύμβασης 
πίστωσης, του δανειολήπτη και 
οποιασδήποτε εξασφάλισης που 
χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η 
σύμβαση πίστωσης·
γ) ενημερώνει τον δανειολήπτη για τυχόν 
μεταβολές των επιτοκίων, των εξόδων ή 
των πληρωμών που οφείλονται βάσει της 
σύμβασης πίστωσης·
δ) μεριμνά για την άσκηση των 
δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
σύμβαση πίστωσης για λογαριασμό του 
πιστωτή, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των εξοφλητικών δόσεων·
ε) επαναδιαπραγματεύεται τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της σύμβασης 
πίστωσης με τους δανειολήπτες, εφόσον 
δεν είναι «μεσίτης πιστώσεων» όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 5) της 
οδηγίας 2014/17/ΕΕ ή στο άρθρο 3 
στοιχείο στ) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ·
στ) διαχειρίζεται τις καταγγελίες των 
δανειοληπτών.

Or. en

Τροπολογία 299
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «διαχειριστής πιστώσεων»: φυσικό (8) «διαχειριστής πιστώσεων μεταξύ 
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ή νομικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό 
ίδρυμα ή θυγατρικές του, το οποίο ασκεί 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες για λογαριασμό ενός 
πιστωτή:

επιχειρήσεων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
εκτός από πιστωτικό ίδρυμα ή θυγατρικές 
του, το οποίο ασκεί μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες δραστηριότητες για 
λογαριασμό ενός πιστωτή δανειολήπτριας 
επιχείρησης ή επαγγελματία:

Or. en

Τροπολογία 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) χειρίζεται οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες σχετίζονται με την 
είσπραξη οφειλών·

Or. en

Τροπολογία 301
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχειρίζεται τις καταγγελίες των 
δανειοληπτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 302
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) χειρίζεται οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες σχετίζονται με την 
είσπραξη οφειλών·

Or. en

Τροπολογία 303
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) «διαχειριστής πιστώσεων 
επιχειρήσεων προς δανειολήπτες»: 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από 
πιστωτικό ίδρυμα ή θυγατρικές του, το 
οποίο ασκεί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες για 
λογαριασμό ενός πιστωτή δανειολήπτη:
α) παρακολουθεί την εκτέλεση της 
σύμβασης πίστωσης·
β) συλλέγει και διαχειρίζεται πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση της σύμβασης 
πίστωσης, του δανειολήπτη και 
οποιασδήποτε εξασφάλισης 
χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η 
σύμβαση πίστωσης·
γ) ενημερώνει τον δανειολήπτη για τυχόν 
μεταβολές των επιτοκίων, των εξόδων ή 
των πληρωμών που οφείλονται βάσει της 
σύμβασης πίστωσης·
δ) μεριμνά για την άσκηση των 
δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
σύμβαση πίστωσης για λογαριασμό του 
πιστωτή, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των εξοφλητικών δόσεων·
ε) επαναδιαπραγματεύεται τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της σύμβασης 
πίστωσης με τους δανειολήπτες, εφόσον 
δεν είναι «μεσίτης πιστώσεων» όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 5) της 
οδηγίας 2014/17/ΕΕ ή στο άρθρο 3 
στοιχείο στ) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ·
στ) χειρίζεται οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες σχετίζονται με την 
είσπραξη οφειλών.

Or. en

Τροπολογία 304
Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) «μη εξυπηρετούμενη σύμβαση 
πίστωσης»: άνοιγμα που χαρακτηρίζεται 
ως μη εξυπηρετούμενο σύμφωνα με το 
άρθρο 47α του κανονισμού (ΕΕ) 
575/2013.

Or. en

Τροπολογία 305
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) «μη εξυπηρετούμενη σύμβαση 
πίστωσης»: σύμβαση πίστωσης που 
χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενο 
άνοιγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
575/2013.

Or. en
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Τροπολογία 306
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μέτρα ρύθμισης και κατασχέσεις

1. Οι πιστωτές καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για την αποφυγή της 
μεταβίβασης καταναλωτικών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους. Τα 
κράτη μέλη πρέπει ιδίως να 
εξασφαλίσουν ότι οι πιστωτές 
προβλέπουν εύλογη περίοδο χάριτος 
έναντι των δανειοληπτών που βρίσκονται 
σε δυσχερή θέση, σύμφωνα με το άρθρο 
28 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της EΑΤ 
σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις 
κατασχέσεις EBA/GL/2015/12.
2. Τα μέτρα ρύθμισης μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
παραχωρήσεις στον καταναλωτή:
α) πλήρη ή μερική αναχρηματοδότηση 
της σύμβασης πίστωσης·
β) τροποποίηση των προηγούμενων όρων 
και προϋποθέσεων μιας σύμβασης 
πίστωσης, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
i) επέκταση της διάρκειας του 
ενυπόθηκου δανείου·
ii) μεταβολή του τύπου του ενυπόθηκου 
δανείου (όπως μεταβολή του τύπου του 
ενυπόθηκου δανείου από τοκοχρεολυτικό 
δάνειο σε δάνειο καταβολής μόνο τόκων)·
iii) ολική ή μερική αναβολή της 
καταβολής δόσεων για μια περίοδο·
iv) μεταβολή του επιτοκίου έως 
συγκεκριμένο ανώτατο όριο·
v) παροχή περιόδου χάριτος.
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3. Ο ορισμός των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων όπως έχει εγκριθεί από τον 
εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής 
(ΕΕ) 2015/227 δεν θίγει τις υποχρεώσεις 
ρύθμισης του πιστωτή.
4. Σε περίπτωση κατάσχεσης, όταν η 
πίστωση είναι εξασφαλισμένη από την 
πρώτη κατοικία του καταναλωτή, η 
επιστροφή ή η μεταβίβαση στον πιστωτή 
ή σε τρίτο της εγγύησης ή των εσόδων 
από την πώληση της εγγύησης αρκεί για 
την αποπληρωμή της πίστωσης. Το 
άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2014/17/ΕΕ τροποποιείται αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 307
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Προϋποθέσεις για την πώληση μη 

εξυπηρετούμενων στεγαστικών 
ενυπόθηκων δανείων

(1) Δάνειο που εξασφαλίζεται με υποθήκη 
επί αστικού ακινήτου σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος δεν μεταβιβάζεται σε 
αγοραστή πιστώσεων ή διαχειριστή 
πιστώσεων ή οποιονδήποτε τρίτο χωρίς 
τη γραπτή συγκατάθεση του δανειολήπτη.
(2) Όταν ζητεί τη συγκατάθεση 
υφιστάμενου ή νέου δανειολήπτη, ο 
πιστωτής πρέπει να παρέχει στον 
δανειολήπτη δήλωση που να περιέχει 
επαρκείς πληροφορίες ώστε να προβαίνει 
σε τεκμηριωμένη απόφαση.
(3) Η δήλωση που παρέχεται σύμφωνα με 
το εδάφιο 2 πρέπει να εγκρίνεται εκ των 
προτέρων από την εθνική αρμόδια αρχή 
και περιλαμβάνει: i) σαφή εξήγηση των 
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επιπτώσεων της μεταβίβασης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την ιδιότητα του 
δανειολήπτη όταν ο δανειστής είναι 
κατασκευαστική εταιρεία· και ii) πώς η 
μεταβίβαση θα επηρεάσει τον 
δανειολήπτη.
(4) Κάθε δανειολήπτης προσεγγίζεται 
μεμονωμένα και του παρέχεται εύλογος 
χρόνος για να δώσει ή να αρνηθεί να 
δώσει τη συγκατάθεσή του.

Or. en

Τροπολογία 308
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Εξαίρεση της πρώτης κατοικίας

Τα στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια για 
πρώτες κατοικίες εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 309
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3γ
Προστασία δανειολήπτη

Εξασφαλίζεται πάντοτε επαρκές επίπεδο 
προστασίας του δανειολήπτη. Οι 
διαχειριστές πιστώσεων που 
πραγματοποιούν συναλλαγές με 
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δανειολήπτες πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις ειδικές απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 310
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – κεφάλαιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αδειοδότηση διαχειριστών πιστώσεων Αδειοδότηση διαχειριστών πιστώσεων και 
αγοραστών πιστώσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγοραστές πιστώσεων θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας για τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όσοι κατέχουν τον νόμιμο 
τίτλο της πίστωσης που χορηγείται βάσει της σύμβασης πίστωσης ρυθμίζονται από τις αρμόδιες 
αρχές και υπόκεινται σε ενιαία και εναρμονισμένη δέσμη προϋποθέσεων.

Τροπολογία 311
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρούν τα υφιστάμενα 
εθνικά μέτρα για την προστασία των 
δανειοληπτών που βρίσκονται σε δυσχερή 
θέση, καθώς και να εγκρίνουν 
αυστηρότερα μέτρα, όπως μέτρα 
προσωπικής αφερεγγυότητας, περιορισμό 
της δραστηριότητας των διαχειριστών 
πιστώσεων και των αγοραστών 
πιστώσεων.
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Or. en

Τροπολογία 312
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
αγοραστές πιστώσεων να έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος 
καταγωγής, πριν από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων τους στο έδαφός τους, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις εθνικές διατάξεις για 
τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 313
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις για τη χορήγηση της 
άδειας λειτουργίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1:

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις για τη χορήγηση της 
άδειας λειτουργίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1α:

Or. en

Τροπολογία 314
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Οι διαχειριστές πιστώσεων και οι 
αγοραστές πιστώσεων ενεργούν καλή τη 
πίστει, επιφυλάσσουν δίκαιη μεταχείριση 
στους καταναλωτές και σέβονται την 
ιδιωτικότητά τους. Απαγορεύονται οι 
ακόλουθες πρακτικές:
i) η παροχή παραπλανητικών 
πληροφοριών στους καταναλωτές·
ii) η παρενόχληση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
την οφειλή του καταναλωτή στον 
εργοδότη, την οικογένεια, τους φίλους και 
τους γείτονές του·
iii) η επιβολή στους καταναλωτές 
προμηθειών και κυρώσεων που 
υπερβαίνουν το κόστος που συνδέεται 
άμεσα με τη διαχείριση της οφειλής.
Τα κράτη μέλη θέτουν ανώτατο όριο στις 
προμήθειες και τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο σημείο iii), σύμφωνα με 
τις αρχές της δικαιοσύνης, του 
ορθολογισμού και της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που ο αιτών είναι 
νομικό πρόσωπο, τα μέλη των οργάνων 
διοίκησης ή διεύθυνσής του και τα 
πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή 
στον αιτούντα, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 36) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 575/2013, ή σε 

β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή 
διεύθυνσής του έχουν τα απαιτούμενα 
εχέγγυα εντιμότητας αποδεικνύοντας ότι:
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περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό 
πρόσωπο, έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας·

i) διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή 
πληρούν άλλη ισοδύναμη εθνική 
απαίτηση όσον αφορά σοβαρά ποινικά 
αδικήματα κατά της περιουσίας, σχετικά 
με οικονομικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, απάτη, φορολογικά 
αδικήματα, παραβίαση του 
επαγγελματικού απορρήτου ή σχετικά με 
τη σωματική ακεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 317
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας·

i) έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 5α·

Or. en

Τροπολογία 318
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Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας·

i) έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 135 
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και το άρθρο 13 
της κατευθυντήριας γραμμής: έγγραφο 
διαβούλευσης EBA/CP/2013/03 της EBA 
σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων 
γραμμών για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των μελών του 
διοικητικού οργάνου και των προσώπων 
που κατέχουν καίριες θέσεις ενός 
πιστωτικού ιδρύματος·

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή 
πληρούν άλλη ισοδύναμη εθνική 
απαίτηση όσον αφορά σοβαρά ποινικά 
αδικήματα κατά της περιουσίας, σχετικά 
με οικονομικές δραστηριότητες ή κατά 
της σωματικής ακεραιότητας·

ii) δεν υπόκεινται σε τρέχουσα 
διαδικασία αφερεγγυότητας ή δεν έχουν 
κηρυχθεί σε πτώχευση κατά το παρελθόν, 
εκτός εάν έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο·

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) δεν υπόκεινται σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας ή δεν έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση κατά το παρελθόν, εκτός εάν 
έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο·

iii) η διοίκηση, στο σύνολό της, 
διαθέτει επαρκείς γνώσεις και πείρα για 
τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με κατάλληλο και 
υπεύθυνο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 321
Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο αιτών έχει επαρκείς και 
κατάλληλους υπαλλήλους οι οποίοι 
ομιλούν τη γλώσσα του κράτους μέλους 
όπου ο διαχειριστής πιστώσεων ζητά 
άδεια λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία 322
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο αιτών διαθέτει επαρκές αρχικό 
κεφάλαιο και πληροί τις απαιτήσεις περί 
ιδίων πόρων και ρευστότητας·

Or. en

Τροπολογία 323
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Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) ο αιτών διαθέτει κατάλληλες 
διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και κατά της τρομοκρατίας, στις 
περιπτώσεις που η εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους καταγωγής για τη 
μεταφορά της οδηγίας 2015/849/ΕΕ στο 
εθνικό δίκαιο ορίζει τους διαχειριστές 
συμβάσεων ως υπόχρεες οντότητες για 
τους σκοπούς της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 324
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) ο αιτών έχει επαρκείς και 
κατάλληλους υπαλλήλους οι οποίοι 
ομιλούν τη γλώσσα του κράτους μέλους 
όπου διαμένει ο δανειολήπτης κατά τον 
χρόνο σύναψης της σύμβασης πίστωσης·

Or. en

Τροπολογία 325
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) ο αιτών υπόκειται δυνάμει της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας σε:
i) ισχυρό οργανωτικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει 
κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού 
ελέγχου και ορθές διοικητικές και 
λογιστικές διαδικασίες·
ii) κατάλληλα μέτρα για την ανάληψη, τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 
μετριασμό των κινδύνων στους οποίους 
εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί·
iii) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και 
δημοσιοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 326
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) ο αιτών διαθέτει κατάλληλες 
διαδικασίες για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, στις περιπτώσεις που 
η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής για τη μεταφορά της οδηγίας 
2015/849/ΕΕ ορίζει τους διαχειριστές 
πιστώσεων ως υπόχρεες οντότητες για 
τους σκοπούς της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
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τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 327
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε δ) δεν υπάρχουν εμπόδια στην 
αποτελεσματική εποπτεία του αιτούντος 
που να απορρέουν από τη δομή του 
ομίλου του·

Or. en

Τροπολογία 328
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ε) ο αιτών υπόκειται δυνάμει της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας σε:

Or. en

Τροπολογία 329
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε στ) ισχυρό οργανωτικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει 
κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού 
ελέγχου και ορθές διοικητικές και 
λογιστικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 330
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ζ) κατάλληλα μέτρα για την 
ανάληψη, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον μετριασμό των 
κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή 
ενδέχεται να εκτεθεί·

Or. en

Τροπολογία 331
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε η) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
και δημοσιοποίησης.

Or. en
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Τροπολογία 332
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορίσει τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία γ), δ), ε γ) και ε δ) 
και τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ε ε) του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΤ 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως τις … [ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 333
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Κριτήρια εχεγγύων εντιμότητας

1. Οι αιτούντες βάσει του άρθρου 5 ή, σε 
περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό 
πρόσωπο, τα μέλη των οργάνων 
διοίκησης ή διεύθυνσής του και τα 
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πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή 
στον αιτούντα θεωρείται ότι έχουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας εάν η 
προσωπική ή επιχειρηματική 
συμπεριφορά τους δεν δημιουργεί καμία 
ουσιαστική αμφιβολία σχετικά με την 
ικανότητά τους να εξασφαλίζουν την 
ορθή και συνετή διαχείριση. Για την 
αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι σχετικές διαθέσιμες 
πληροφορίες, με την επιφύλαξη τυχόν 
περιορισμών που επιβάλλονται από το 
εθνικό δίκαιο και ανεξάρτητα από την 
κατάσταση στην οποία έλαβαν χώρα τα 
σχετικά γεγονότα.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη 
οποιαδήποτε διοικητικά ή ποινικά 
μητρώα, εξετάζοντας το είδος της 
καταδικαστικής απόφασης ή της 
κατηγορίας, τον βαθμό προσφυγής, την 
ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο 
οποίο έφτασε η δικαστική διαδικασία και 
τον αντίκτυπο τυχόν μέτρων 
αποκατάστασης.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ελαφρυντικών περιστάσεων, και τη 
σοβαρότητα του σχετικού αδικήματος ή 
της διοικητικής ή εποπτικής ενέργειας, 
τη χρονική περίοδο και τη συμπεριφορά 
του αιτούντος μετά την τέλεση του 
αδικήματος και τη συνάφεια του 
αδικήματος ή της διοικητικής ή 
εποπτικής ενέργειας με τον προτεινόμενο 
ρόλο. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες, οι 
οποίοι ενδέχεται να θέσουν υπό 
αμφισβήτηση τα εχέγγυα εντιμότητας 
ενός αιτούντος:
α) καταδίκη ή κατηγορία για σχετικό 
ποινικό αδίκημα, ιδίως:
β) οποιοδήποτε αδίκημα βάσει της 
νομοθεσίας που διέπει τις τραπεζικές, τις 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, τις 
δραστηριότητες σε σχέση με κινητές 
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αξίες ή ασφαλίσεις ή δραστηριότητες που 
αφορούν αγορές κινητών αξιών, κινητές 
αξίες ή μέσα πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της 
αγοράς ή πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
την τοκογλυφία·
γ) αδικήματα ανεντιμότητας, απάτης ή 
οικονομικού εγκλήματος·
δ) φορολογικά αδικήματα·
ε) οποιαδήποτε άλλα αδικήματα βάσει 
της νομοθεσίας περί εταιρειών, 
πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή 
προστασίας των καταναλωτών·
στ) συναφείς τρέχουσες ή προηγούμενες 
έρευνες ή/και μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης ή επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων για μη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις που διέπουν τις τραπεζικές, τις 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, τις 
δραστηριότητες σε σχέση με κινητές 
αξίες ή ασφαλίσεις ή δραστηριότητες που 
αφορούν αγορές κινητών αξιών, κινητές 
αξίες ή μέσα πληρωμών ή οποιαδήποτε 
νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες·
ζ) συναφείς τρέχουσες ή προηγούμενες 
έρευνες ή/και μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης που έχουν ληφθεί από 
οποιονδήποτε άλλο ρυθμιστικό ή 
επαγγελματικό φορέα για μη 
συμμόρφωση με οποιεσδήποτε σχετικές 
διατάξεις·
η) οι σωρευτικές επιπτώσεις 
περισσοτέρων ελασσόνων συμβάντων, 
που μεμονωμένα δεν θίγουν τα εχέγγυα 
εντιμότητας ενός αιτούντος, αλλά 
μπορούν συνολικά να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο.
5. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους 
ακόλουθους παράγοντες όσον αφορά την 
κοσμιότητα ενός αιτούντος στο πλαίσιο 
προηγούμενων επιχειρηματικών σχέσεων:
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α) αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία ο αιτών δεν επέδειξε διαφανή, 
ανοικτή συμπεριφορά και βούληση 
συνεργασίας στις σχέσεις του με τις 
εποπτικές ή τις ρυθμιστικές αρχές·
β) άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, 
προσχώρησης ή άδειας άσκησης 
εμπορικής, επιχειρηματικής ή 
επαγγελματικής δραστηριότητας· ή 
αφαίρεση, ανάκληση ή τερματισμό της εν 
λόγω καταχώρισης, έγκρισης, 
προσχώρησης ή άδειας· ή απομάκρυνση 
από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα·
γ) απόλυση από θέση απασχόλησης ή από 
θέση καταπιστευματικής διαχείρισης, 
σχέση καταπίστευσης ή παρόμοια 
κατάσταση ή αίτημα παραίτησης από 
απασχόληση στη θέση αυτή· και
δ) στέρηση από αρμόδια αρχή του 
δικαιώματος άσκησης καθηκόντων 
διεύθυνσης της επιχείρησης.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
ακόλουθες καταστάσεις όσον αφορά την 
προηγούμενη και την παρούσα 
επιχειρηματική απόδοση και οικονομική 
ευρωστία:
α) συμπερίληψη στον κατάλογο 
αναξιόπιστων οφειλετών ή οποιοδήποτε 
αρνητικό μητρώο σε κατάλογο αυτού του 
είδους από αναγνωρισμένο γραφείο 
συγκέντρωσης πιστώσεων·
β) οικονομική και επιχειρηματική 
απόδοση των οντοτήτων που κατέχονται 
ή διευθύνονται από τον αιτούντα ή στις 
οποίες ο αιτών είχε ή έχει σημαντικό 
μερίδιο με ιδιαίτερη προσοχή σε 
οποιεσδήποτε διαδικασίες 
αποκατάστασης, πτώχευσης και 
εκκαθάρισης·
γ) κήρυξη σε προσωπική πτώχευση·
δ) αστικές αγωγές, διοικητικές ή ποινικές 
διαδικασίες, μεγάλες επενδύσεις ή 
ανοίγματα και δάνεια που συνήφθησαν, 
στον βαθμό που μπορούν να έχουν 
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σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ευρωστία.

Or. en

Τροπολογία 334
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
διαδικασία για την αδειοδότηση 
διαχειριστών πιστώσεων, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα στους αιτούντες να 
υποβάλλουν αίτηση και να παρέχουν κάθε 
πληροφορία που χρειάζεται η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, για 
να εξακριβώσει αν ο αιτών πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα 
εθνικά μέτρα με τα οποία μεταφέρεται το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στο εθνικό δίκαιο.

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
διαδικασία για την αδειοδότηση 
διαχειριστών πιστώσεων και αγοραστών 
πιστώσεων, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στους αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση και 
να παρέχουν κάθε πληροφορία που 
χρειάζεται η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής, για να εξακριβώσει αν 
ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα με τα 
οποία μεταφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 
1 στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 335
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) αποδεικτικά στοιχεία ότι τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο 
γ) της παρούσας παραγράφου 
συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 1 στοιχεία ε α) έως ε ε)·

Or. en
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Τροπολογία 336
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Ειδικές απαιτήσεις για τους διαχειριστές 

πιστώσεων επιχειρήσεων προς 
δανειολήπτες

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής εποπτεύουν τη συμμόρφωση 
των διαχειριστών πιστώσεων 
επιχειρήσεων προς δανειολήπτες με τα 
ακόλουθα ελάχιστα κοινά πρότυπα της 
ΕΕ για την είσπραξη οφειλών
2. Τα ελάχιστα κοινά πρότυπα της ΕΕ για 
την είσπραξη οφειλών περιλαμβάνουν την 
υποχρέωση:
α) προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων 
για την οφειλή που απορρέει από 
σύμβαση πίστωσης, πριν από την 
είσπραξη οποιασδήποτε οφειλής·
β) υποχρεωτικής κοινοποίησης της 
κατάστασης της οφειλής στον 
δανειολήπτη με επίσημη προειδοποίηση 
πριν από την είσπραξη οποιασδήποτε 
οφειλής. Αυτή η επίσημη κοινοποίηση 
πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με την οφειλή και 
να παρουσιάζεται κατά τρόπο διαφανή 
και κατανοητό·
γ) διασφάλισης ότι η κοινοποίηση της 
οφειλής αποστέλλεται στον δανειολήπτη 
με συστημένη επιστολή με αποδεικτικό 
παραλαβής σε απλό φάκελο και με 
συγκεκριμένο μορφότυπο·
δ) η κοινοποίηση της οφειλής 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
i) την ταυτότητα του πιστωτή, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
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τηλεφώνου/των στοιχείων επικοινωνίας 
του·
ii) την ταυτότητα του διαχειριστή 
πιστώσεων ή την εντολή του·
iii) κοινοποιηθείσα, νομικά επαληθεύσιμη 
και τεκμηριωμένη απόδειξη της ύπαρξης 
οφειλής, τα λεπτομερή ποσά που 
ζητούνται και το είδος της εν λόγω 
οφειλής (κεφάλαιο, τόκοι, κυρώσεις, 
διαδικαστικά έξοδα ή άλλα)·
iv) σαφή και κατανοητή περιγραφή όλων 
των σχετικών δικαιωμάτων των 
δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προστασίας τους από 
παρενόχληση και παραπλανητικές 
πρακτικές·
v) στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το 
πού μπορεί να λάβει πληροφορίες και 
συμβουλές ο δανειολήπτης.
3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν 
κατάλογο των ενεργειών που 
απαγορεύεται να εκτελούν οι διαχειριστές 
πιστώσεων, όταν συναλλάσσονται με 
δανειολήπτες και συνδέονται με τη 
διαδικασία είσπραξης οφειλών. Αυτές οι 
πρακτικές αποτελούν παρενόχληση και 
θα πρέπει να συνδέονται με αποτρεπτικά 
πρόστιμα και ποινικές διώξεις, ανάλογα 
με την πρακτική.
Αυτός ο κατάλογος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) παραπλάνηση του δανειολήπτη, 
μεταξύ άλλων μέσω ακατάλληλων 
νομικών απειλών ή παροχής άλλων 
παραπλανητικών πληροφοριών·
β) αποστολή υπερβολικού αριθμού 
προειδοποιητικών επιστολών, 
τηλεφωνικών κλήσεων ή άλλων 
υπενθυμίσεων· συμπεριλαμβανομένων 
αυτόματων μηνυμάτων και μηνυμάτων 
που παράγονται από οποιαδήποτε 
τεχνολογία λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση·
γ) παράλειψη αφαίρεσης των 
προηγούμενων πληρωμών από το 
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ζητούμενο ποσό·
δ) στιγματιστικές ή εκφοβιστικές 
επικοινωνίες·
ε) επικοινωνία με άλλα πρόσωπα εκτός 
του δανειολήπτη, συμπεριλαμβανομένων 
των συγγενών, των φίλων, των γειτόνων 
και των συναδέλφων των δανειοληπτών·
στ) επικοινωνία με τους δανειολήπτες σε 
ακατάλληλους χρόνους ή χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου 
εργασίας και του χώρου εργασίας.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
κόστος και η αμοιβή του διαχειριστή 
πιστώσεων να μην επιβαρύνουν ποτέ τον 
δανειολήπτη.
5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δανειολήπτης να έχει δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο 
υπεράσπισης κατά του διαχειριστή 
πιστώσεων που έχει στη διάθεσή του σε 
σχέση με τον αρχικό πιστωτή και να 
ενημερώνεται για την εκχώρηση.
6. Οι διαχειριστές πιστώσεων 
επιχειρήσεων προς δανειολήπτες 
χρησιμοποιούν συστηματικά το 
τυποποιημένο έγγραφο κοινοποίησης 
οφειλής της ΕΕ προτού προβούν σε 
οποιαδήποτε είσπραξη οφειλών. Η ΕΑΤ 
καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών προτύπων 
που καθορίζουν τα κριτήρια για την 
κοινοποίηση οφειλών, 
συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού 
εγγράφου κοινοποίησης οφειλών.

Or. en

Τροπολογία 337
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)



PE654.006v01-00 94/175 AM\1195240EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Απαιτήσεις για τους διαχειριστές 

πιστώσεων, τους πιστωτές και τους 
παρόχους πιστωτικών υπηρεσιών όσον 

αφορά τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και την είσπραξη 

οφειλών
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές, οι διαχειριστές πιστώσεων και 
άλλοι πάροχοι πιστωτικών υπηρεσιών 
αποστέλλουν στον δανειολήπτη, πριν από 
οποιαδήποτε είσπραξη οφειλής, 
υποχρεωτική κοινοποίηση που παρέχει 
χωρίς καμία αμφισημία αποδεικτικά 
στοιχεία της οφειλής του, βάσει 
σύμβασης πίστωσης. Η οφειλή πρέπει να 
γνωστοποιείται αποκλειστικά με επιστολή 
προς τον δανειολήπτη σε λευκό φάκελο 
χωρίς συγκεκριμένη γραφή και με 
απόδειξη παραλαβής.
Η κοινοποίηση δεν υπερβαίνει τις 3 
σελίδες και περιλαμβάνει, σε σαφή και 
κατανοητή για το ευρύ κοινό γλώσσα, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) απόδειξη της οφειλής, βάσει σύμβασης 
πίστωσης·
β) ταυτοποίηση του πιστωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
στοιχείων επικοινωνίας·
γ) κατά περίπτωση, ταυτοποίηση του 
διαχειριστή πιστώσεων και των 
δικαιωμάτων του·
δ) τη νομική βάση των οφειλών, τα 
αναλυτικά ζητούμενα ποσά και την πηγή 
τους (κεφάλαιο, τόκοι, κυρώσεις, 
διαδικαστικό κόστος)·
ε) περιγραφή των βασικών δικαιωμάτων 
των δανειοληπτών, 
συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικά της 
προστασίας από παρενόχληση και 
παραπλανητικές συμπεριφορές·
στ) αναφορά επαφής στην οποία θα 
λαμβάνονται πληροφορίες και συμβουλές 
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για τους δανειολήπτες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πληρωμής.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
συμπεριφορά ή πρακτική δεν θίγει την 
ιδιωτικότητα των δανειοληπτών.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές ή οι διαχειριστές πιστώσεων:
α) δεν παραλείπουν να αφαιρέσουν 
προηγούμενες πληρωμές από το 
ζητούμενο ποσό·
β) δεν εμπλέκονται σε στιγματιστική, 
εκφοβιστική ή παραπλανητική 
επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων 
ανάρμοστων νομικών απειλών ή 
πληροφοριών που ενδέχεται να είναι 
παραπλανητικές για τον δανειολήπτη·
γ) δεν επικοινωνούν με άλλα πρόσωπα 
εκτός του δανειολήπτη, 
συμπεριλαμβανομένων των συγγενών του 
δανειολήπτη
4. Η ΕΑΤ καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα προκειμένου να προσδιορίσει τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως … [12 μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
5. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να προσδιορίσει τον 
υποχρεωτικό μορφότυπο της 
κοινοποίησης της παραγράφου 1. Η ΕΑΤ 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως [12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].
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Or. en

Τροπολογία 338
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Εξαγορά της οφειλής

1. Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται 
να μεταβιβάσει σύμβαση πίστωσης σε 
αγοραστή πιστώσεων σε καθορισμένη 
τιμή, πριν από τη μεταβίβαση το 
πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπει στους 
ενδιαφερόμενους οφειλέτες που είναι 
καταναλωτές να εξαγοράσουν την οφειλή 
τους στην ίδια τιμή ή με μικρό 
συντελεστή περιθωρίου, που καθορίζεται 
από τις σχετικές αρμόδιες αρχές. Για τον 
σκοπό αυτόν, τα πιστωτικά ιδρύματα 
απαιτείται να γνωστοποιούν στις σχετικές 
αρμόδιες αρχές τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες των αναμενόμενων 
συμφωνιών με αγοραστές πιστώσεων. 
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
δικαίωμα εξαγοράς μπορεί να ασκείται 
υπό μορφή δόσεων.

Or. en

Τροπολογία 339
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 



AM\1195240EL.docx 97/175 PE654.006v01-00

EL

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής δύνανται να ανακαλούν την 
άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε 
διαχειριστή πιστώσεων, σε περίπτωση που 
ο εν λόγω διαχειριστής πιστώσεων:

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαθέτουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 21, τις απαραίτητες εξουσίες 
εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και 
επιβολής κυρώσεων προκειμένου να 
ανακαλούν την άδεια λειτουργίας που έχει 
χορηγηθεί σε διαχειριστή πιστώσεων, σε 
περίπτωση που ο εν λόγω διαχειριστής 
πιστώσεων:

Or. en

Τροπολογία 340
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής δύνανται να ανακαλούν την 
άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε 
διαχειριστή πιστώσεων, σε περίπτωση που 
ο εν λόγω διαχειριστής πιστώσεων:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής δύνανται να ανακαλούν την 
άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε 
διαχειριστή πιστώσεων ή αγοραστή 
πιστώσεων, σε περίπτωση που ο εν λόγω 
διαχειριστής πιστώσεων ή αγοραστής 
πιστώσεων:

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έπαυσε να ασκεί τις 
δραστηριότητες διαχειριστή πιστώσεων για 
περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών·

γ) έπαυσε να ασκεί τις 
δραστηριότητες διαχειριστή πιστώσεων για 
περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έξι μήνες φαίνεται να είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα - οι σαββατικές άδειες ή άδειες 
εγκυμοσύνης ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την άδεια λειτουργίας.

Τροπολογία 342
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαπράττει σοβαρή παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

στ) διαπράττει σοβαρή παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, άλλων κανόνων 
για την προστασία των καταναλωτών ή 
των ειδικών απαιτήσεων για τους 
διαχειριστές πιστώσεων από επιχειρήσεις 
προς καταναλωτές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6α.

Or. en

Τροπολογία 343
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) διαπράττει σοβαρή παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων που 
περιγράφονται στο άρθρο 6α (νέο).

Or. en

Τροπολογία 344
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής έχουν κρίνει ότι ο 
διαχειριστής πιστώσεων ενεργεί κατά 
τρόπο που εμπίπτει στα στοιχεία ε) και 
στ) του πρώτου εδαφίου, αποστέλλουν 
αιτιολογημένο αίτημα στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής με 
το οποίο ζητούν την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας του. Σε περίπτωση διαφωνίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 
11α.

Or. en

Τροπολογία 345
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνουν πάραυτα τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής, εάν ο διαχειριστής πιστώσεων 
παρέχει υπηρεσίες βάσει του άρθρου 11.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνουν πάραυτα τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής, εάν ο διαχειριστής πιστώσεων ή 
ο αγοραστής πιστώσεων παρέχει 
υπηρεσίες βάσει του άρθρου 11.

Or. en

Τροπολογία 346
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο αδειοδοτημένων διαχειριστών 
πιστώσεων

Μητρώο αδειοδοτημένων διαχειριστών 
πιστώσεων και μητρώο δευτερογενών 
αγορών ΜΕΔ της ΕΑΤ

Or. en

Τροπολογία 347
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και τηρούν 
εθνικό μητρώο όλων των διαχειριστών 
πιστώσεων που έχουν λάβει άδεια να 
παρέχουν υπηρεσίες στο έδαφός τους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
πιστώσεων που παρέχουν υπηρεσίες βάσει 
του άρθρου 11.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και τηρούν 
εθνικό μητρώο όλων των διαχειριστών 
πιστώσεων και αγοραστών πιστώσεων 
που έχουν λάβει άδεια να παρέχουν 
υπηρεσίες στο έδαφός τους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
πιστώσεων που παρέχουν υπηρεσίες βάσει 
του άρθρου 11.

Or. en

Τροπολογία 348
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΤ σε συνεργασία με τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και 
τηρούν μητρώο όλων των συναλλαγών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στη 



AM\1195240EL.docx 101/175 PE654.006v01-00

EL

δευτερογενή αγορά της Ένωσης. Οι 
πληροφορίες που καταγράφονται για κάθε 
συναλλαγή περιλαμβάνουν τα στοιχεία 
ταυτότητας του πιστωτή, του αγοραστή 
πιστώσεων, του διαχειριστή πιστώσεων, 
το ποσό της αγοράς εκπεφρασμένο σε 
ευρώ, το αρχικό ποσό του δανείου και τον 
αριθμό δανείων που περιλαμβάνονται σε 
κάθε συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 349
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Συνοπτική μορφή του μητρώου 
είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και 
ενημερώνεται σε ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 350
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Προστασία δανειοληπτών

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές πιστώσεων να ενεργούν, στη 
σχέση τους με τους οφειλέτες, καλή τη 
πίστει, δίκαια, με επαγγελματισμό και να 
σέβονται την ιδιωτικότητά τους.
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2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικές υπηρεσίες πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι 
παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς·
β) οι διαχειριστές πιστώσεων 
προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και 
την ιδιωτικότητα των οφειλετών και δεν 
επικοινωνούν με άλλα άτομα πλην του 
δανειολήπτη, συμπεριλαμβανομένων 
μελών της οικογένειας ή εργοδοτών, 
εκτός εάν ο δανειολήπτης έχει δώσει 
σχετική άδεια·
γ) οι πιστωτικές υπηρεσίες δεν 
επικοινωνούν με τους οφειλέτες με τρόπο 
που αποτελεί παρενόχληση, 
καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμήθειες και οι κυρώσεις που 
επιβάλλονται στους δανειολήπτες από 
τους διαχειριστές πιστώσεων δεν 
υπερβαίνουν το κόστος που συνδέεται 
άμεσα με τη διαχείριση της οφειλής. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν, σε περίπτωση 
μεταβίβασης των δικαιωμάτων του 
διαχειριστή πιστώσεων στο πλαίσιο 
σύμβασης πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης πίστωσης, σε αγοραστή 
πιστώσεων, ο οφειλέτης να ενημερώνεται 
εγκαίρως για τη μεταβίβαση και ότι όλες 
οι σχετικές ενωσιακές και εθνικές 
νομοθεσίες, ιδίως σχετικά με την επιβολή 
των συμβάσεων, την προστασία των 
καταναλωτών, τα δικαιώματα του 
δανειολήπτη και το ποινικό δίκαιο, 
εξακολουθούν να ισχύουν για τον 
αγοραστή ή τον διαχειριστή πιστώσεων.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διαχειριστές πιστώσεων και οι αγοραστές 
πιστώσεων να προβλέπουν τη 
δυνατότητα, εφόσον είναι βιώσιμο, και να 
καθορίζουν τους όρους εξόδου των 
δανειοληπτών από το καθεστώς του 
δανειολήπτη μη εξυπηρετούμενης 
πίστωσης σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στην οδηγία της ΕΚΤ προς τις 
τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα 
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δάνεια.

Or. en

Τροπολογία 351
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεσμευτική δήλωση των 
συμβαλλομένων μερών ότι θα 
συμμορφώνονται με το ενωσιακό και το 
εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη 
σύμβαση πίστωσης, μεταξύ άλλων και 
όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτών.

δ) δεσμευτική δήλωση των 
συμβαλλομένων μερών ότι θα 
συμμορφώνονται με το ενωσιακό και το 
εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη 
σύμβαση πίστωσης ή στα δικαιώματα του 
πιστωτή, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 352
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ρήτρα που απαιτεί τη δίκαιη και 
επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ρήτρα που απαιτεί τη δίκαιη και 
επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών.

Or. en

Τροπολογία 354
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν η 
σύμβαση διαχείρισης πιστώσεων να 
προβλέπει απαιτήσεις σύμφωνα με τις 
οποίες:
α) ο διαχειριστής πιστώσεων ενημερώνει 
τον πιστωτή, πριν από την εξωτερική 
ανάθεση οποιασδήποτε δραστηριότητάς 
του ως διαχειριστή πιστώσεων·
β) ο δανειολήπτης ενημερώνεται σχετικά 
με τη σύμβαση διαχείρισης πιστώσεων, 
καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω 
εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων 
διαχείρισης πιστώσεων·
γ) το κόστος και η αμοιβή του 
διαχειριστή πιστώσεων δεν επιτρέπεται 
να επιβαρύνουν τον δανειολήπτη·
δ) ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να 
αντιτάσσει κατά του διαχειριστή 
πιστώσεων κάθε σχετικό μέσο άμυνας 
που είχε και κατά του αρχικού 
πιστωτικού φορέα.

Or. en

Τροπολογία 355
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής πιστώσεων καταρτίζει και 
τηρεί τα ακόλουθα αρχεία, για τουλάχιστον 
10 έτη από την ημερομηνία της σύμβασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής πιστώσεων καταρτίζει και 
τηρεί τα ακόλουθα αρχεία, για τουλάχιστον 
10 έτη από την ημερομηνία της σύμβασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
τουλάχιστον πέντε έτη από την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης:

Or. en

Τροπολογία 356
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που διαχειριστής πιστώσεων 
χρησιμοποιεί τρίτον για την άσκηση 
δραστηριοτήτων που κανονικά θα 
αναλάμβανε ο ίδιος («πάροχος πιστωτικών 
υπηρεσιών»), ο διαχειριστής πιστώσεων 
διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις εθνικές διατάξεις για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο. Η εξωτερική ανάθεση των 
εν λόγω δραστηριοτήτων διαχείρισης 
πιστώσεων υπόκειται στις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που διαχειριστής πιστώσεων 
χρησιμοποιεί τρίτον για την άσκηση 
δραστηριοτήτων που κανονικά θα 
αναλάμβανε ο ίδιος («πάροχος πιστωτικών 
υπηρεσιών»), ο διαχειριστής πιστώσεων θα 
πρέπει να εποπτεύεται από τις ίδιες 
εποπτικές αρχές που έχει το τραπεζικό 
σύστημα του κράτους μέλους και διατηρεί 
την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση 
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά 
της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. 
Η εξωτερική ανάθεση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων 
υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 357
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Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που διαχειριστής 
πιστώσεων χρησιμοποιεί τρίτον για την 
άσκηση δραστηριοτήτων που κανονικά 
θα αναλάμβανε ο ίδιος («πάροχος 
πιστωτικών υπηρεσιών»), ο διαχειριστής 
πιστώσεων διατηρεί την πλήρη ευθύνη για 
την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τις εθνικές διατάξεις 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο. Η εξωτερική ανάθεση 
των εν λόγω δραστηριοτήτων διαχείρισης 
πιστώσεων υπόκειται στις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που τρίτος επιτελεί για 
διαχειριστή πιστώσεων υπηρεσίες που 
αφορούν οιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία 7α iii) και 
iv), ο διαχειριστής πιστώσεων διατηρεί την 
πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση όλων 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η 
εξωτερική ανάθεση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων 
υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 358
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, 
συνάπτεται γραπτή συμφωνία εξωτερικής 
ανάθεσης μεταξύ του διαχειριστή 
πιστώσεων και του παρόχου πιστωτικών 
υπηρεσιών, η οποία προβλέπει ότι ο 
πάροχος πιστωτικών υπηρεσιών είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένου του εθνικού 
δικαίου που μεταφέρει την παρούσα 
οδηγία στο εθνικό δίκαιο, και του 
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εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης ή του 
εθνικού δικαίου που διέπει τα 
δικαιώματα του πιστωτή στο πλαίσιο 
σύμβασης πίστωσης ή την ίδια τη 
σύμβαση πίστωσης. Η συμβατική σχέση 
μεταξύ του διαχειριστή πιστώσεων και 
του πιστωτή και οι υποχρεώσεις του 
διαχειριστή πιστώσεων προς τον πιστωτή 
δεν τροποποιούνται από τη συμφωνία 
εξωτερικής ανάθεσης σε πάροχο 
πιστωτικών υπηρεσιών. Η συμμόρφωση 
του διαχειριστή πιστώσεων με τις 
απαιτήσεις της αδειοδότησής του, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, δεν 
επηρεάζεται από την εξωτερική ανάθεση 
των δραστηριοτήτων διαχείρισης 
πιστώσεων.
Η εξωτερική ανάθεση στον πάροχο 
πιστωτικών υπηρεσιών δεν παρεμποδίζει 
την εποπτεία του διαχειριστή συμβάσεων 
από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 και 20.
Η εξωτερική ανάθεση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 9 δεν 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που να 
μειώνει την ποιότητα του εσωτερικού 
ελέγχου, της αξιοπιστίας ή της συνέχειας 
των πιστωτικών υπηρεσιών του 
διαχειριστή πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 359
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής πιστώσεων καταρτίζει και 
τηρεί αρχεία όλων των εντολών που 
διαβίβασε στον πάροχο πιστωτικών 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής πιστώσεων καταρτίζει και 
τηρεί αρχεία όλων των εντολών που 
διαβίβασε στον πάροχο πιστωτικών 
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υπηρεσιών, για τουλάχιστον 10 έτη από 
την ημερομηνία της σύμβασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

υπηρεσιών, για τουλάχιστον 10 έτη από 
την ημερομηνία της σύμβασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για 
τουλάχιστον πέντε έτη από την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής πιστώσεων καταρτίζει και 
τηρεί αρχεία όλων των εντολών που 
διαβίβασε στον πάροχο πιστωτικών 
υπηρεσιών, για τουλάχιστον 10 έτη από 
την ημερομηνία της σύμβασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής πιστώσεων ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής και, κατά 
περίπτωση, το κράτος μέλος υποδοχής, 
πριν από την εξωτερική ανάθεση των 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 361
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης

1. Σε οποιαδήποτε ακροαματική 
διαδικασία που αφορά δανειολήπτη που 
βρίσκεται σε δυσχερή θέση, λαμβάνεται 
υπόψη η ισότητα του καθεστώτος 
εκπροσώπησης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η πλήρης και δίκαιη 
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ακρόαση και η πλήρης και ολοκληρωμένη 
κατανόηση όλων των σχετικών 
παραμέτρων και νομικών ισχυρισμών. 
2. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται να 
παρέχεται και να είναι διαθέσιμη για κάθε 
δανειολήπτη που βρίσκεται σε δυσχερή 
θέση ισοδύναμη νομική εκπροσώπηση 
και να διασφαλίζεται εγκαίρως η 
διεξοδική προετοιμασία όλων των 
σχετικών στοιχείων και λεπτομερειών για 
την κατάλληλη δικαστική εκπροσώπηση 
της διαφοράς.
3. Όπου κρίνεται απαραίτητο, αυτή η 
υπηρεσία παρέχεται με έξοδα του 
κράτους μέλους μέσω δωρεάν νομικής ή 
ισοδύναμης αρωγής.

Or. en

Τροπολογία 362
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές πιστώσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 
5, σε κράτος μέλος καταγωγής έχουν το 
δικαίωμα να παρέχουν στην Ένωση τις 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την άδεια 
λειτουργίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές πιστώσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 
5, σε κράτος μέλος καταγωγής έχουν το 
δικαίωμα να παρέχουν στην Ένωση τις 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την άδεια 
λειτουργίας ή εκείνες που καθορίζονται 
για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων 
και προϋποθέσεων που σχετίζονται με τα 
δικαιώματα του πιστωτή στο πλαίσιο 
σύμβασης πίστωσης ή με την ίδια τη 
σύμβαση πίστωσης.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές πιστώσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 
5, σε κράτος μέλος καταγωγής έχουν το 
δικαίωμα να παρέχουν στην Ένωση τις 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την άδεια 
λειτουργίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές πιστώσεων που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 
5, σε κράτος μέλος καταγωγής έχουν το 
δικαίωμα να παρέχουν στην Ένωση τις 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την άδεια 
λειτουργίας, υπό την επιφύλαξη των 
εθνικών νομοθεσιών για τα δικαιώματα 
των δανειοληπτών.

Or. en

Τροπολογία 364
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο, όσον αφορά τις εξασφαλισμένες 
συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται 
μεταξύ πιστωτών και δανειοληπτών που 
είναι καταναλωτές κατά την έννοια του 
άρθρου 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ, καθώς και τις συμβάσεις 
πίστωσης που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και δανειοληπτών 
επιχειρηματιών οι οποίες εξασφαλίζονται 
με ακίνητο κατοικίας το οποίο είναι η 
κύρια κατοικία του δανειολήπτη 
επιχειρηματία, απαιτείται από τον 
διαχειριστή πιστώσεων να λαμβάνει 
άδεια και να ιδρύει υποκατάστημα ή 
θυγατρική στο κράτος μέλος στο οποίο 
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί.
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Or. en

Τροπολογία 365
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
πίστωσης που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και καταναλωτών, καθώς και 
τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται 
μεταξύ πιστωτών και δανειοληπτών 
επιχειρηματιών οι οποίες εξασφαλίζονται 
με ακίνητο κατοικίας το οποίο είναι η 
κύρια κατοικία του δανειολήπτη 
επιχειρηματία, απαιτείται από τον 
διαχειριστή πιστώσεων να λαμβάνει 
άδεια και να ιδρύει υποκατάστημα ή 
θυγατρική στο κράτος μέλος στο οποίο 
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 366
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
πίστωσης που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και καταναλωτών, απαιτείται 
από τον διαχειριστή πιστώσεων να 
λαμβάνει άδεια και να ιδρύει 
υποκατάστημα ή θυγατρική στο κράτος 
μέλος στο οποίο σκοπεύει να 
δραστηριοποιηθεί.

Or. en
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Τροπολογία 367
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
πίστωσης που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και καταναλωτών, απαιτείται 
από τον διαχειριστή πιστώσεων να 
λαμβάνει άδεια και να ιδρύει 
υποκατάστημα ή θυγατρική στο κράτος 
μέλος στο οποίο σκοπεύει να 
δραστηριοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 368
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, τη διεύθυνση του 
υποκαταστήματος που έχει ιδρυθεί στο 
κράτος μέλος υποδοχής·

β) τη διεύθυνση του 
υποκαταστήματος που έχει ιδρυθεί στο 
κράτος μέλος υποδοχής·
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Τροπολογία 369
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία 
ταυτότητας και τη διεύθυνση 
αντιπροσώπου που έχει οριστεί στο 
κράτος μέλος υποδοχής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 370
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι διαχειριστές πιστώσεων 
συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε 
πρόσθετους νόμους και κανόνες ισχύουν 
στα κράτη μέλη υποδοχής όσον αφορά 
την είσπραξη οφειλών, ανεξάρτητα από 
το πού βρίσκεται η έδρα του διαχειριστή 
πιστώσεων στην ΕΕ.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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7α. Οι διαχειριστές πιστώσεων 
συμμορφώνονται με τους κανόνες του 
κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά 
την είσπραξη οφειλών, ανεξάρτητα από 
το πού βρίσκεται η έδρα τους στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 372
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι διαχειριστές πιστώσεων δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες σε σχέση με συμβάσεις 
πιστώσεων που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και δανειοληπτών που είναι 
καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 
3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, 
καθώς και συμβάσεις πιστώσεων που 
συνάπτονται μεταξύ πιστωτών και 
δανειοληπτών επιχειρηματιών οι οποίες 
εξασφαλίζονται με ακίνητο κατοικίας το 
οποίο είναι η κύρια κατοικία του 
δανειολήπτη επιχειρηματία. Στην 
περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές 
πιστώσεων λαμβάνουν άδεια λειτουργίας 
και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο 
δραστηριοποιούνται πραγματικά.

Or. en

Τροπολογία 373
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχουν και αξιολογούν τη 
συνεχή συμμόρφωση των διαχειριστών 
πιστώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε 
κράτος μέλος υποδοχής προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχουν και αξιολογούν τη 
συνεχή συμμόρφωση των διαχειριστών 
πιστώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε 
κράτος μέλος υποδοχής προς τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 
5α της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 374
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαχειριστές πιστώσεων δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες σε σχέση με συμβάσεις 
πιστώσεων που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και καταναλωτών, καθώς και 
συμβάσεις πιστώσεων που συνάπτονται 
μεταξύ πιστωτών και δανειοληπτών 
επιχειρηματιών οι οποίες εξασφαλίζονται 
με ακίνητο κατοικίας το οποίο είναι η 
κύρια κατοικία του δανειολήπτη 
επιχειρηματία. Στην περίπτωση αυτή, οι 
διαχειριστές πιστώσεων λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύονται από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο δραστηριοποιούνται πραγματικά.

Or. en

Τροπολογία 375
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν να ελέγχουν και να 
αξιολογούν τη συνεχή συμμόρφωση των 
διαχειριστών πιστώσεων που παρέχουν 
υπηρεσίες στο εν λόγω κράτος μέλος προς 
τις απαιτήσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία, καθώς και άλλους 
κανόνες της Ένωσης και τους εθνικούς 
κανόνες που ισχύουν για τη σύμβαση 
πίστωσης και τον οφειλέτη της.

Or. en

Τροπολογία 376
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαχειριστές πιστώσεων δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες σε σχέση με συμβάσεις 
πιστώσεων που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και καταναλωτών. Στην 
περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές 
πιστώσεων λαμβάνουν άδεια λειτουργίας 
και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο 
δραστηριοποιούνται πραγματικά.

Or. en

Τροπολογία 377
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαχειριστές πιστώσεων δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες σε σχέση με συμβάσεις 
πιστώσεων που συνάπτονται μεταξύ 
πιστωτών και καταναλωτών. Στην 
περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές 
πιστώσεων λαμβάνουν άδεια λειτουργίας 
και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο 
δραστηριοποιούνται πραγματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαβατήριο της ΕΕ δεν αποτελεί κατάλληλο εργαλείο όταν πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα 
καταναλωτικά δάνεια. Οι δανειολήπτες καταναλωτές που βρίσκονται σε δυσχερή θέση δεν θα 
πρέπει να εκτίθενται σε διαχειριστές πιστώσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και 
εποπτεύονται στο εξωτερικό. Αυτό θα επέφερε σοβαρές αρνητικές συνέπειες στους ευάλωτους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 378
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής είναι εξουσιοδοτημένες να 
ασκούν εποπτεία, να πραγματοποιούν 
έρευνες και να επιβάλλουν διοικητικές 
κυρώσεις ή ποινές και διορθωτικά μέτρα 
σε διαχειριστές πιστώσεων όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους σε κράτος μέλος 
υποδοχής.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και υποδοχής είναι 
εξουσιοδοτημένες να ασκούν εποπτεία, να 
πραγματοποιούν έρευνες και να 
επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις ή ποινές 
και διορθωτικά μέτρα σε διαχειριστές 
πιστώσεων όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους σε κράτος μέλος 
υποδοχής όσον αφορά τις αρμοδιότητες 
που εκχωρούνται με την προηγούμενη 
παράγραφο.
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Or. en

Τροπολογία 379
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που διαχειριστής 
πιστώσεων, ο οποίος έχει τόπο κατοικίας ή 
είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος 
καταγωγής, έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή 
έχει ορίσει αντιπρόσωπο σε κράτος μέλος 
υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής και οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής 
συνεργάζονται στενά κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων 
τους που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, ιδίως κατά τη διενέργεια ελέγχων, 
ερευνών και επιτόπιων επιθεωρήσεων στο 
εν λόγω υποκατάστημα ή σε σχέση με τον 
εν λόγω αντιπρόσωπο.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που διαχειριστής 
πιστώσεων, ο οποίος έχει τόπο κατοικίας ή 
είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος 
καταγωγής, έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή 
έχει ορίσει πάροχο πιστωτικών 
υπηρεσιών σε κράτος μέλος υποδοχής, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής συνεργάζονται 
στενά κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
και των καθηκόντων τους που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως 
κατά τη διενέργεια ελέγχων, ερευνών και 
επιτόπιων επιθεωρήσεων στο εν λόγω 
υποκατάστημα ή σε σχέση με έναν πάροχο 
πιστωτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 380
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
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ζητούν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους υποδοχής, για τη 
διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης σε 
υποκατάστημα που έχει ιδρυθεί ή σε σχέση 
με αντιπρόσωπο που έχει οριστεί σε 
κράτος μέλος υποδοχής.

ζητούν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους υποδοχής, για τη 
διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης σε 
υποκατάστημα που έχει ιδρυθεί ή σε σχέση 
με αντιπρόσωπο που έχει οριστεί σε 
κράτος μέλος υποδοχής. Η επιτόπια 
επιθεώρηση ενός υποκαταστήματος ή 
ενός παρόχου πιστωτικών υπηρεσιών 
διενεργείται σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται η 
επιθεώρηση.

Or. en

Τροπολογία 381
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής διαθέτουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
διαχειριστής υπηρεσιών που παρέχει 
υπηρεσίες στο έδαφός τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παραβαίνει τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις εθνικές διατάξεις 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, διαβιβάζουν τα εν λόγω 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής και τους υποβάλλουν 
αίτημα να προβούν στη λήψη κατάλληλων 
μέτρων.

9. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής διαθέτουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
διαχειριστής υπηρεσιών που παρέχει 
υπηρεσίες στο έδαφός τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παραβαίνει τους 
εφαρμοστέους κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τις εθνικές διατάξεις 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, διαβιβάζουν τα εν λόγω 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής και τους υποβάλλουν 
αίτημα να προβούν στη λήψη κατάλληλων 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 382
Pedro Marques
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής διαθέτουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
διαχειριστής υπηρεσιών που παρέχει 
υπηρεσίες στο έδαφός τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παραβαίνει τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις εθνικές διατάξεις 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, διαβιβάζουν τα εν λόγω 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής και τους υποβάλλουν 
αίτημα να προβούν στη λήψη κατάλληλων 
μέτρων.

9. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής διαθέτουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
διαχειριστής υπηρεσιών που παρέχει 
υπηρεσίες στο έδαφός τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παραβαίνει τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας 
οδηγίας, διαβιβάζουν τα εν λόγω στοιχεία 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και τους υποβάλλουν αίτημα να 
προβούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 383
Pedro Marques

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που, αφού ενημέρωσαν το 
κράτος μέλος καταγωγής, δεν ελήφθησαν 
επαρκή μέτρα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
ή, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, ή σε επείγουσα περίπτωση, ο 
διαχειριστής πιστώσεων εξακολουθεί να 
παραβαίνει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν 
κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις ή 
ποινές και διορθωτικά μέτρα, για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας στο 
έδαφός τους, αφού ενημερώσουν, χωρίς 

11. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που, αφού ενημέρωσαν το 
κράτος μέλος καταγωγής, δεν ελήφθησαν 
επαρκή μέτρα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
ή, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, ή σε επείγουσα περίπτωση, 
όπου είναι απαραίτητη η άμεση ανάληψη 
δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
σοβαρή απειλή κατά των συλλογικών 
συμφερόντων των δανειοληπτών 
δεδομένου ότι ο διαχειριστής πιστώσεων 
εξακολουθεί να παραβαίνει τους 
εφαρμοστέους κανόνες 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών 
του που απορρέουν από την παρούσα 
οδηγία και άλλους εθνικούς κανόνες, οι 
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καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής.

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν 
κατάλληλες διοικητικές ποινές και 
διορθωτικά μέτρα, για να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους 
κανόνες, αφού ενημερώσουν, χωρίς 
καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής. Επιπλέον, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν να απαγορεύσουν 
περαιτέρω δραστηριότητες των εν λόγω 
διαχειριστών πιστώσεων στο οικείο 
κράτος μέλος, μέχρις ότου ληφθεί 
κατάλληλη απόφαση από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή 
ληφθεί διορθωτικό μέτρο από τον 
διαχειριστή της πίστωσης. 

Or. en

Τροπολογία 384
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που, αφού ενημέρωσαν το 
κράτος μέλος καταγωγής, δεν ελήφθησαν 
επαρκή μέτρα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
ή, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, ή σε επείγουσα περίπτωση, ο 
διαχειριστής πιστώσεων εξακολουθεί να 
παραβαίνει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν 
κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις ή ποινές 
και διορθωτικά μέτρα, για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας στο 
έδαφός τους, αφού ενημερώσουν, χωρίς 
καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του 

11. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση που, αφού ενημέρωσαν το 
κράτος μέλος καταγωγής, ελήφθησαν 
επαρκή μέτρα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
ή, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, ή σε επείγουσα περίπτωση, ο 
διαχειριστής πιστώσεων εξακολουθεί να 
παραβαίνει τους εφαρμοστέους κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν 
κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις ή ποινές 
και διορθωτικά μέτρα, για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας στο 
έδαφός τους, αφού ενημερώσουν, χωρίς 
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κράτους μέλους καταγωγής. καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής μπορούν να απαγορεύσουν τις 
δραστηριότητες αυτού του διαχειριστή 
πιστώσεων στο κράτος μέλος τους, έως 
ότου ληφθεί κατάλληλη απόφαση από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 385
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους θεωρεί ότι, για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
άλλου κράτους μέλους δεν είναι σύμφωνη 
με τις σχετικές προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
παραπέμπει το θέμα στην ΕΑΤ. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής και του 
κράτους μέλους υποδοχής που διαρκούν 
περισσότερο από 4 μήνες, οι οικείες αρχές 
αναβάλλουν την έκδοση απόφασης 
αναμένοντας την απόφαση που μπορεί να 
λάβει η ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EE) αριθ. 
1093/2010 και λαμβάνουν την απόφασή 
τους σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ. 
Η τετράμηνη περίοδος θεωρείται ως η 
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια 
του εν λόγω κανονισμού. Η ΕΑΤ μπορεί 
επίσης να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές 
στην επίτευξη συμφωνίας με δική της 
πρωτοβουλία, σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν 



AM\1195240EL.docx 123/175 PE654.006v01-00

EL

λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 386
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – κεφάλαιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιώματα και προστασία των 
δανειοληπτών καταναλωτών που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 387
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Μέτρα ρύθμισης και κατασχέσεις

1. Οι πιστωτές καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για την αποφυγή της 
μεταβίβασης καταναλωτικών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να 
εξασφαλίσουν ότι οι πιστωτές 
προβλέπουν εύλογη περίοδο χάριτος 
έναντι των δανειοληπτών που βρίσκονται 
σε δυσχερή θέση, σύμφωνα με το άρθρο 
28 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της EΑΤ 
σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις 
κατασχέσεις EBA/GL/2015/12.
2. Τα μέτρα ρύθμισης μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
παραχωρήσεις στον καταναλωτή:
α) πλήρη ή μερική αναχρηματοδότηση 
της σύμβασης πίστωσης·
β) τροποποίηση των προηγούμενων όρων 
και προϋποθέσεων μιας σύμβασης 
πίστωσης, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
i) επέκταση της διάρκειας του 
ενυπόθηκου δανείου·
ii) μεταβολή του τύπου του ενυπόθηκου 
δανείου (όπως μεταβολή του τύπου του 
ενυπόθηκου δανείου από τοκοχρεολυτικό 
δάνειο σε δάνειο καταβολής μόνο τόκων)·
iii) ολική ή μερική αναβολή της 
καταβολής δόσεων για μια περίοδο·
iv) μεταβολή του επιτοκίου έως 
συγκεκριμένο ανώτατο όριο·
v) παροχή περιόδου χάριτος.
3. Ο ορισμός των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων όπως έχει εγκριθεί από τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/227 
της Επιτροπής δεν θίγει τις υποχρεώσεις 
ρύθμισης του πιστωτή.
4. Σε περίπτωση κατάσχεσης, όταν η 
πίστωση είναι εξασφαλισμένη από την 



AM\1195240EL.docx 125/175 PE654.006v01-00

EL

πρώτη κατοικία του καταναλωτή, η 
επιστροφή ή η μεταβίβαση στον πιστωτή 
ή σε τρίτο της εγγύησης ή των εσόδων 
από την πώληση της εγγύησης αρκεί για 
την αποπληρωμή της πίστωσης. Το 
άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2014/17/ΕΕ τροποποιείται αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 388
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Εξαγορά της οφειλής

1. Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται 
να μεταβιβάσει σύμβαση πίστωσης σε 
αγοραστή πιστώσεων σε καθορισμένη 
τιμή, πριν από τη μεταβίβαση το 
πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπει στους 
οικείους οφειλέτες που είναι καταναλωτές 
να εξαγοράσουν την οφειλή τους στην 
ίδια τιμή ή με μικρό συντελεστή 
περιθωρίου, που καθορίζεται από τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται 
να γνωστοποιούν στις σχετικές αρμόδιες 
αρχές τις απαραίτητες λεπτομέρειες των 
αναμενόμενων συμφωνιών με αγοραστές 
πιστώσεων.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
δικαίωμα εξαγοράς μπορεί να ασκείται 
υπό μορφή δόσεων.

Or. en

Τροπολογία 389
Stéphanie Yon-Courtin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Κανόνες δεοντολογίας για τους 

διαχειριστές πιστώσεων και τους 
αγοραστές πιστώσεων

1. Οι διαχειριστές πιστώσεων και οι 
αγοραστές πιστώσεων ενεργούν καλή τη 
πίστει, επιφυλάσσουν δίκαιη μεταχείριση 
στους καταναλωτές και σέβονται την 
ιδιωτικότητά τους. Απαγορεύονται οι 
ακόλουθες πρακτικές:
α) η παροχή παραπλανητικών 
πληροφοριών στους καταναλωτές·
β) η παρενόχληση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
την οφειλή του καταναλωτή στον 
εργοδότη, την οικογένεια, τους φίλους και 
τους γείτονές του·
γ) η επιβολή στους καταναλωτές 
προμηθειών και κυρώσεων που 
υπερβαίνουν το κόστος που συνδέεται 
άμεσα με τη διαχείριση της οφειλής. Τα 
κράτη μέλη θέτουν ανώτατο όριο σε 
αυτές τις προμήθειες και κυρώσεις 
σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, 
του ορθολογισμού και της 
αναλογικότητας.
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται επίσης 
στους παρόχους υπηρεσιών στους 
οποίους έχει ανατεθεί εξωτερικά η 
δραστηριότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 
10 της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρούν τα υφιστάμενα εθνικά μέτρα 
για την προστασία των δανειοληπτών που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση, καθώς και 
να εγκρίνουν αυστηρότερα μέτρα, όπως 
μέτρα προσωπικής αφερεγγυότητας, 
περιορισμός της δραστηριότητας των 
διαχειριστών πιστώσεων και των 
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αγοραστών πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 390
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12δ
Δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης

1. Σε οποιαδήποτε ακροαματική 
διαδικασία που αφορά δανειολήπτη που 
βρίσκεται σε δυσχερή θέση, λαμβάνεται 
υπόψη η ισότητα του καθεστώτος 
εκπροσώπησης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η πλήρης και δίκαιη 
ακρόαση και η πλήρης και ολοκληρωμένη 
κατανόηση όλων των σχετικών 
παραμέτρων και νομικών ισχυρισμών.
2. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται να 
παρέχεται και να είναι διαθέσιμη για κάθε 
δανειολήπτη που βρίσκεται σε δυσχερή 
θέση ισοδύναμη νομική εκπροσώπηση 
και να διασφαλίζεται εγκαίρως η 
διεξοδική προετοιμασία όλων των 
σχετικών στοιχείων και λεπτομερειών για 
την κατάλληλη δικαστική εκπροσώπηση 
της διαφοράς.
3. Όπου κρίνεται απαραίτητο, αυτή η 
υπηρεσία παρέχεται με έξοδα του 
κράτους μέλους μέσω δωρεάν νομικής ή 
ισοδύναμης αρωγής.

Or. en

Τροπολογία 391
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 12 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12ε
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους 
ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών. Αυτοί οι μηχανισμοί 
περιλαμβάνουν την άμεση διευθέτηση και 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 392
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -13 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -13
Μέτρα ρύθμισης

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
πιστωτές να καταβάλλουν, με δέουσα 
επιμέλεια, κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την εφαρμογή, κατά περίπτωση, εύλογων 
και βιώσιμων μέτρων ρύθμισης επιπλέον 
των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 
28 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ πριν από τη 
μεταβίβαση δικαιωμάτων πιστωτή που 
απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή της 
σύμβασης πίστωσης, εάν ο δανειολήπτης 
που έχει συνάψει τη σύμβαση πίστωσης 
αντιμετωπίζει δυσκολίες πληρωμής.
2. Τα μέτρα ρύθμισης δίνουν 
προτεραιότητα στους καταναλωτές και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
πιθανά μέτρα τα οποία κοινοποιούνται σε 
τυποποιημένη μορφή στους δανειολήπτες 
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που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πληρωμής 
βάσει αξιολόγησης της οικονομικής 
προσιτότητας:
α) επιλογές που αφορούν τη μερική 
αναχρηματοδότηση σύμβασης πίστωσης·
β) επιλογές που αφορούν δυνητική 
τροποποίηση των προηγούμενων όρων 
και προϋποθέσεων μιας σύμβασης 
πίστωσης προς όφελος του δανειολήπτη, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των εξής:
i) επέκταση της διάρκειας του δανείου·
ii) μεταβολή του τύπου του δανείου·
iii) ολική ή μερική αναβολή της 
καταβολής δόσεων για μια περίοδο·
iv) μεταβολή του επιτοκίου έως 
συγκεκριμένο ανώτατο όριο· παροχή 
διακοπής πληρωμής και περιόδων 
χάριτος·
v) μερική αποπληρωμή και εξαγορά της 
οφειλής·
vi) νομισματική μετατροπή·
vii) μερική διαγραφή και ενοποίηση του 
χρέους
3. Οι συμβάσεις πίστωσης 
χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενες 
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
ρύθμισης του πιστωτή.
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι 
πιστωτικοί φορείς υποβάλλουν ετησίως 
έκθεση στις αρμόδιες αρχές στην οποία 
συνοψίζουν τις οικείες άρτιες πολιτικές 
και διαδικασίες ρύθμισης, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για 
τον όσο το δυνατόν πιο έγκαιρο 
εντοπισμό των δανειοληπτών που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πληρωμής. Η 
έκθεση περιλαμβάνει σύνοψη του 
αριθμού των δανειοληπτών που έχουν 
επωφεληθεί από μέτρα ρύθμισης και των 
όρων των μέτρων ρύθμισης που τέθηκαν 
σε εφαρμογή κατά το προηγούμενο έτος. 
Το διοικητικό όργανο θα πρέπει να 
εγκρίνει αυτά τα στοιχεία πριν από την 
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υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές.
5. Η EBA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
προσδιοριστούν:
i) τα μέτρα ρύθμισης και η αξιολόγηση 
οικονομικής προσιτότητας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2·
ii) ο ορισμός του δανειολήπτη που 
αντιμετωπίζει δυσκολίες πληρωμής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2·
iii) το περιεχόμενο της έκθεσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.
Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την [1 έτος από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 393
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -13α
Απαιτήσεις για τους πιστωτές πριν από 
τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του 
πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση 
πίστωσης ή της σύμβασης πίστωσης

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
πιστωτές να μην μεταβιβάζουν σύμβαση 
εξυπηρετούμενης πίστωσης χωρίς τη 
συμφωνία του δανειολήπτη που έχει 
συνάψει τη σύμβαση πίστωσης.
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Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές μπορούν να παρέχουν κάθε 
αναγκαία πληροφόρηση σε αγοραστή 
πιστώσεων, προκειμένου ο εν λόγω 
αγοραστής πιστώσεων να είναι σε θέση να 
αποτιμήσει την αξία της σύμβασης 
πίστωσης και τις πιθανότητες ανάκτησης 
της αξίας της εν λόγω σύμβασης, προτού 
συνάψει σύμβαση για τη μεταβίβαση της 
εν λόγω σύμβασης πίστωσης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές παρέχουν κάθε αναγκαία 
πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα 
του πιστωτή στο πλαίσιο σύμβασης μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων ή με την 
ίδια τη μη εξυπηρετούμενη σύμβαση 
πίστωσης, και, κατά περίπτωση, σχετικά 
με την εξασφάλιση σε αγοραστή 
πιστώσεων, προκειμένου ο εν λόγω 
αγοραστής πιστώσεων να είναι σε θέση να 
αποτιμήσει την αξία των δικαιωμάτων 
του πιστωτή στο πλαίσιο  σύμβασης μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων ή της ίδιας 
της μη εξυπηρετούμενης σύμβασης 
πίστωσης και τις πιθανότητες ανάκτησης 
της αξίας της εν λόγω σύμβασης, προτού 
συνάψει σύμβαση για τη μεταβίβαση των 
δικαιωμάτων του εν λόγω πιστωτή στο 
πλαίσιο σύμβασης μη εξυπηρετούμενων 
πιστώσεων ή της ίδιας της εν λόγω μη 
εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προστασία των πληροφοριών που 
διατίθενται από τον πιστωτή και τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
επιχειρηματικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 395
Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές μπορούν να παρέχουν κάθε 
αναγκαία πληροφόρηση σε αγοραστή 
πιστώσεων, προκειμένου ο εν λόγω 
αγοραστής πιστώσεων να είναι σε θέση να 
αποτιμήσει την αξία της σύμβασης 
πίστωσης και τις πιθανότητες ανάκτησης 
της αξίας της εν λόγω σύμβασης, προτού 
συνάψει σύμβαση για τη μεταβίβαση της 
εν λόγω σύμβασης πίστωσης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
στον βαθμό μέτρο που έχουν αποκτήσει ή 
αναμένεται εύλογα να αποκτήσουν ή να 
διευκολύνουν τη διανομή τέτοιων 
πληροφοριών, οι πιστωτές μπορούν να 
παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφόρηση σε 
αγοραστή πιστώσεων, προκειμένου ο εν 
λόγω αγοραστής πιστώσεων να είναι σε 
θέση να αποτιμήσει την αξία της σύμβασης 
πίστωσης και τις πιθανότητες ανάκτησης 
της αξίας της εν λόγω σύμβασης, προτού 
συνάψει σύμβαση για τη μεταβίβαση της 
εν λόγω σύμβασης πίστωσης.

Or. en

Τροπολογία 396
Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από 
πιστωτικό ίδρυμα ή τη θυγατρική 
πιστωτικού ιδρύματος που μεταβιβάζει 
σύμβαση πίστωσης σε διαχειριστή 
πιστώσεων να γνωστοποιεί στις αρμόδιες 
αρχές, που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 3 της παρούσας 
οδηγίας και το άρθρο 4 της οδηγίας 
2013/36/ΕΚ39, τα ακόλουθα:

2. Σε εξαμηνιαία βάση τα κράτη μέλη 
απαιτούν από πιστωτικά ιδρύματα που 
μεταβιβάζουν τα δικαιώματα του 
πιστωτή στο πλαίσιο μη εξυπηρετούμενης 
σύμβασης πίστωσης ή την ίδια τη μη 
εξυπηρετούμενη σύμβαση πίστωσης σε 
αγοραστή πιστώσεων να γνωστοποιούν 
στις αρμόδιες αρχές, που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 
της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2013/36/ΕΚ39, τον αναγνωριστικό 
κωδικό νομικής οντότητας (LEI) του 
αγοραστή πιστώσεων, για κάθε 
μεταβίβαση, ή εάν ο εν λόγω 
αναγνωριστικός κωδικός δεν υπάρχει τα 
ακόλουθα:

i) τα στοιχεία ταυτότητας του αγοραστή 
πιστώσεων ή των μελών των οργάνων 
διοίκησης ή διεύθυνσης και των 
προσώπων που κατέχουν ειδική 
συμμετοχή, κατά την έννοια του άρθρου 4 
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παράγραφος 1 σημείο 36) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 575/2013· και
ii) τη διεύθυνση του αγοραστή.
Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα 
γνωστοποιεί τουλάχιστον τα ακόλουθα:

_________________ _________________
39 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 338).

39 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 338).

Or. en

Τροπολογία 397
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Υπαγωγή των αγοραστών πιστώσεων στο 

εθνικό δίκαιο
Ένας αγοραστής πιστώσεων που ασκεί 
δραστηριότητες σε κράτος μέλος 
υπόκειται στους περιορισμούς και στις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο εθνικό 
δίκαιο του κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η EBA καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των μορφοτύπων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τους πιστωτές που 
είναι πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή 
της πληροφόρησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1, προκειμένου να 
παρέχουν στους αγοραστές πιστώσεων 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστωτικά ανοίγματά τους στο τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο, για την αξιολόγηση, τον 
διεξοδικό οικονομικό έλεγχο και την 
αποτίμηση της σύμβασης πίστωσης.

1. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
κατευθυντήριων γραμμών για τον 
καθορισμό των μορφοτύπων που μπορούν 
να χρησιμοποιούνται από τους πιστωτές 
που είναι πιστωτικά ιδρύματα για την 
παροχή της πληροφόρησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, 
προκειμένου να παρέχουν στους 
αγοραστές πιστώσεων αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα πιστωτικά 
ανοίγματά τους στο τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο, για την αξιολόγηση, τον 
διεξοδικό οικονομικό έλεγχο και την 
αποτίμηση της σύμβασης πίστωσης ή των 
δικαιωμάτων πιστωτή. Η ΕΑΤ 
προσδιορίζει στα σχέδια κατευθυντήριων 
γραμμών τα απαιτούμενα ελάχιστα πεδία 
δεδομένων για τις συμβάσεις μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων ή τα 
δικαιώματα πιστωτή προκειμένου να 
πληρούνται οι απαιτήσεις πληροφόρησης 
που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα των ΜΕΔ δεν είναι υποχρεωτικά και δεν αποτελούν απαίτηση εποπτικής αναφοράς, 
αλλά μόνο κατευθυντήρια γραμμή.

Τροπολογία 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η EBA καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 

1. Η ΕΑΤ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τον καθορισμό των 
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καθορισμό των μορφοτύπων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τους πιστωτές που 
είναι πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή 
της πληροφόρησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1, προκειμένου να 
παρέχουν στους αγοραστές πιστώσεων 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστωτικά ανοίγματά τους στο τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο, για την αξιολόγηση, τον 
διεξοδικό οικονομικό έλεγχο και την 
αποτίμηση της σύμβασης πίστωσης.

μορφοτύπων που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από τους πιστωτές που 
είναι πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή 
της πληροφόρησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1, προκειμένου να 
παρέχουν στους αγοραστές πιστώσεων 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστωτικά ανοίγματά τους στο τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο, για την αξιολόγηση, τον 
διεξοδικό οικονομικό έλεγχο και την 
αποτίμηση της σύμβασης πίστωσης.

Or. en

Τροπολογία 400
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η EBA καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των μορφοτύπων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τους πιστωτές που 
είναι πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή 
της πληροφόρησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1, προκειμένου να 
παρέχουν στους αγοραστές πιστώσεων 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστωτικά ανοίγματά τους στο τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο, για την αξιολόγηση, τον 
διεξοδικό οικονομικό έλεγχο και την 
αποτίμηση της σύμβασης πίστωσης.

1. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισμό των μορφοτύπων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τους πιστωτές που 
είναι πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή 
της πληροφόρησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1, προκειμένου να 
παρέχουν στους αγοραστές πιστώσεων 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
πιστωτικά ανοίγματά τους στο τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο, για την αξιολόγηση, τον 
διεξοδικό οικονομικό έλεγχο και την 
αποτίμηση των δικαιωμάτων του πιστωτή 
στο πλαίσιο μη εξυπηρετούμενης 
σύμβασης πίστωσης ή της ίδιας της μη 
εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης. Η 
ΕΑΤ προσδιορίζει στα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα τα απαιτούμενα πεδία 
δεδομένων για τα δικαιώματα του 
πιστωτή στο πλαίσιο μιας μη 
εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης ή 
για την ίδια τη μη εξυπηρετούμενη 
σύμβαση πίστωσης προκειμένου να 
πληρούνται οι απαιτήσεις παροχής 
πληροφοριών που καθορίζονται στο 



PE654.006v01-00 136/175 AM\1195240EL.docx

EL

άρθρο 13 παράγραφος 1, οι οποίες 
εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα 
κατά τρόπο ανάλογο, λαμβανομένου 
υπόψη του μεγέθους και της 
πολυπλοκότητάς τους. 

Or. en

Τροπολογία 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΒΑ υποβάλλει τα εν λόγω 
σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
στην Επιτροπή έως τις [31 Δεκεμβρίου 
2018].

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σύμφωνα με το άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου40.

διαγράφεται

_________________
40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
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Τραπεζών), την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ 
της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, 
σ. 12).

Or. en

Τροπολογία 403
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
εκπρόσωπος αγοραστή πιστώσεων, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, 
ορίζει πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 
στην Ένωση ή θυγατρική του 
εγκατεστημένη στην Ένωση ή 
αδειοδοτημένο διαχειριστή πιστώσεων, 
για την άσκηση δραστηριοτήτων 
διαχείρισης πιστώσεων σε σχέση με 
συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με 
καταναλωτές.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
άμεση ρύθμιση των αγοραστών 
πιστώσεων που ασκούν δραστηριότητα 
στην περιοχή δικαιοδοσίας τους 
εξασφαλίζοντας ότι οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές έχουν την εξουσία να εποπτεύουν, 
να ερευνούν και να επιβάλλουν κυρώσεις 
στους αγοραστές πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 404
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων δεν υπόκειται σε 
άλλες απαιτήσεις για την αγορά 
συμβάσεων πίστωσης, πέραν όσων 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 405
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων δεν υπόκειται σε 
άλλες απαιτήσεις για την αγορά 
συμβάσεων πίστωσης, πέραν όσων 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 406
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων δεν υπόκειται σε 
άλλες απαιτήσεις για την αγορά 
συμβάσεων πίστωσης, πέραν όσων 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
οικεία ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 
που αφορά ιδίως την εκτέλεση 
συμβάσεων, την προστασία των 
καταναλωτών, τα δικαιώματα του 
δανειολήπτη και το ποινικό δίκαιο 
εξακολουθεί να ισχύει για τον αγοραστή 
πιστώσεων κατά τη μεταβίβαση των 
δικαιωμάτων του πιστωτή στο πλαίσιο 
της σύμβασης πίστωσης ή της ίδιας της 
σύμβασης πίστωσης προς τον αγοραστή 
πιστώσεων. Το επίπεδο προστασίας που 
παρέχεται δυνάμει του ενωσιακού και του 
εθνικού δικαίου στους καταναλωτές και 
σε άλλους δανειολήπτες δεν επηρεάζεται 
από τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
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πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση 
πίστωσης ή της ίδιας της σύμβασης 
πίστωσης στον αγοραστή πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 407
Pedro Marques

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων δεν υπόκειται σε 
άλλες απαιτήσεις για την αγορά 
συμβάσεων πίστωσης, πέραν όσων 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων δεν υπόκειται σε 
άλλες διοικητικές απαιτήσεις για την 
αγορά των δικαιωμάτων του πιστωτή στο 
πλαίσιο μη εξυπηρετούμενης σύμβασης 
πίστωσης ή της ίδιας της μη 
εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης, 
πέραν όσων προβλέπονται από τα εθνικά 
μέτρα για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, για την 
προστασία του καταναλωτή ή το δίκαιο 
των συμβάσεων που διέπει τη σύμβαση. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οικεία 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που 
αφορά ιδίως την εκτέλεση συμβάσεων, 
την προστασία των καταναλωτών, τα 
δικαιώματα του δανειολήπτη, την αρχική 
χορήγηση της πίστωσης, τους κανόνες 
για το τραπεζικό απόρρητο και το ποινικό 
δίκαιο εξακολουθεί να ισχύει για τον 
αγοραστή πιστώσεων κατά τη 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων του 
πιστωτή στο πλαίσιο της σύμβασης 
πίστωσης ή της ίδιας της σύμβασης 
πίστωσης προς τον αγοραστή πιστώσεων. 
Το επίπεδο προστασίας που παρέχεται 
δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού 
δικαίου στους καταναλωτές και σε 
άλλους δανειολήπτες δεν επηρεάζεται 
από τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
πιστωτή που απορρέουν από σύμβαση 
πίστωσης ή της ίδιας της σύμβασης 
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πίστωσης στον αγοραστή πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 408
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων δεν υπόκειται σε 
άλλες απαιτήσεις για την αγορά 
συμβάσεων πίστωσης, πέραν όσων 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων υπόκειται σε όλες 
τις άλλες αναγκαίες απαιτήσεις για την 
αγορά συμβάσεων πίστωσης, πέραν όσων 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων ή, ενδεχομένως, ο 
διορισθείς διαχειριστής πιστώσεων, μετά 
τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του 
πιστωτή στο πλαίσιο της σύμβασης 
πίστωσης ή της ίδιας της σύμβασης 
πίστωσης, αναλαμβάνει όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις ενημέρωσης και 
κοινοποίησης στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 410
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
εθνικές εξουσίες όσον αφορά τα 
πιστωτικά μητρώα, 
συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να 
απαιτούνται από τους αγοραστές 
πιστώσεων πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα του πιστωτή στο πλαίσιο 
μιας σύμβασης πίστωσης ή με την ίδια τη 
σύμβαση πίστωσης και τις επιδόσεις της.

Or. en

Τροπολογία 411
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη 
νομοθεσία των κρατών μελών για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας ή την επιβολή συμπληρωματικών 
απαιτήσεων στους αγοραστές πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 412
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Αντιπρόσωποι αγοραστών πιστώσεων μη 
εγκατεστημένων στην Ένωση
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, σε 
περίπτωση πραγματοποίησης 
μεταβίβασης σύμβασης πίστωσης, ο 
αγοραστής πιστώσεων που δεν έχει τόπο 
κατοικίας ούτε είναι εγκατεστημένος 
στην Ένωση έχει ορίσει εγγράφως 
αντιπρόσωπο που έχει τόπο κατοικίας ή 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.
2. Ο αντιπρόσωπος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 επικοινωνεί με τις αρμόδιες 
αρχές επιπλέον ή αντί του αγοραστή 
πιστώσεων όσον αφορά όλα τα ζητήματα 
που αφορούν τη συνεχή συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία, και ευθύνεται 
πλήρως για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
αγοραστή πιστώσεων, σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 413
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων ή, κατά περίπτωση, 
ο αντιπρόσωπός του, που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17, ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
έχει τόπο κατοικίας ή είναι 
εγκατεστημένος ο αγοραστής πιστώσεων 
ή, κατά περίπτωση, ο αντιπρόσωπός του, 
ότι προτίθεται να εκτελέσει άμεσα 
σύμβαση πίστωσης, παρέχοντας τις εξής 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων, οι οντότητες ή, 
κατά περίπτωση, ο αντιπρόσωπός του, που 
έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 17, 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, είτε 
πρόκειται για εξειδικευμένους 
διαχειριστές πιστώσεων είτε για 
τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον, 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου έχει τόπο κατοικίας 
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πληροφορίες: ή είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής 
πιστώσεων ή, κατά περίπτωση, ο 
αντιπρόσωπός του, ότι προτίθεται να 
εκτελέσει άμεσα σύμβαση πίστωσης, 
παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 414
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων ή, κατά περίπτωση, 
ο αντιπρόσωπός του, που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17, ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
έχει τόπο κατοικίας ή είναι 
εγκατεστημένος ο αγοραστής πιστώσεων 
ή, κατά περίπτωση, ο αντιπρόσωπός του, 
ότι προτίθεται να εκτελέσει άμεσα 
σύμβαση πίστωσης, παρέχοντας τις εξής 
πληροφορίες:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αγοραστής πιστώσεων ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ότι 
προτίθεται να εκτελέσει άμεσα σύμβαση 
πίστωσης, παρέχοντας τις εξής 
πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
αγοραστή πιστώσεων ή, κατά περίπτωση, 
τον αντιπρόσωπό του, που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17, ο οποίος 
μεταβιβάζει σύμβαση πίστωσης σε άλλον 
αγοραστή πιστώσεων, να ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 

1. Όταν ο αγοραστής πιστώσεων 
μεταβιβάζει τα δικαιώματα του πιστωτή 
στο πλαίσιο μιας σύμβασης μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων ή την ίδια 
τη μη εξυπηρετούμενη σύμβαση πίστωσης 
σε άλλον αγοραστή πιστώσεων, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τον διορισθέντα 
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άρθρο 18 παράγραφος 1 σχετικά με τη 
μεταβίβαση, τα στοιχεία ταυτότητας και τη 
διεύθυνση του νέου αγοραστή πιστώσεων 
και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου 
του, που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17.

διαχειριστή πιστώσεων να ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής σε τριμηνιαία βάση για κάθε 
μεταβίβαση σχετικά με τον 
αναγνωριστικό κωδικό νομικής 
οντότητας (LEI) του νέου αγοραστή 
πιστώσεων ή εάν ο εν λόγω 
αναγνωριστικός κωδικός δεν υπάρχει 
σχετικά με:
i) τα στοιχεία ταυτότητας του νέου 
αγοραστή πιστώσεων ή των μελών των 
οργάνων διοίκησης ή διεύθυνσής του και 
των προσώπων που κατέχουν ειδική 
συμμετοχή στον νέο αγοραστή, κατά την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 
σημείο 36) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013· και
ii) τη διεύθυνση του νέου αγοραστή.
Επιπλέον, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, ο 
αγοραστής πιστώσεων γνωστοποιεί 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) το συγκεντρωτικό υπόλοιπο των 
δικαιωμάτων του πιστωτή στο πλαίσιο 
συμβάσεων μη εξυπηρετούμενων 
πιστώσεων ή των συμβάσεων μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
μεταβιβάστηκαν·
β) τον αριθμό και το μέγεθος των 
δικαιωμάτων του πιστωτή στο πλαίσιο 
συμβάσεων μη εξυπηρετούμενων 
πιστώσεων ή των συμβάσεων μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων που 
μεταβιβάστηκαν·
γ) το κατά πόσον η μεταβίβαση 
περιλαμβάνει τα δικαιώματα του πιστωτή 
στο πλαίσιο συμβάσεων μη 
εξυπηρετούμενων πιστώσεων ή τις 
συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων 
πιστώσεων που έχουν συναφθεί με 
καταναλωτές και τα είδη των 
περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται 
ως εξασφάλιση, κατά περίπτωση.

Or. en
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Τροπολογία 416
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιούν 
τις πληροφορίες που αφορούν τη 
μεταβίβαση συμβάσεων πίστωσης από 
πιστωτικό ίδρυμα σε αγοραστή 
πιστώσεων ή από έναν αγοραστή 
πιστώσεων σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
ταυτότητας και της διεύθυνσης του νέου 
αγοραστή πιστώσεων και, κατά 
περίπτωση, του αντιπροσώπου του, που 
έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 17. 

Or. en

Τροπολογία 417
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές πιστώσεων και, κατά 
περίπτωση, οι πάροχοι πιστωτικών 
υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί 
εξωτερικά δραστηριότητες, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, συμμορφώνονται με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο σε συνεχή βάση 
και διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες 
αυτές υπόκεινται σε επαρκή εποπτεία από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, ώστε να αξιολογείται η εν 
λόγω συμμόρφωση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές πιστώσεων, οι αγοραστές 
πιστώσεων και, κατά περίπτωση, οι 
πάροχοι πιστωτικών υπηρεσιών στους 
οποίους έχουν ανατεθεί εξωτερικά 
δραστηριότητες, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο σε συνεχή βάση και 
διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες αυτές 
υπόκεινται σε επαρκή εποπτεία από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, ώστε να αξιολογείται η εν 
λόγω συμμόρφωση.

Or. en
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Τροπολογία 418
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη όπου έχουν τόπο 
κατοικίας ή είναι εγκατεστημένοι οι 
αγοραστές πιστώσεων ή, κατά 
περίπτωση, οι αντιπρόσωποί τους, που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 17, 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία των 
υποχρεώσεων των άρθρων 15-19 όσον 
αφορά τους αγοραστές πιστώσεων ή, 
κατά περίπτωση, τους αντιπρόσωπους 
τους, που έχουν οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 419
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 3, ανατίθενται όλες 
οι εξουσίες εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών 
και επιβολής κυρώσεων που είναι 
αναγκαίες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, 
όπως προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και υποδοχής, που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3, 
ανατίθενται όλες οι εξουσίες εποπτείας, 
διεξαγωγής ερευνών και επιβολής 
κυρώσεων που είναι αναγκαίες για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων τους, όπως προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
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εξής:

Or. en

Τροπολογία 420
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η εξουσία απαγόρευσης ορισμένων 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 421
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) η εξουσία να απαιτούν από έναν 
διαχειριστή πιστώσεων να απομακρύνει 
μέλη του διευθυντικού ή διοικητικού 
οργάνου του όταν δεν συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
στο άρθρο 5α·

Or. en

Τροπολογία 422
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) η εξουσία να απαιτούν από 
διαχειριστές πιστώσεων να τροποποιούν 
ή να ενημερώνουν το εσωτερικό 
οργανωτικό πλαίσιο και τους 
μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου ενός 
διαχειριστή πιστώσεων προκειμένου να 
διασφαλίζεται αποτελεσματικά ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων των 
δανειοληπτών σύμφωνα με το δίκαιο που 
διέπει τη σύμβαση πίστωσης·

Or. en

Τροπολογία 423
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) η εξουσία να απαιτούν από τους 
διαχειριστές πιστώσεων να τροποποιούν 
ή να επικαιροποιούν τις πολιτικές που 
εφαρμόζουν οι διαχειριστές πιστώσεων, 
ώστε να διασφαλίζουν τη δίκαιη και 
επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών, 
καθώς και την καταγραφή και 
διεκπεραίωση των καταγγελιών των 
δανειοληπτών·

Or. en

Τροπολογία 424
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε δ) η εξουσία να απαιτούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες όσον 
αφορά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
πιστωτή που απορρέουν από συμβάσεις 
πίστωσης ή των ίδιων των συμβάσεων 
πίστωσης·

Or. en

Τροπολογία 425
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ε) η εξουσία να επανεξετάζουν τις 
άρτιες πολιτικές και διαδικασίες παροχής 
μέτρων ρύθμισης που αναφέρονται στο 
άρθρο -13·

Or. en

Τροπολογία 426
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής αξιολογούν, τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση, την εφαρμογή από τον 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής αξιολογούν, τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση, την εφαρμογή από τον 
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διαχειριστή πιστώσεων των απαιτήσεων 
του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) 
και ε).

διαχειριστή πιστώσεων των απαιτήσεων 
του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) 
έως ε ε).

Or. en

Τροπολογία 427
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
για την καθιέρωση των κατάλληλων 
διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών 
μέτρων που εφαρμόζονται τουλάχιστον 
στις εξής περιπτώσεις:

1. Με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
καθιέρωση των κατάλληλων διοικητικών 
κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων που 
εφαρμόζονται τουλάχιστον στις εξής 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 428
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαχειριστής πιστώσεων δεν 
συνάπτει ή συνάπτει σύμβαση εξωτερικής 
ανάθεσης κατά παράβαση των διατάξεων 
για τη μεταφορά του άρθρου 10 στο εθνικό 
δίκαιο ή ο πάροχος πιστωτικών υπηρεσιών, 
στον οποίο ανατίθενται οι λειτουργίες 
εξωτερικά, διαπράττει σοβαρή παράβαση 
των εφαρμοστέων νομικών κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά της παρούσας 

α) διαχειριστής πιστώσεων δεν πληροί 
την απαίτηση που προβλέπεται στα 
εθνικά μέτρα για τη μεταφορά του 
άρθρου 9 της παρούσας οδηγίας ή 
συνάπτει σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης 
κατά παράβαση των διατάξεων για τη 
μεταφορά του άρθρου 10 στο εθνικό δίκαιο 
ή ο πάροχος πιστωτικών υπηρεσιών, στον 
οποίο ανατίθενται οι λειτουργίες 
εξωτερικά, διαπράττει σοβαρή παράβαση 
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οδηγίας στο εθνικό δίκαιο· των εφαρμοστέων νομικών κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 429
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το οργανωτικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης και οι μηχανισμοί 
εσωτερικού ελέγχου διαχειριστή 
πιστώσεων δεν εξασφαλίζουν τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων του δανειολήπτη και τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες περί 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

β) το οργανωτικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης και οι μηχανισμοί 
εσωτερικού ελέγχου αγοραστή πιστώσεων 
ή διαχειριστή πιστώσεων δεν 
εξασφαλίζουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του δανειολήπτη και τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες περί 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 430
Frances Fitzgerald

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η πολιτική διαχειριστή πιστώσεων 
δεν επαρκεί για την ορθή μεταχείριση των 
δανειοληπτών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

γ) η πολιτική αγοραστή πιστώσεων ή 
διαχειριστή πιστώσεων δεν επαρκεί για την 
ορθή μεταχείριση των δανειοληπτών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)·

Or. en
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Τροπολογία 431
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η πολιτική διαχειριστή πιστώσεων 
δεν επαρκεί για την ορθή μεταχείριση των 
δανειοληπτών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

γ) η πολιτική αγοραστή πιστώσεων ή 
διαχειριστή πιστώσεων δεν επαρκεί για την 
ορθή μεταχείριση των δανειοληπτών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)·

Or. en

Τροπολογία 432
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι εσωτερικές διαδικασίες 
διαχειριστή πιστώσεων δεν προβλέπουν 
την καταγραφή και την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών των δανειοληπτών, σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα 
εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

δ) οι εσωτερικές διαδικασίες 
αγοραστή πιστώσεων ή διαχειριστή 
πιστώσεων δεν προβλέπουν την 
καταγραφή και την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών των δανειοληπτών, σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα 
εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) πιστωτικό ίδρυμα δεν κοινοποιεί 
τις πληροφορίες που προβλέπονται στα 
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εθνικά μέτρα για τη μεταφορά του 
άρθρου 13 της παρούσας οδηγίας, μόνο 
μία φορά και αφού οριστικοποιηθεί η 
μεταφορά της σύμβασης πίστωσης·

Or. en

Τροπολογία 434
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) αγοραστής πιστώσεων δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά του άρθρου -13 της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 435
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) αγοραστής πιστώσεων δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
επαγγελματικής δεοντολογίας που 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά του άρθρου 6α της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 436
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) πιστωτικό ίδρυμα δεν κοινοποιεί 
τις πληροφορίες που προβλέπονται στα 
εθνικά μέτρα για τη μεταφορά του 
άρθρου 13 της παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 437
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) πιστωτικό ίδρυμα δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά του άρθρου -13 της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 438
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ζ ε) πιστωτικό ίδρυμα δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
επαγγελματικής δεοντολογίας που 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά του άρθρου 6α της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 439
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ στ) διαχειριστής πιστώσεων επιτρέπει 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) να καταστούν 
ή να παραμείνουν μέλη του διευθυντικού 
ή διοικητικού οργάνου του·

Or. en

Τροπολογία 440
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ ζ) διαχειριστής πιστώσεων δεν 
συμμορφώνεται με την απαίτηση που 
προβλέπεται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά του άρθρου 35 της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 441
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Jonás Fernández

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ η) πιστωτικό ίδρυμα ή πάροχος 
πιστωτικών υπηρεσιών δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
επαγγελματικής δεοντολογίας που 
προβλέπονται στα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά του άρθρου 6α της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 442
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ακύρωση άδειας άσκησης των 
δραστηριοτήτων διαχειριστή πιστώσεων·

α) ανάκληση άδειας άσκησης των 
δραστηριοτήτων διαχειριστή πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 443
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
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κατά τον προσδιορισμό του είδους των 
διοικητικών κυρώσεων ή άλλων 
διορθωτικών μέτρων και του ύψους των εν 
λόγω διοικητικών χρηματικών προστίμων, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες 
τις ακόλουθες περιστάσεις, ανάλογα με 
την περίπτωση:

κατά τον προσδιορισμό του είδους των 
διοικητικών κυρώσεων ή άλλων 
διορθωτικών μέτρων και του ύψους των εν 
λόγω διοικητικών χρηματικών προστίμων, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

Or. en

Τροπολογία 444
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν οι περιπτώσεις της 
παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή σε νομικά 
πρόσωπα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν 
τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά 
μέτρα, που καθορίζονται στην παράγραφο 
2, στα μέλη του οργάνου διοίκησης ή 
διεύθυνσης, και σε άλλα πρόσωπα που, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ευθύνονται 
για την παράβαση.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν 
τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά 
μέτρα, που καθορίζονται στην παράγραφο 
2, στα μέλη του οργάνου διοίκησης ή 
διεύθυνσης, και σε άλλα πρόσωπα που, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ευθύνονται 
για την παράβαση.

Or. en

Τροπολογία 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση όσον 
αφορά την επιβολή διοικητικών προστίμων 
ή διορθωτικών μέτρων, που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση όσον 
αφορά την επιβολή διοικητικών προστίμων 
ή διορθωτικών μέτρων, που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
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οι αρμόδιες αρχές δίνουν δυνατότητα 
ακρόασης στον συγκεκριμένο διαχειριστή 
πιστώσεων, αγοραστή πιστώσεων ή, κατά 
περίπτωση, τον αντιπρόσωπό του, που 
έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 17.

οι αρμόδιες αρχές δίνουν δυνατότητα 
ακρόασης στον συγκεκριμένο διαχειριστή 
πιστώσεων ή αγοραστή πιστώσεων. Πριν 
λάβει οποιαδήποτε απόφαση, η αρμόδια 
αρχή γνωστοποιεί εγγράφως την ύπαρξη 
τέτοιας διαδικασίας στον διαχειριστή και 
στους ενδιαφερόμενους πιστωτές.

Or. en

Τροπολογία 446
Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Κανόνες δεοντολογίας για τους 

διαχειριστές πιστώσεων και τους 
αγοραστές πιστώσεων

1. Οι διαχειριστές πιστώσεων και οι 
αγοραστές πιστώσεων ενεργούν καλή τη 
πίστει, επιφυλάσσουν δίκαιη μεταχείριση 
στους καταναλωτές και σέβονται την 
ιδιωτικότητά τους.
2. Απαγορεύονται οι ακόλουθες 
πρακτικές: 
α) η παροχή παραπλανητικών 
πληροφοριών στους καταναλωτές·
β) η παρενόχληση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
την οφειλή του καταναλωτή στον 
εργοδότη, την οικογένεια, τους φίλους και 
τους γείτονές του· 
γ) η επιβολή στους καταναλωτές 
προμηθειών και κυρώσεων που 
υπερβαίνουν το κόστος που συνδέεται 
άμεσα με τη διαχείριση της οφειλής.
Τα κράτη μέλη θέτουν ανώτατο όριο στις 
προμήθειες και τις κυρώσεις που 
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αναφέρονται στο σημείο γ), σύμφωνα με 
τις αρχές της δικαιοσύνης, του 
ορθολογισμού και της αναλογικότητας. 

Or. en

Τροπολογία 447
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 448
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Αναγκαστική εκτέλεση
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εξασφαλίσεις μπορούν να 
ρευστοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
μηχανισμού ταχείας εξωδικαστικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
εξασφαλίσεων.
2.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον 
ένα ή και τα δύο από τα κατωτέρω μέσα 
για τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, για 
κάθε είδος δικαιώματος ασφάλειας και 
εξασφάλισης:
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α) δημοπρασία·
β) ιδιωτική πώληση.
Για κάθε ένα από τα μέσα αυτά, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι 
διορίζεται, κατά περίπτωση, 
συμβολαιογράφος, δικαστικός επιμελητής 
ή άλλος δημόσιος λειτουργός, για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
ταχεία διανομή του προϊόντος της 
πώλησης και η μεταβίβαση της 
εξασφάλισης σε αγοραστή, ή για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα του 
δανειολήπτη.
3. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν τη διαδικασία 
εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης 
μέσω κατάσχεσης, το δικαίωμα του 
πιστωτή να διατηρήσει το περιουσιακό 
στοιχείο για την ολική ή μερική 
εκπλήρωση της υποχρέωσης της 
δανειολήπτριας επιχείρησης διέπεται από 
την εφαρμοστέα σε κάθε κράτος μέλος 
νομοθεσία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι, σε περίπτωση κατάσχεσης, η θετική 
διαφορά που πρέπει να καταβληθεί στη 
δανειολήπτρια επιχείρηση είναι η 
διαφορά μεταξύ του οφειλόμενου ποσού 
της εξασφαλισμένης σύμβασης πίστωσης 
και της αποτίμησης του περιουσιακού 
στοιχείου.
4. Για τους σκοπούς της ρευστοποίησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο πιστωτής 
διοργανώνει αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να 
καθορίσει την οριακή τιμή, σε 
περιπτώσεις δημοπρασίας και ιδιωτικής 
πώλησης, και ότι πληρούνται οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) ο πιστωτής και η δανειολήπτρια 
επιχείρηση συμφωνούν όσον αφορά τον 
εκτιμητή που θα διοριστεί·
β) η αποτίμηση πραγματοποιείται από 
ανεξάρτητο εκτιμητή·
γ) η αποτίμηση είναι δίκαιη και 
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ρεαλιστική·
δ) η αποτίμηση πραγματοποιείται ειδικά 
για τους σκοπούς της ρευστοποίησης της 
εξασφάλισης, μετά το γεγονός 
αναγκαστικής εκτέλεσης·
ε) η δανειολήπτρια επιχείρηση έχει 
δικαίωμα προσβολής της αποτίμησης 
ενώπιον των δικαστηρίων, σύμφωνα με 
το άρθρο 29.
5. Για τους σκοπούς του στοιχείου α), σε 
περίπτωση που τα μέρη δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν όσον αφορά τον διορισμό 
εκτιμητή, για τους σκοπούς της 
ρευστοποίησης της εξασφάλισης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, διορίζεται 
εκτιμητής με απόφαση δικαστηρίου, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η δανειολήπτρια 
επιχείρηση ή έχει τόπο κατοικίας ο 
δανειολήπτης επιχειρηματίας.

Or. en

Τροπολογία 449
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Δημοπρασία
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ρευστοποίηση εξασφαλίσεων μέσω 
δημοπρασίας πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τα εξής:
α) ο πιστωτής έχει ανακοινώσει στο κοινό 
τον χρόνο και τον τόπο της δημοπρασίας, 
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη 
δημοπρασία·
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β) ο πιστωτής έχει καταβάλει εύλογες 
προσπάθειες να προσελκύσει τον μέγιστο 
δυνατό αριθμό δυνητικών αγοραστών·
γ) ο πιστωτής έχει ενημερώσει τη 
δανειολήπτρια επιχείρηση, και κάθε 
τρίτον με συμφέρον ή δικαίωμα επί του 
περιουσιακού στοιχείου, όσον αφορά τη 
δημοπρασία, συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου και τόπου διεξαγωγής της, 
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη 
δημοπρασία·
δ) έχει πραγματοποιηθεί αποτίμηση του 
περιουσιακού στοιχείου πριν από τη 
δημοπρασία·
ε) η οριακή τιμή του περιουσιακού 
στοιχείου είναι τουλάχιστον ίση με το 
ποσό της αποτίμησης, που 
προσδιορίστηκε πριν από τη δημοπρασία·
στ) το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
πωληθεί με μείωση που δεν υπερβαίνει το 
20 % του ποσού της αποτίμησης, εφόσον 
ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
i) κανένας αγοραστής δεν έχει κάνει 
προσφορά στη δημοπρασία σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία ε) και στ)·
ii) υπάρχει κίνδυνος άμεσης μείωσης της 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου.
2. Σε περίπτωση που το περιουσιακό 
στοιχείο δεν πωληθεί στη δημοπρασία, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη 
ρευστοποίηση της εξασφάλισης μέσω 
ιδιωτικής πώλησης.
3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
προβλέπει δεύτερη δημοπρασία, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχεία α) 
έως ε), ωστόσο το περιουσιακό στοιχείο 
μπορεί να πωληθεί με επιπλέον μείωση 
στην τιμή, όπως ορίζεται από τα κράτη 
μέλη.

Or. en



AM\1195240EL.docx 163/175 PE654.006v01-00

EL

Τροπολογία 450
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται
Ιδιωτική πώληση
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ρευστοποίηση εξασφαλίσεων μέσω 
ιδιωτικής πώλησης πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα εξής:
α) ο πιστωτής έχει καταβάλει εύλογες 
προσπάθειες, μεταξύ άλλων μέσω 
επαρκούς διαφήμισης, να προσελκύσει 
δυνητικούς αγοραστές·
β) ο πιστωτής έχει γνωστοποιήσει στη 
δανειολήπτρια επιχείρηση, και κάθε 
σχετικό τρίτον με συμφέρον ή δικαίωμα 
επί του περιουσιακού στοιχείου, την 
πρόθεσή του να πωλήσει το περιουσιακό 
στοιχείο, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από 
την προσφορά του περιουσιακού 
στοιχείου προς πώληση·
γ) έχει πραγματοποιηθεί αποτίμηση του 
περιουσιακού στοιχείου πριν από την 
ιδιωτική πώληση και/ή δημοπρασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·
δ) η ενδεικτική τιμή του περιουσιακού 
στοιχείου είναι τουλάχιστον ίση με το 
ποσό που καθορίστηκε στην αποτίμηση 
που αναφέρεται στο στοιχείο γ), κατά τον 
χρόνο προσφοράς του περιουσιακού 
στοιχείου προς ιδιωτική πώληση·
ε) το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
πωληθεί με μείωση που δεν υπερβαίνει το 
20 % της αξίας, εφόσον ισχύουν 
σωρευτικά τα εξής:
i) κανένας αγοραστής δεν έχει κάνει 
προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε), 
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εντός 30 ημερών·
ii) υπάρχει κίνδυνος άμεσης μείωσης της 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου.
2. Σε περίπτωση που το περιουσιακό 
στοιχείο δεν πωληθεί μέσω ιδιωτικής 
πώλησης, εντός 30 ημερών από την 
προσφορά του προς πώληση, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι ο πιστωτής 
διαφημίζει την πώληση για επιπλέον 
διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών, πριν 
από την πραγματοποίηση πώλησης.
3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
προβλέπει δεύτερη απόπειρα ιδιωτικής 
πώλησης, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ), ωστόσο το 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί 
με επιπλέον μείωση στην τιμή, όπως 
ορίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 451
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Συγκρουόμενα δικαιώματα ασφάλειας
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
προτεραιότητα που δίνεται στα 
συγκρουόμενα δικαιώματα ασφάλειας επί 
της ίδιας εξασφάλισης δεν επηρεάζεται 
από την αναγκαστική εκτέλεση ενός από 
αυτά τα δικαιώματα, μέσω των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 452
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Δικαίωμα προσβολής της αναγκαστικής 
εκτέλεσης
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
δανειολήπτρια επιχείρηση έχει το 
δικαίωμα προσβολής της χρήσης του εν 
λόγω μηχανισμού ταχείας εξωδικαστικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
εξασφαλίσεων ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων, σε περίπτωση που η 
πώληση των περιουσιακών στοιχείων που 
παρασχέθηκαν ως εξασφάλιση δεν 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά του 
άρθρου 24 παράγραφος 3, του άρθρου 25 
και του άρθρου 26 στο εθνικό δίκαιο, ή η 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
δεν διενεργήθηκε σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 24 
παράγραφος 4 στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 453
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτής οφείλει να καταβάλει στη 
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δανειολήπτρια επιχείρηση τυχόν θετική 
διαφορά μεταξύ του οφειλόμενου ποσού 
της εξασφαλισμένης σύμβασης πίστωσης 
και του προϊόντος της πώλησης του 
περιουσιακού στοιχείου.

Or. en

Τροπολογία 454
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Διακανονισμός του ανεξόφλητου 
υπόλοιπου
Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 έως 23 
της οδηγίας (ΕΕ) 20XX/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου41, στις περιπτώσεις όπου το 
ποσό που προέκυψε από τη χρήση του εν 
λόγω μηχανισμού ταχείας εξωδικαστικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
εξασφαλίσεων είναι ποσό χαμηλότερο 
από το ανεξόφλητο υπόλοιπο της 
εξασφαλισμένης σύμβασης πίστωσης, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τον 
διακανονισμό όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη σύμβαση, 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία.
_________________
41 Οδηγία (ΕΕ) …/…. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
[…], για τα πλαίσια προληπτικής 
αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και 
μέτρα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και 
απαλλαγής, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ 
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(ΕΕ L […] της […], σ. […]).

Or. en

Τροπολογία 455
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση εξασφαλισμένων συμβάσεων 
πίστωσης σε τρίτους
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση μεταβίβασης εξασφαλισμένης 
σύμβασης πίστωσης, που προβλέπει το 
δικαίωμα χρήσης ταχείας εξωδικαστικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
εξασφαλίσεων, από το πιστωτικό ίδρυμα 
ή τη θυγατρική του σε οποιονδήποτε 
τρίτον, ο εν λόγω τρίτος αποκτά το 
δικαίωμα χρήσης του μηχανισμού 
ταχείας εξωδικαστικής αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί εξασφαλίσεων, σε 
περίπτωση υπερημερίας της 
δανειολήπτριας επιχείρησης, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως το 
πιστωτικό ίδρυμα.

Or. en

Τροπολογία 456
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
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Διαδικασίες αναδιάρθρωσης και 
αφερεγγυότητας
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό 
την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 
20XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου42.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση κίνησης διαδικασίας 
αφερεγγυότητας κατά δανειολήπτριας 
επιχείρησης, η ρευστοποίηση της 
εξασφάλισης σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 
υπόκειται σε αναστολή των ατομικών 
μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία.
_________________
42 Οδηγία (ΕΕ) …/…. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
[…], για τα πλαίσια προληπτικής 
αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και 
μέτρα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και 
απαλλαγής, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ 
(ΕΕ L […] της […], σ. […]).

Or. en

Τροπολογία 457
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Συλλογή δεδομένων
1. Τα κράτη μέλη και, στην περίπτωση 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι αρμόδιες 
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αρχές που εποπτεύουν τα πιστωτικά 
ιδρύματα, συλλέγουν, σε ετήσια βάση, 
πληροφορίες από τους πιστωτές σχετικά 
με τον αριθμό εξασφαλισμένων 
συμβάσεων πίστωσης που εκτελούνται 
μέσω της παρούσας ταχείας 
εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης 
επί εξασφαλίσεων και τα χρονικά πλαίσια 
της εν λόγω εκτέλεσης.
2. Τα κράτη μέλη και, στην περίπτωση 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι αρμόδιες 
αρχές που εποπτεύουν τα πιστωτικά 
ιδρύματα, συλλέγουν από τους πιστωτές, 
σε ετήσια βάση, πληροφορίες όσον αφορά 
τα εξής:
α) τον αριθμό εκκρεμών και 
ολοκληρωμένων διαδικασιών που 
κινήθηκαν δυνάμει των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων:
i) του αριθμού διαδικασιών σε σχέση με 
κινητά περιουσιακά στοιχεία·
ii) του αριθμού διαδικασιών σε σχέση με 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία·
β) τη διάρκεια της διαδικασίας ανά είδος 
ρευστοποίησης (δημοπρασία, ιδιωτική 
πώληση ή κατάσχεση), από την 
κοινοποίηση έως τον διακανονισμό·
γ) το μέσο κόστος κάθε διαδικασίας σε 
EUR·
δ) τα ποσοστά διακανονισμού.
3. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 και καταρτίζουν 
στατιστικές από τα συγκεντρωτικά αυτά 
δεδομένα για ολόκληρο το ημερολογιακό 
έτος, αρχής γενομένης την 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
εισαγωγή ημερομηνίας της 1ης 
Ιανουαρίου μετά την έκδοση της 
παρούσας πράξης].
4. Τα στατιστικά στοιχεία που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια 
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βάση και έως τις 31 Μαρτίου του 
ημερολογιακού έτους που έπεται του 
έτους συλλογής των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Τροποποίηση της σύμβασης πίστωσης
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης του καταναλωτή, δυνάμει 
της οδηγίας 2014/17/ΕΕ, της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την τροποποίηση των όρων και των 
προϋποθέσεων σύμβασης πίστωσης, είτε 
με συναίνεση είτε απευθείας βάσει του 
νόμου, ο πιστωτής γνωστοποιεί στον 
καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) σαφή και διεξοδική περιγραφή των 
προτεινόμενων αλλαγών·
β) χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των 
εν λόγω αλλαγών·
γ) τους λόγους καταγγελίας που έχει στη 
διάθεσή του ο καταναλωτής όσον αφορά 
τις εν λόγω τροποποιήσεις·
δ) τη διαθέσιμη προθεσμία για την 
υποβολή τυχόν καταγγελίας·
ε) το όνομα και τη διεύθυνση της 
αρμόδιας αρχής στην οποία μπορεί να 
υποβληθεί η καταγγελία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαγραφεί καθώς οι υποχρεώσεις θα ισχύουν ακόμη και για μικρές, ασήμαντες ή 
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άσχετες τροποποιήσεις. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις των πιστωτών να εξασφαλίζουν τη 
διαφάνεια/ενημέρωση προς τους πελάτες πριν και ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
πίστωσης ρυθμίζονται ήδη επαρκώς σε άλλα πιο συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα (π.χ. οδηγία 
2008/48/ΕΚ, οδηγία 2014/17/ΕΕ, οδηγία 93/13/ΕΟΚ). Το προτεινόμενο κείμενο θα επιβάλλει 
πράγματι υπερβολικό και περιττό βάρος στον πιστωτή.

Τροπολογία 459
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης του καταναλωτή, δυνάμει της 
οδηγίας 2014/17/ΕΕ, της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από 
την τροποποίηση των όρων και των 
προϋποθέσεων σύμβασης πίστωσης, είτε 
με συναίνεση είτε απευθείας βάσει του 
νόμου, ο πιστωτής γνωστοποιεί στον 
καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες:

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης του καταναλωτή, δυνάμει της 
οδηγίας 2014/17/ΕΕ, της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και 
των υποχρεώσεων του άρθρου 2α της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, πριν από την 
τροποποίηση των όρων και των 
προϋποθέσεων των δικαιωμάτων πιστωτή 
που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης ή 
της ίδιας της σύμβασης πίστωσης, είτε με 
συναίνεση είτε απευθείας βάσει του νόμου, 
ο πιστωτής γνωστοποιεί στον καταναλωτή 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 460
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης του καταναλωτή, δυνάμει της 
οδηγίας 2014/17/ΕΕ, της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από 

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης του καταναλωτή, δυνάμει της 
οδηγίας 2014/17/ΕΕ, της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από 
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την τροποποίηση των όρων και των 
προϋποθέσεων σύμβασης πίστωσης, είτε 
με συναίνεση είτε απευθείας βάσει του 
νόμου, ο πιστωτής γνωστοποιεί στον 
καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες:

τη σημαντική τροποποίηση των όρων και 
των προϋποθέσεων σύμβασης πίστωσης, 
είτε με συναίνεση είτε απευθείας βάσει του 
νόμου, ο πιστωτής γνωστοποιεί στον 
καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο άσκοπος διοικητικός φόρτος, η υποχρέωση ενημέρωσης του 
πελάτη θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των όρων και 
των προϋποθέσεων μιας σύμβασης πίστωσης.

Τροπολογία 461
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σαφή και διεξοδική περιγραφή των 
προτεινόμενων αλλαγών·

α) σαφή και διεξοδική περιγραφή των 
προτεινόμενων αλλαγών και της ανάγκης 
συναίνεσης του δανειολήπτη ή, κατά 
περίπτωση, των αλλαγών που επήλθαν με 
την εφαρμογή της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σαφή και διεξοδική περιγραφή των 
προτεινόμενων αλλαγών·

α) σαφή περιγραφή των 
προτεινόμενων αλλαγών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι σύντομες ειδοποιήσεις είναι πιο φιλικές προς τον πελάτη από τις πιο διεξοδικές.

Τροπολογία 463
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία ταυτότητας του 
διαχειριστή πιστώσεων·

α) τα στοιχεία ταυτότητας του 
διαχειριστή πιστώσεων και, κατά 
περίπτωση, του αγοραστή πιστώσεων 
στον οποίο παρέχει μια υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών στα άτομα 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και η επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων, καθώς και κάθε 
άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Η παροχή πληροφοριών στα άτομα 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και η επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων, καθώς και κάθε 
άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Η 
είσπραξη οφειλών αποτελεί νομικό λόγο 
για την αποθήκευση και την επεξεργασία 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 465
Matt Carthy
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37α
Παράνομες κρατικές ενισχύσεις

Η Επιτροπή διερευνά κατά πόσο η 
πώληση στο παρελθόν συμβάσεων 
πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα 
ολικής ή μερικής ιδιοκτησίας του 
Δημοσίου σε αγοραστές πιστώσεων που 
επωφελήθηκαν από ειδικά φορολογικά 
πλεονεκτήματα ενδέχεται να αποτέλεσε 
παράνομη κρατική ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 466
Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας 
οδηγίας και υποβάλει έκθεση σχετικά με 
τα βασικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

1. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας 
οδηγίας και υποβάλει έκθεση σχετικά με 
τα βασικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 467
Matt Carthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εκτίμηση επιπτώσεων που 
διενήργησε η Επιτροπή πριν από την 
υποβολή της πρότασης για την παρούσα 
οδηγία δεν έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις 
της οδηγίας στα ανθρώπινα δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ δυνάμει του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο πρέπει να καθυστερήσει 
έως ότου η Επιτροπή εκπονήσει νέα 
εκτίμηση που θα λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ βάσει 
του Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 468
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εκτίμηση θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να αξιολογεί την εφαρμογή 
απερίσκεπτων πρακτικών δανειοδότησης 
εκ μέρους πιστωτών, την εφαρμογή 
μέτρων ρύθμισης βάσει του άρθρου 12α 
και τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών μέσω της πώλησης 
συμβάσεων πίστωσης στη δευτερογενή 
αγορά. Δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάσταση των ευάλωτων οφειλετών, 
όπως τα άτομα από ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος.

Or. en


