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Tarkistus 204
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää [komission 
ehdotuksen].

Or. en

Tarkistus 205
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Järjestämättömien lainojen 
valtavat määrät ovat seurausta siitä, että 
miljoonat unionin kansalaiset ovat 
taloudellisissa vaikeuksissa ja kotitaloudet 
ylivelkaantuneet. Tämän yksityisen 
ylivelkaantumisen keskeisiä syitä ovat 
vastuuton lainojen myöntäminen, 
kiinteistömarkkinoiden kuplat sekä se, 
että ei ole olemassa toimenpiteitä, joilla 
riskitaloudet voidaan tunnistaa 
varhaisessa vaiheessa. Sen lisäksi, että 
velkaantuneiden kotitalouksien 
talousvaikeudet uhkaavat 
rahoitusjärjestelmän vakautta, ne ovat 
ennen kaikkea henkilökohtaisia 
inhimillisiä tragedioita, joita on kaikin 
keinoin vältettävä. On olemassa todisteita 
luotonhallinnoijien huonoista 
käytännöistä sekä häirintä- ja 
ahdistelukäytännöistä muun muassa 
velallisilta, jotka ilmoittavat, että heitä 
painostetaan takaisinmaksuihin, joihin 
heillä ei ole varaa. Alaa ei säännellä 
riittävästi kaikissa jäsenvaltioissa, ja 
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sääntely on usein osoittautunut 
riittämättömäksi.

Or. en

Tarkistus 206
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Kiinnelainojen tapauksessa 
vakuuksien realisoiminen vaikuttaa 
kaikkien puutteellisista resursseista 
kärsivien oikeuteen saada tukea 
asumiseen sekä kohtuulliseen elämiseen, 
vaikka tämä oikeus on kirjattu EU:n 
perusoikeuskirjaan sekä monessa 
jäsenvaltiossa asumiseen liittyviin 
perustuslaillisiin oikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 207
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Tiettyjen markkinoiden 
väärinkäytökset edellyttävät, että 
laaditaan käyttäytymissäännöt, jotka 
sisältävät luotonhallinnoijia ja 
luotonostajia koskevat tiukat säännöt, 
jotta vältetään harhaanjohtavat 
käytännöt, ahdistelu tai kuluttajien 
oikeuksien loukkaaminen.

Or. en
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Tarkistus 208
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Tarvitaan lisää avoimuutta, jotta 
voidaan valvoa markkinoiden reagointia 
uuteen kehykseen. EPV:n on laadittava 
julkinen rekisteri, joka sisältää saatavissa 
olevat tiedot toimijoista sekä toimien 
määrästä ja summista, sekä ylläpidettävä 
sitä.

Or. en

Tarkistus 209
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhdentynyt rahoitusjärjestelmä 
lisää talous- ja rahaliiton 
häiriönsietokykyä helpottamalla yksityistä 
riskinjakoa yli rajojen ja vähentämällä 
samalla julkisen riskinjaon tarvetta. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
unionin olisi viimeisteltävä pankkiunioni 
ja jatkettava pääomamarkkinaunionin 
kehittämistä. Järjestämättömien lainojen 
nykyisen suuren määrän vähentäminen ja 
niiden mahdollisen kertymisen estäminen 
tulevaisuudessa on olennaisen tärkeää 
pankkiunionin viimeistelemiseksi, jotta 
voidaan varmistaa kilpailu pankkialalla, 
säilyttää rahoitusvakaus ja kannustaa 
lainanantoon; näin voidaan luoda 
työpaikkoja ja kasvua Euroopan 

(2) Järjestämättömien lainojen 
nykyisen suuren määrän vähentäminen ja 
niiden mahdollisen kertymisen estäminen 
tulevaisuudessa on ratkaisevan tärkeää 
pankkiunionin viimeistelemiseksi, jotta 
voidaan varmistaa kilpailu pankkialalla ja 
säilyttää rahoitusvakaus.
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unionissa.

Or. en

Tarkistus 210
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhdentynyt rahoitusjärjestelmä 
lisää talous- ja rahaliiton häiriönsietokykyä 
helpottamalla yksityistä riskinjakoa yli 
rajojen ja vähentämällä samalla julkisen 
riskinjaon tarvetta. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi unionin olisi viimeisteltävä 
pankkiunioni ja jatkettava 
pääomamarkkinaunionin kehittämistä. 
Järjestämättömien lainojen nykyisen 
suuren määrän vähentäminen ja niiden 
mahdollisen kertymisen estäminen 
tulevaisuudessa on olennaisen tärkeää 
pankkiunionin viimeistelemiseksi, jotta 
voidaan varmistaa kilpailu pankkialalla, 
säilyttää rahoitusvakaus ja kannustaa 
lainanantoon; näin voidaan luoda 
työpaikkoja ja kasvua Euroopan unionissa.

(2) Yhdentynyt rahoitusjärjestelmä 
lisää talous- ja rahaliiton häiriönsietokykyä 
helpottamalla yksityistä riskinjakoa yli 
rajojen ja vähentämällä samalla julkisen 
riskinjaon tarvetta. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi unionin olisi viimeisteltävä 
pankkiunioni ja jatkettava 
pääomamarkkinaunionin kehittämistä. 
Järjestämättömien lainojen nykyisen 
suuren määrän vähentäminen ja niiden 
mahdollisen kertymisen estäminen 
tulevaisuudessa on olennaisen tärkeää 
pankkiunionin vahvistamiseksi siten, että 
jäsenvaltiot itse siistivät pankkien taseet 
ennen pankkiunionin viimeistelemistä, 
jotta voidaan varmistaa kilpailu 
pankkialalla, säilyttää rahoitusvakaus ja 
kannustaa lainanantoon; näin voidaan 
luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhdentynyt rahoitusjärjestelmä 
lisää talous- ja rahaliiton häiriönsietokykyä 

(2) Yhdentynyt rahoitusjärjestelmä 
lisää talous- ja rahaliiton häiriönsietokykyä 
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helpottamalla yksityistä riskinjakoa yli 
rajojen ja vähentämällä samalla julkisen 
riskinjaon tarvetta. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi unionin olisi viimeisteltävä 
pankkiunioni ja jatkettava 
pääomamarkkinaunionin kehittämistä. 
Järjestämättömien lainojen nykyisen 
suuren määrän vähentäminen ja niiden 
mahdollisen kertymisen estäminen 
tulevaisuudessa on olennaisen tärkeää 
pankkiunionin viimeistelemiseksi, jotta 
voidaan varmistaa kilpailu pankkialalla, 
säilyttää rahoitusvakaus ja kannustaa 
lainanantoon; näin voidaan luoda 
työpaikkoja ja kasvua Euroopan unionissa.

helpottamalla yksityistä riskinjakoa yli 
rajojen ja vähentämällä samalla julkisen 
riskinjaon tarvetta. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi unionin olisi viimeisteltävä 
pankkiunioni ja jatkettava 
pääomamarkkinaunionin kehittämistä. 
Järjestämättömien lainojen nykyisen 
suuren määrän vähentäminen ja niiden 
mahdollisen kertymisen estäminen 
tulevaisuudessa on olennaisen tärkeää 
pankkiunionin vahvistamiseksi, jotta 
voidaan varmistaa kilpailu pankkialalla, 
säilyttää rahoitusvakaus ja kannustaa 
lainanantoon; näin voidaan luoda 
työpaikkoja ja kasvua Euroopan unionissa.

Or. en

Tarkistus 212
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvoston heinäkuussa 2017 
hyväksymässä järjestämättömien lainojen 
käsittelyä koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa25 eri toimielimiä 
kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla voidaan puuttua järjestämättömien 
lainojen suureen määrään unionissa. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään kattava 
lähestymistapa, jossa keskitytään 
täydentäviin poliittisiin toimenpiteisiin 
neljällä alalla: i) pankkien valvonta ja 
sääntely, ii) uudelleenjärjestely-, 
maksukyvyttömyys- ja 
velanperintäpuitteiden uudistaminen, iii) 
jälkimarkkinoiden kehittäminen 
ongelmasaataville ja iv) pankkialan 
uudelleenjärjestelyn tukeminen. Näiden 
alojen toimet on tarkoitus toteuttaa 
kansallisella tasolla ja tarvittaessa myös 
unionin tasolla. Komissio oli samoilla 
linjoilla pankkiunionin valmiiksi 

(3) Neuvoston heinäkuussa 2017 
hyväksymässä järjestämättömien lainojen 
käsittelyä koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa25 eri toimielimiä 
kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla voidaan puuttua nykyisten 
järjestämättömien lainojen suureen 
määrään unionissa ja estää uusien 
järjestämättömien lainojen kertyminen 
tulevaisuudessa siten, että ne muodostavat 
riskin rahoitusvakaudelle. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään kattava 
lähestymistapa, jossa keskitytään 
täydentäviin poliittisiin toimenpiteisiin 
neljällä alalla: i) pankkien valvonta ja 
sääntely, ii) uudelleenjärjestely-, 
maksukyvyttömyys- ja 
velanperintäpuitteiden uudistaminen, iii) 
jälkimarkkinoiden kehittäminen 
ongelmasaataville ja iv) pankkialan 
uudelleenjärjestelyn tukeminen. Näiden 
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saamisesta 11 päivänä lokakuuta 2017 
antamassaan tiedonannossa26, jossa se 
ilmoitti aikovansa hyväksyä kattavan 
toimenpidepaketin, jossa käsitellään 
järjestämättömiä lainoja unionissa.

alojen toimet on tarkoitus toteuttaa 
kansallisella tasolla ja tarvittaessa myös 
unionin tasolla. Komissio oli samoilla 
linjoilla pankkiunionin valmiiksi 
saamisesta 11 päivänä lokakuuta 2017 
antamassaan tiedonannossa26, jossa se 
ilmoitti aikovansa hyväksyä kattavan 
toimenpidepaketin, jossa käsitellään 
järjestämättömiä lainoja unionissa.

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

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

26 Tiedonanto Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle pankkiunionin 
valmiiksi saamisesta, COM(2017) 592 
final, 11.10.2017.

26 Tiedonanto Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle pankkiunionin 
valmiiksi saamisesta, COM(2017) 592 
final, 11.10.2017.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvoston heinäkuussa 2017 
hyväksymässä järjestämättömien lainojen 
käsittelyä koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa25 eri toimielimiä 
kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla voidaan puuttua järjestämättömien 
lainojen suureen määrään unionissa. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään kattava 
lähestymistapa, jossa keskitytään 
täydentäviin poliittisiin toimenpiteisiin 
neljällä alalla: i) pankkien valvonta ja 
sääntely, ii) uudelleenjärjestely-, 
maksukyvyttömyys- ja 
velanperintäpuitteiden uudistaminen, iii) 
jälkimarkkinoiden kehittäminen 

(3) Neuvoston heinäkuussa 2017 
hyväksymässä järjestämättömien lainojen 
käsittelyä koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa25 eri toimielimiä 
kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla voidaan puuttua järjestämättömien 
lainojen suureen määrään unionissa ja 
välttää niiden lisääntyminen 
tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään kattava 
lähestymistapa, jossa keskitytään 
täydentäviin poliittisiin toimenpiteisiin 
neljällä alalla: i) pankkien valvonta ja 
sääntely, ii) uudelleenjärjestely-, 
maksukyvyttömyys- ja 
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ongelmasaataville ja iv) pankkialan 
uudelleenjärjestelyn tukeminen. Näiden 
alojen toimet on tarkoitus toteuttaa 
kansallisella tasolla ja tarvittaessa myös 
unionin tasolla. Komissio oli samoilla 
linjoilla pankkiunionin valmiiksi 
saamisesta 11 päivänä lokakuuta 2017 
antamassaan tiedonannossa26, jossa se 
ilmoitti aikovansa hyväksyä kattavan 
toimenpidepaketin, jossa käsitellään 
järjestämättömiä lainoja unionissa.

velanperintäpuitteiden uudistaminen, iii) 
jälkimarkkinoiden kehittäminen 
ongelmasaataville ja iv) pankkialan 
uudelleenjärjestelyn tukeminen. Näiden 
alojen toimet on tarkoitus toteuttaa 
kansallisella tasolla ja tarvittaessa myös 
unionin tasolla. Komissio oli samoilla 
linjoilla pankkiunionin valmiiksi 
saamisesta 11 päivänä lokakuuta 2017 
antamassaan tiedonannossa26, jossa se 
ilmoitti aikovansa hyväksyä kattavan 
toimenpidepaketin, jossa käsitellään 
järjestämättömiä lainoja unionissa.

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

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

26 Tiedonanto Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle pankkiunionin 
valmiiksi saamisesta, COM(2017) 592 
final, 11.10.2017.

26 Tiedonanto Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle pankkiunionin 
valmiiksi saamisesta, COM(2017) 592 
final, 11.10.2017.

Or. en

Tarkistus 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kehitettäessä makrovakauteen 
perustuvia lähestymistapoja, joilla 
vältetään järjestämättömiin lainoihin 
liittyvien järjestelmän laajuisten riskien 
syntyminen, Euroopan 
järjestelmäriskikomitea kehittää 
asianmukaisia makrovakauteen 
perustuvia normeja ja muiden 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoilla toimivien 
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rahoituslaitosten valvontaa. Näillä 
sääntelytoimenpiteillä varmistetaan, että 
kyseisten laitosten on täytettävä samat 
normit kuin pankkien, myös 
vakavaraisuutta, julkistamista ja 
luotonottajien oikeudenmukaista kohtelua 
koskevat vaatimukset. Näitä laitoksia 
sitovat myös kaikki mahdollisesti 
sovellettavat merkitykselliset 
jäsenvaltioiden ja EU:n 
kuluttajansuojavaatimukset.

Or. en

Tarkistus 215
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Luottolaitoksia vaaditaan 
laittamaan sivuun riittävästi varoja, kun 
uusista lainoista tulee järjestämättömiä 
lainoja, minkä pitäisi olla asianmukainen 
kannustin siihen, että järjestämättömiin 
lainoihin puututaan aikaisessa vaiheessa, ja 
estää niiden liiallinen kertyminen. Jos 
lainoista tulee järjestämättömiä lainoja, 
luottolaitokset pystyvät vakuudellisiin 
lainoihin sovellettavien tehokkaampien 
täytäntöönpanomekanismien ansiosta 
panemaan järjestämättömät lainat 
täytäntöön, mutta tällöin on myös 
suojattava luotonottajia asianmukaisesti. 
Jos järjestämättömien lainojen määrät 
kasvavat kuitenkin liian suuriksi – kuten on 
jo tapahtunut joissakin luottolaitoksissa ja 
jäsenvaltioissa – luottolaitosten olisi 
voitava myydä tällaiset lainat muille 
toimijoille tehokkailla, kilpailulle 
avoimilla ja läpinäkyvillä 
jälkimarkkinoilla. Tässä luottolaitoksia 
ohjaavat niiden toimivaltaiset viranomaiset 
nykyisillä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/201327 

(5) Luottolaitoksia vaaditaan 
laittamaan sivuun riittävästi varoja, kun 
uusista lainoista tulee järjestämättömiä 
lainoja, minkä pitäisi olla asianmukainen 
kannustin siihen, että järjestämättömiin 
lainoihin puututaan aikaisessa vaiheessa, ja 
estää niiden liiallinen kertyminen. Jos 
lainoista tulee järjestämättömiä lainoja, 
luottolaitokset pystyvät vakuudellisiin 
lainoihin sovellettavien tehokkaampien 
täytäntöönpanomekanismien ansiosta 
panemaan järjestämättömät lainat 
täytäntöön, mutta tällöin on myös 
suojattava luotonottajia asianmukaisesti, 
mukaan luettuna oikeudellinen suoja 
häätöä vastaan pääasiallisen asunnon 
tapauksessa. Jos järjestämättömien 
lainojen määrät kasvavat kuitenkin liian 
suuriksi – kuten on jo tapahtunut joissakin 
luottolaitoksissa ja jäsenvaltioissa – 
luottolaitoksia olisi kannustettava 
käsittelemään järjestämättömiä lainoja 
tapauskohtaisesti. Tällä direktiivillä ei 
aseteta järjestämättömien lainojen 
vähentämisvälineitä 
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mukaisilla valtuuksillaan, joita kutsutaan 
myös pilarin 2 mukaisiksi valtuuksiksi. Jos 
järjestämättömistä lainoista tulee 
merkittävä ja laaja-alainen ongelma, 
jäsenvaltiot voivat perustaa kansallisia 
omaisuudenhoitoyhtiöitä tai toteuttaa muita 
toimenpiteitä valtiontukia ja pankkien 
kriisinratkaisua koskevien nykyisten 
sääntöjen puitteissa.

paremmuusjärjestykseen, ja välineiden tai 
vähentämistä ohjaavien strategioiden 
yhdistelmä on luottolaitoksen johdon 
vastuulla ja vapaasti valittavissa. Tässä 
luottolaitoksia ohjaavat niiden 
toimivaltaiset viranomaiset nykyisillä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 575/201327 mukaisilla 
valtuuksillaan, joita kutsutaan myös pilarin 
2 mukaisiksi valtuuksiksi. Jos 
järjestämättömistä lainoista tulee 
merkittävä ja laaja-alainen ongelma, 
jäsenvaltiot voivat perustaa kansallisia 
omaisuudenhoitoyhtiöitä tai toteuttaa muita 
toimenpiteitä valtiontukia ja pankkien 
kriisinratkaisua koskevien nykyisten 
sääntöjen puitteissa.

_________________ _________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 216
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Luottolaitoksia vaaditaan 
laittamaan sivuun riittävästi varoja, kun 
uusista lainoista tulee järjestämättömiä 
lainoja, minkä pitäisi olla asianmukainen 
kannustin siihen, että järjestämättömiin 
lainoihin puututaan aikaisessa vaiheessa, ja 
estää niiden liiallinen kertyminen. Jos 
lainoista tulee järjestämättömiä lainoja, 
luottolaitokset pystyvät vakuudellisiin 

(5) Luottolaitoksia vaaditaan 
laittamaan sivuun riittävästi varoja, kun 
uusista lainoista tulee järjestämättömiä 
lainoja, minkä pitäisi olla asianmukainen 
kannustin siihen, että järjestämättömiin 
lainoihin puututaan aikaisessa vaiheessa, ja 
estää niiden liiallinen kertyminen. Jos 
lainoista tulee järjestämättömiä lainoja, 
luottolaitokset pystyvät vakuudellisiin 
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lainoihin sovellettavien tehokkaampien 
täytäntöönpanomekanismien ansiosta 
panemaan järjestämättömät lainat 
täytäntöön, mutta tällöin on myös 
suojattava luotonottajia asianmukaisesti. 
Jos järjestämättömien lainojen määrät 
kasvavat kuitenkin liian suuriksi – kuten on 
jo tapahtunut joissakin luottolaitoksissa ja 
jäsenvaltioissa – luottolaitosten olisi 
voitava myydä tällaiset lainat muille 
toimijoille tehokkailla, kilpailulle 
avoimilla ja läpinäkyvillä 
jälkimarkkinoilla. Tässä luottolaitoksia 
ohjaavat niiden toimivaltaiset 
viranomaiset nykyisillä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 575/201327 mukaisilla valtuuksillaan, 
joita kutsutaan myös pilarin 2 mukaisiksi 
valtuuksiksi. Jos järjestämättömistä 
lainoista tulee merkittävä ja laaja-alainen 
ongelma, jäsenvaltiot voivat perustaa 
kansallisia omaisuudenhoitoyhtiöitä tai 
toteuttaa muita toimenpiteitä valtiontukia 
ja pankkien kriisinratkaisua koskevien 
nykyisten sääntöjen puitteissa.

lainoihin sovellettavien tehokkaampien 
mekanismien ansiosta panemaan 
täytäntöön kokonaisvaltaisen strategian, 
jolla suojellaan ongelmiin joutuneita 
luotonottajia ja turvataan 
pankkijärjestelmän vakaus siten, että 
kuluttajille tarjotaan vahvat ja vaikuttavat 
suojakeinot. Jos järjestämättömien lainojen 
määrät kasvavat kuitenkin liian suuriksi – 
kuten on jo tapahtunut joissakin 
luottolaitoksissa ja jäsenvaltioissa – 
luottolaitosten ei pitäisi voida myydä tai 
siirtää kuluttajien kanssa tehtyjä 
luottosopimuksia kolmansille osapuolille. 
Jos järjestämättömistä lainoista tulee 
merkittävä ja laaja-alainen ongelma, 
jäsenvaltiot voivat perustaa kansallisia 
omaisuudenhoitoyhtiöitä tai toteuttaa muita 
toimenpiteitä valtiontukia ja pankkien 
kriisinratkaisua koskevien nykyisten 
sääntöjen puitteissa.

_________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 217
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tarkoitus on, että luottolaitokset 
voivat tämän direktiivin ansiosta käsitellä 

Poistetaan.
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järjestämättömiksi muuttuneita lainoja 
paremmin, kun niille annetaan paremmat 
edellytykset panna luoton vakuudet 
täytäntöön tai myydä luotto kolmansille 
osapuolille. Ottamalla nopeutettu 
vakuuksien täytäntöönpano käyttöön 
mekanismina, jolla vakuuksien arvo 
saadaan nopeasti perittyä, vähennettäisiin 
järjestämättömien lainojen muodostaman 
ongelman ratkaisemisesta aiheutuvia 
kustannuksia ja tuettaisiin sekä 
luottolaitoksia että järjestämättömien 
lainojen ostajia arvon takaisinperinnässä. 
Lisäksi, kun luottolaitoksille kertyy suuri 
määrä järjestämättömiä lainoja eikä niillä 
ole riittävästi henkilöstöä tai 
asiantuntemusta tällaisten lainojen 
asianmukaiseen hallinnoimiseen, yhtenä 
toimivana ratkaisuna olisi ulkoistaa 
näiden lainojen hallinnoiminen 
erikoistuneelle luotonhallinnoijalle tai 
siirtää luottosopimus luotonostajalle, jolla 
on tarvittava riskinottohalu ja 
asiantuntemus sen hallinnoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 218
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tarkoitus on, että luottolaitokset 
voivat tämän direktiivin ansiosta käsitellä 
järjestämättömiksi muuttuneita lainoja 
paremmin, kun niille annetaan paremmat 
edellytykset panna luoton vakuudet 
täytäntöön tai myydä luotto kolmansille 
osapuolille. Ottamalla nopeutettu 
vakuuksien täytäntöönpano käyttöön 
mekanismina, jolla vakuuksien arvo 
saadaan nopeasti perittyä, vähennettäisiin 
järjestämättömien lainojen muodostaman 

Poistetaan.
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ongelman ratkaisemisesta aiheutuvia 
kustannuksia ja tuettaisiin sekä 
luottolaitoksia että järjestämättömien 
lainojen ostajia arvon takaisinperinnässä. 
Lisäksi, kun luottolaitoksille kertyy suuri 
määrä järjestämättömiä lainoja eikä niillä 
ole riittävästi henkilöstöä tai 
asiantuntemusta tällaisten lainojen 
asianmukaiseen hallinnoimiseen, yhtenä 
toimivana ratkaisuna olisi ulkoistaa 
näiden lainojen hallinnoiminen 
erikoistuneelle luotonhallinnoijalle tai 
siirtää luottosopimus luotonostajalle, jolla 
on tarvittava riskinottohalu ja 
asiantuntemus sen hallinnoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 219
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Nämä tässä direktiivissä annetut 
kaksi ratkaisua, joiden avulla 
luottolaitokset voivat käsitellä 
järjestämättömiä lainoja, tukevat toisiaan. 
Tuomioistuinten ulkopuolisen nopeutetun 
vakuuksien täytäntöönpanon odotetaan 
lyhentävän täytäntöönpanoaikaa ja 
kasvattavan takaisinperintäasteita ja siten 
myös järjestämättömien lainojen arvoa. 
Tämä nostaisi puolestaan tarjoushintoja 
järjestämättömiä lainoja koskevissa 
liiketoimissa. Lisäksi järjestämättömän 
lainan myyminen yksinkertaistuu, jos 
laina on vakuudellinen. Tämä johtuu 
siitä, että vakuudelliselle 
järjestämättömälle lainalle on helpompi 
määrittää hinta jälkimarkkinoilla 
toteutettavassa liiketoimessa kuin 
vakuudettomalle järjestämättömälle 
lainalle, koska järjestämättömän lainan 

Poistetaan.
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vähimmäisarvo määräytyy vakuuden 
arvon perusteella. Jos järjestämättömiä 
lainoja varten on olemassa likvidimmät ja 
toimivammat jälkimarkkinat, joilla 
sijoittajat osoittavat suurempaa 
kiinnostusta sellaisia järjestämättömiä 
lainoja kohtaan, joiden yhtenä 
ominaisuutena on nopeutettu 
täytäntöönpano, luottolaitoksilla on 
enemmän kannustimia käyttää 
tuomioistuinten ulkopuolista nopeutettua 
täytäntöönpanoa uusien lainojen 
myöntämisen yhteydessä. Lisäksi tällä 
direktiivillä saavutettu 
yhdenmukaistaminen edistäisi unionin 
laajuisen sijoittajakunnan kehittymistä 
järjestämättömille lainoille, mikä 
parantaisi markkinalikviditeettiä 
entisestään.

Or. en

Tarkistus 220
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä direktiivillä olisi edistettävä 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoiden kehittämistä unionissa 
poistamalla esteitä, jotka haittaavat 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
luottolaitoksilta muille laitoksille, ja 
turvaamalla samalla kuluttajien oikeudet. 
Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
luotonhallinnoijia koskevia 
toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi tällä 
direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa sekä 
luottolaitosten tekemien luottosopimusten 
ostajiin että tällaisten sopimusten 

(9) Tällä direktiivillä olisi säänneltävä 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoiden kehittämistä unionissa 
asettamalla suojakeinoja ja 
vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
luottolaitoksilta muille laitoksille, ja 
turvaamalla samalla kuluttajien oikeudet. 
Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
luotonhallinnoijia koskevia 
toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi tällä 
direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa sekä 
luottolaitosten tekemien luottosopimusten 
ostajiin että tällaisten sopimusten 
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hallinnoijiin. hallinnoijiin, ja luotonhallinnoijien olisi 
saatava toimintajäsenvaltioltaan 
toimilupa ja oltava sen valvonnassa; 
lisäksi tämä direktiivi antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden kohdistaa 
luotonhallinnoijiin ja luotonostajiin 
tiukempia vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 221
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä direktiivillä olisi edistettävä 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoiden kehittämistä unionissa 
poistamalla esteitä, jotka haittaavat 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
luottolaitoksilta muille laitoksille, ja 
turvaamalla samalla kuluttajien oikeudet. 
Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
luotonhallinnoijia koskevia 
toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi tällä 
direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa sekä 
luottolaitosten tekemien luottosopimusten 
ostajiin että tällaisten sopimusten 
hallinnoijiin.

(9) Tällä direktiivillä olisi edistettävä 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoiden kehittämistä unionissa 
poistamalla esteitä, jotka haittaavat 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
luottolaitoksilta muille laitoksille, ja 
turvaamalla samalla kuluttajien oikeudet, 
erityisesti kiinnelainojen ottajien 
oikeudellinen suoja häätöä vastaan 
pääasiallisen asunnon tapauksessa. 
Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
luotonhallinnoijia koskevia 
toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi tällä 
direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa sekä 
luottolaitosten tekemien luottosopimusten 
ostajiin että tällaisten sopimusten 
hallinnoijiin.

Or. en

Tarkistus 222
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä direktiivillä olisi edistettävä 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoiden kehittämistä unionissa 
poistamalla esteitä, jotka haittaavat 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
luottolaitoksilta muille laitoksille, ja 
turvaamalla samalla kuluttajien oikeudet. 
Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
luotonhallinnoijia koskevia 
toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi tällä 
direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa sekä 
luottolaitosten tekemien luottosopimusten 
ostajiin että tällaisten sopimusten 
hallinnoijiin.

(9) Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
sääntelemään järjestämättömien lainojen 
nykyisiä jälkimarkkinoita unionissa ja 
turvaamaan kuluttajien oikeudet. 
Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
luotonhallinnoijia koskevia 
toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi tällä 
direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa 
luottolaitoksiin, luotonostajiin ja 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoajiin.

Or. en

Tarkistus 223
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä direktiivillä olisi edistettävä 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoiden kehittämistä unionissa 
poistamalla esteitä, jotka haittaavat 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
luottolaitoksilta muille laitoksille, ja 
turvaamalla samalla kuluttajien oikeudet. 
Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
luotonhallinnoijia koskevia 
toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi tällä 
direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa sekä 
luottolaitosten tekemien luottosopimusten 
ostajiin että tällaisten sopimusten 
hallinnoijiin.

(9) Tällä direktiivillä olisi edistettävä 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoiden kehittämistä unionissa 
poistamalla esteitä, jotka haittaavat 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
luottolaitoksilta muille laitoksille, ja 
samalla varmistamalla kuluttajansuojan 
korkea taso ja turvaamalla kuluttajien 
oikeudet. Ehdotetuilla toimenpiteillä olisi 
myös yksinkertaistettava ja 
yhdenmukaistettava luotonhallinnoijia 
koskevia toimilupavaatimuksia. Sen vuoksi 
tällä direktiivillä olisi luotava kehys, jota 
sovelletaan koko unionissa sekä 
luottolaitosten tekemien luottosopimusten 
ostajiin että tällaisten sopimusten 
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hallinnoijiin.

Or. en

Tarkistus 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Muiden jälkimarkkinoilla 
toimivien rahoituslaitosten olisi otettava 
huomioon kuluttajien edut ja 
noudatettava kaikkia jäsenvaltioiden ja 
EU:n kuluttajansuojavaatimuksia, jotka 
on vahvistettu muun muassa direktiivin 
2014/17/EU1 a 28 artiklassa, EPV:n 
ohjeissa maksamattomista lainoista ja 
ulosmittauksesta ja EPV:n lopullisissa 
järjestämättömien ja laiminlyötyjen 
saamisten käsittelyohjeissa.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 
helmikuuta 2014, kuluttajille 
tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevista luottosopimuksista ja 
direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU 
sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 
muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 
34–85).

Or. en

Tarkistus 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 b) Joustotoimenpiteillä olisi pyrittävä 
palauttamaan velalliselle kestävällä 
pohjalla oleva takaisinmaksuasema ottaen 
huomioon kuluttajan oikeudenmukainen 
kohtelu ja kaikki sovellettavat 
merkitykselliset kansalliset ja EU:n 
kuluttajansuojavaatimukset. Kun 
päätetään toteutettavista toimenpiteistä tai 
joustotoimenpiteistä, luottolaitosten olisi 
otettava huomioon kuluttajien edut ja 
noudatettava kuluttajansuojavaatimuksia, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu 
direktiivin 2014/17/EU 28 artiklassa, 
EPV:n ohjeissa maksamattomista 
lainoista ja ulosmittauksesta ja EPV:n 
lopullisissa järjestämättömien ja 
laiminlyötyjen saamisten käsittelyohjeissa.

Or. en

Tarkistus 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Joustotoimenpiteet voivat sisältää 
seuraavat kuluttajalle tehtävät 
myönnytykset:
a) luottosopimuksen täydellinen tai 
osittainen uudelleenrahoitus,
b) luottosopimuksen aikaisempien ehtojen 
muuttaminen muun muassa seuraavasti:
i. laina-ajan pidentäminen,
ii. lainatyypin muuttaminen (kuten 
kiinnelainan muuttaminen pääomaa ja 
korkoa lyhentävästä kiinnelainasta 
ainoastaan korkoa lyhentäväksi 
kiinnelainaksi),
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iii. takaisinmaksujen täydellinen tai 
osittainen lykkääminen tietyksi ajaksi,
iv. lainakoron muuttaminen tiettyyn 
ylärajaan asti,
v. maksuvapaan myöntäminen.

Or. en

Tarkistus 227
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Johdonmukaisen sääntely- ja 
valvontajärjestelmän puuttuessa 
luotonostajat ja luotonhallinnoijat eivät 
voi toistaiseksi hyödyntää 
sisämarkkinoiden tarjoamia etuja 
toisistaan poikkeavien kansallisten 
lainsäädäntöjen luomien esteiden vuoksi. 
Eri jäsenvaltioilla on hyvin erilaiset 
säännöt siitä, miten luottolaitoksiin 
kuulumattomat laitokset voivat hankkia 
luottolaitoksilta luottosopimuksia. 
Joissakin jäsenvaltioissa ei säännellä 
luottolaitoksiin kuulumattomia laitoksia, 
jotka ostavat luottolaitosten antamaa 
luottoa, kun taas toisissa niihin 
sovelletaan erilaisia vaatimuksia, joissa 
saatetaan edellyttää luottolaitoksen 
toimiluvan hankkimista. Nämä 
sääntelyvaatimusten väliset erot ovat 
johtaneet merkittäviin esteisiin, jotka 
haittaavat rajat ylittävää laillista luoton 
ostamista unionissa pääasiallisesti 
kasvattamalla kustannuksia, joita 
aiheutuu säännösten noudattamisesta, 
kun yritetään ostaa luottosalkkuja. Tämä 
on johtanut siihen, että luotonostajat 
toimivat vain joissakin jäsenvaltioissa ja 
kilpailu sisämarkkinoilla on vähäistä, 
koska kiinnostuneiden luotonostajien 
määrä on jäänyt pieneksi. Sen vuoksi 

Poistetaan.
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järjestämättömien lainojen jälkimarkkinat 
toimivat tehottomasti. Lisäksi 
järjestämättömien lainojen markkinat, 
jotka ovat pääasiassa kansallisia 
markkinoita, ovat yleensä volyymiltään 
pieniä.

Or. en

Tarkistus 228
Bogdan Rzońca

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Järjestämätön luottosopimus on 
vastuu, joka on luokiteltava 
järjestämättömäksi asetuksen (EU) N:o 
575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on 
kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien 
tappioiden kattamisen 
vähimmäisvaatimuksista 17 päivänä 
huhtikuuta 2019 annetun asetuksen (EU) 
2019/630 47 a artiklan mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tällä hetkellä EU:n tasolla ei ole 
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia 
luotonhallinnointitoimintojen 
sääntelemiseksi. Myöskään velan 
perintään liittyvien toimintojen 
sääntelemiseksi ei tällä hetkellä ole 
säädetty yhteisiä normeja.



PE645.006v01-00 22/164 AM\1195240FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tällä hetkellä EU:n tasolla ei ole 
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia 
luotonhallinnointitoimintojen 
sääntelemiseksi. Myöskään velan 
perintään liittyvien toimintojen 
sääntelemiseksi ei tällä hetkellä ole 
säädetty yhteisiä normeja.

Or. en

Tarkistus 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska luotonoston markkinoilla ja 
luotonhallinnointitoimintojen 
markkinoilla ei ole riittävästi 
kilpailupainetta, 
luotonhallinnointiyritykset veloittavat 
luotonostajilta suuria palkkioita 
palveluistaan, mikä alentaa hintoja luoton 
jälkimarkkinoilla. Tämä ei kannusta 
luottolaitoksia vähentämään 
järjestämättömien lainojensa määrää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 232
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Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen vuoksi tarvitaan unionin tason 
toimia, jotta voidaan käsitellä 
luotonostajien ja luotonhallinnoijien 
asemaa suhteessa luottolaitosten alun perin 
myöntämään luottoon. Tässä vaiheessa ei 
ehdoteta, että toimen piiriin kuuluisi 
luottolaitoksiin kuulumattomien laitosten 
alun perin antama luotto tai yleensäkään 
velan perintä, koska ei ole olemassa 
näyttöä makrotaloudellisesta 
merkityksestä, väärin suunnatuista 
kannustimista tai huonosti toimivista 
markkinoista, joiden vuoksi soveltamisalaa 
pitäisi laajentaa.

(16) Sen vuoksi tarvitaan unionin tason 
toimia, jotta voidaan käsitellä 
luotonostajien ja luotonhallinnoijien 
asemaa suhteessa luottolaitosten alun perin 
myöntämään järjestämättömään luottoon. 
Tämä direktiivi ei myöskään vaikuta 
kansallisiin sääntöihin, joissa säädetään 
luotonostajalle tai luotonhallinnoijalle 
asetettavista lisävaatimuksista silloin, kun 
on kyse luottosopimuksen ehtoja 
koskevasta uudelleenneuvottelusta. Tässä 
vaiheessa ei ehdoteta, että toimen piiriin 
kuuluisi luottolaitoksiin kuulumattomien 
laitosten alun perin antama luotto tai 
yleensäkään velan perintä, koska ei ole 
olemassa näyttöä makrotaloudellisesta 
merkityksestä, väärin suunnatuista 
kannustimista tai huonosti toimivista 
markkinoista, joiden vuoksi soveltamisalaa 
pitäisi laajentaa.

Or. en

Tarkistus 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen vuoksi tarvitaan unionin tason 
toimia, jotta voidaan käsitellä 
luotonostajien ja luotonhallinnoijien 
asemaa suhteessa luottolaitosten alun perin 
myöntämään luottoon. Tässä vaiheessa ei 
ehdoteta, että toimen piiriin kuuluisi 
luottolaitoksiin kuulumattomien laitosten 
alun perin antama luotto tai yleensäkään 

(16) Sen vuoksi tarvitaan unionin tason 
toimia, jotta voidaan käsitellä 
luotonottajien suojaa ja 
pankkijärjestelmän kestävyyttä sekä 
luotonostajien ja luotonhallinnoijien 
asemaa suhteessa luottolaitosten alun perin 
myöntämään luottoon. Tässä vaiheessa ei 
ehdoteta, että toimen piiriin kuuluisi 
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velan perintä, koska ei ole olemassa 
näyttöä makrotaloudellisesta 
merkityksestä, väärin suunnatuista 
kannustimista tai huonosti toimivista 
markkinoista, joiden vuoksi soveltamisalaa 
pitäisi laajentaa.

luottolaitoksiin kuulumattomien laitosten 
alun perin antama luotto tai yleensäkään 
velan perintä, koska ei ole olemassa 
näyttöä makrotaloudellisesta 
merkityksestä, väärin suunnatuista 
kannustimista tai huonosti toimivista 
markkinoista, joiden vuoksi soveltamisalaa 
pitäisi laajentaa.

Or. en

Tarkistus 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Direktiivi ei myöskään vaikuta 
kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyihin rajoituksiin, jotka koskevat 
luotonantajalla järjestämättömän 
luottosopimuksen mukaisesti olevien 
oikeuksien tai itse sellaisen 
luottosopimuksen siirtoa, jota ei ole 
irtisanottu kansallisen siviilioikeuden 
mukaisesti sillä seurauksella, että kaikki 
luottosopimuksen nojalla maksettavat 
määrät erääntyvät välittömästi 
maksettaviksi, mikäli tätä edellytetään 
pankkijärjestelmän ulkopuoliselle 
toimijalle tapahtuvaa siirtoa varten. Tällä 
tavoin on olemassa jäsenvaltioita, joissa 
sääntelemättömät luotonantajat voivat 
kansallisen lainsäädännön huomioon 
ottaen edelleen vain rajoitetusti hankkia 
järjestämättömiä luottosopimuksia, joissa 
maksusuoritus ei ole erääntynyt tai on 
erääntynyt alle 90 päivää sitten tai joita ei 
ole irtisanottu kansallisen siviilioikeuden 
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat vapaasti 
säännellä hoidettujen luottosopimusten 
siirtoa, mukaan luettuna tämän 
direktiivin vaatimuksia vastaavien 
vaatimusten asettaminen.
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Or. en

Perustelu

Teksti on identtinen neuvoston tekstin (7344/19 ADD 1) johdanto-osan 18 kappaleen ja 
ECON-valiokunnan maaliskuussa 2019 laatiman epävirallisen kompromissiehdotuksen 
johdanto-osan 16 b kappaleen kanssa.

Tarkistus 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Luotonhallinnoinnin alan 
toimijoihin olisi sovellettava samoja 
sääntöjä, olivatpa kyseessä sitten 
erikoistuneet luotonhallinnoijat, 
pankkilaitokset tai luotonostajat. Tämä 
voisi olla suora seuraus siitä, että 
luotonhallinnointitoimintoihin 
sovelletaan rahoitusmarkkinadirektiivin 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaikka tämän direktiivin 
tarkoituksena on antaa luottolaitoksille 
paremmat valmiudet käsitellä luottoa, josta 
on tullut tai on vaarassa tulla 
järjestämätöntä, luoton jälkimarkkinat 
kattavat sekä hoidetun että 
järjestämättömän luoton. Markkinoilla 
myydään nykyään luottosalkkuja, jotka 

(17) Vaikka tämän direktiivin 
tarkoituksena on suojella kuluttajien 
oikeuksia ja antaa luottolaitoksille 
paremmat valmiudet käsitellä luottoa, josta 
on tullut tai on vaarassa tulla 
järjestämätöntä, luoton jälkimarkkinat 
kattavat sekä hoidetun että 
järjestämättömän luoton. Markkinoilla 
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koostuvat hyvin hoidetusta, huonosti 
hoidetusta ja järjestämättömästä luotosta. 
Salkkuihin sisältyy kuluttajien tai yritysten 
omistamaa vakuudellista ja vakuudetonta 
luottoa. Jos erityyppisiin luottoihin tai 
luotonottajiin sovellettaisiin erilaisia luoton 
täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä, tästä 
aiheutui lisäkustannuksia, kun 
luottosalkkuja kootaan myytäviksi. Tämän 
direktiivin säännöksiä, joissa käsitellään 
jälkimarkkinoiden kehittämistä, sovelletaan 
hoidettuun ja järjestämättömään luottoon 
sen estämiseksi, että nämä lisäkustannukset 
rajoittaisivat sijoittajien osallistumista ja 
hajottaisivat näitä kehittyviä markkinoita. 
Luottolaitokset hyötyvät sijoittajapohjan 
laajenemisesta ja tehokkaammista 
luotonhallinnoijista. Vastaavia hyötyjä 
koituu omaisuudenhoitoyhtiöille, joilla on 
joissakin jäsenvaltioissa keskeinen asema 
sellaisten luottolaitosten alulle paneman 
järjestämättömän tai hoidetun luoton 
markkinoinnissa, jotka ovat olleet 
kriisinratkaisun tai uudelleenjärjestelyn 
kohteina tai muulla tavoin poistaneet 
luoton taseistaan28.

myydään nykyään luottosalkkuja, jotka 
koostuvat pääasiassa huonosti hoidetusta 
ja järjestämättömästä luotosta. Salkkuihin 
sisältyy kuluttajien tai yritysten omistamaa 
vakuudetonta luottoa. Jos erityyppisiin 
luottoihin tai luotonottajiin sovellettaisiin 
erilaisia luoton täytäntöönpanoa koskevia 
sääntöjä, tästä aiheutui lisäkustannuksia, 
kun luottosalkkuja kootaan myytäviksi. 
Tämän direktiivin säännöksiä, joissa 
käsitellään jälkimarkkinoiden kehittämistä, 
sovelletaan järjestämättömään luottoon sen 
estämiseksi, että nämä lisäkustannukset 
johtaisivat sosiaaliseen kriisiin ja 
samanaikaisesti rajoittaisivat sijoittajien 
osallistumista ja hajottaisivat näitä 
kehittyviä markkinoita.

_________________
28 Ks. komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja 
omaisuudenhoitoyhtiöitä koskevasta 
suunnitelmasta (AMC Blueprint), 
SWD(2018) 72.

Or. en

Tarkistus 237
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta varmistetaan lainojen 
toimivat sisämarkkinat ja korkea 
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kuluttajansuojan taso, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava luotonostajien 
hyvämaineisuus. Tämä on tärkeää, jotta 
vältetään kuluttajille näillä markkinoilla 
aiheutuvat haitat, kuten uhkaava tai 
loukkaava kielenkäyttö tai käyttäytyminen 
taikka kuluttajien ja näiden perheiden 
uhkailu.

Or. en

Tarkistus 238
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Painoarvo, jonka unionin 
lainsäätäjä on antanut kuluttajien 
suojaamiselle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/17/EU29, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/48/EY30 ja neuvoston 
direktiivissä 93/13/ETY31, merkitsee sitä, 
että luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
sopimuksen siirtäminen luotonostajalle ei 
saisi vaikuttaa millään tavalla unionin 
oikeuden kuluttajille antaman suojan 
tasoon. Sen vuoksi luotonostajien ja 
luotonhallinnoijien olisi noudatettava 
unionin oikeutta, jota sovelletaan 
alkuperäiseen luottosopimukseen, ja 
kuluttajalla olisi säilyttävä sama suojan 
taso, josta säädetään unionin oikeudessa 
tai josta määrätään unionin tai 
kansallisissa lainvalintasäännöissä, 
riippumatta luotonostajaan tai 
luotonhallinnoijaan sovellettavasta 
lainsäädännöstä.

(18) Painoarvo, jonka unionin 
lainsäätäjä on antanut kuluttajien 
suojaamiselle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/17/EU29, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/48/EY30 ja neuvoston 
direktiivissä 93/13/ETY31, merkitsee sitä, 
että luottosopimuksen mukaisten luotto-
oikeuksien tai itse sopimuksen siirtäminen 
luotonostajalle ei saisi vaikuttaa millään 
tavalla unionin oikeuden kuluttajille 
antaman suojan tasoon.

_________________ _________________
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 
helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 
helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista 
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kiinteää asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista ja direktiivien 
2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 
(EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

kiinteää asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista ja direktiivien 
2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 
(EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/48/ЕY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2008, 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 34, 22.5.2008, s. 66).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/48/ЕY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2008, 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 34, 22.5.2008, s. 66).

31 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 1993, 
kuluttajasopimusten kohtuuttomista 
ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

31 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 1993, 
kuluttajasopimusten kohtuuttomista 
ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Tarkistus 239
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Painoarvo, jonka unionin 
lainsäätäjä on antanut kuluttajien 
suojaamiselle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/17/EU29, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/48/EY30 ja neuvoston 
direktiivissä 93/13/ETY31, merkitsee sitä, 
että luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
sopimuksen siirtäminen luotonostajalle ei 
saisi vaikuttaa millään tavalla unionin 
oikeuden kuluttajille antaman suojan 
tasoon. Sen vuoksi luotonostajien ja 
luotonhallinnoijien olisi noudatettava 
unionin oikeutta, jota sovelletaan 
alkuperäiseen luottosopimukseen, ja 
kuluttajalla olisi säilyttävä sama suojan 
taso, josta säädetään unionin oikeudessa tai 
josta määrätään unionin tai kansallisissa 
lainvalintasäännöissä, riippumatta 

(18) Painoarvo, jonka unionin 
lainsäätäjä on antanut kuluttajien 
suojaamiselle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/17/EU29, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/48/EY30 ja neuvoston 
direktiivissä 93/13/ETY31, merkitsee sitä, 
että luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
sopimuksen siirtäminen luotonostajalle ei 
saisi vaikuttaa millään tavalla unionin 
oikeuden kuluttajille antaman suojan 
tasoon. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että luotonostajat ja 
luotonhallinnoijat noudattavat unionin 
oikeutta, jota sovelletaan alkuperäiseen 
luottosopimukseen, ja että kuluttajalla 
säilyy sama suojan taso, josta säädetään 
unionin oikeudessa tai josta määrätään 
unionin tai kansallisissa 
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luotonostajaan tai luotonhallinnoijaan 
sovellettavasta lainsäädännöstä.

lainvalintasäännöissä, riippumatta 
luotonostajaan tai luotonhallinnoijaan 
sovellettavasta lainsäädännöstä. Tällä 
direktiivillä ei saisi estää jäsenvaltioita 
soveltamasta tiukempia 
kuluttajansuojasäännöksiä 
luotonhallinnoijiin tai luotonostajiin.

_________________ _________________
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 
helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista ja direktiivien 
2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 
(EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 
helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista ja direktiivien 
2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 
(EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/48/ЕY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2008, 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 34, 22.5.2008, s. 66).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/48/ЕY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2008, 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 34, 22.5.2008, s. 66).

31 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 1993, 
kuluttajasopimusten kohtuuttomista 
ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

31 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 1993, 
kuluttajasopimusten kohtuuttomista 
ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Tarkistus 240
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Painoarvo, jonka unionin 
lainsäätäjä on antanut kuluttajien 
suojaamiselle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/17/EU29, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/48/EY30 ja neuvoston 
direktiivissä 93/13/ETY31, merkitsee sitä, 
että luottosopimuksen mukaisten 

(18) Painoarvo, jonka unionin 
lainsäätäjä on antanut kuluttajien 
suojaamiselle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/17/EU29, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/48/EY30 ja neuvoston 
direktiivissä 93/13/ETY31, merkitsee sitä, 
että luottosopimuksen mukaisten 
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luotonantajan oikeuksien tai itse 
sopimuksen siirtäminen luotonostajalle ei 
saisi vaikuttaa millään tavalla unionin 
oikeuden kuluttajille antaman suojan 
tasoon. Sen vuoksi luotonostajien ja 
luotonhallinnoijien olisi noudatettava 
unionin oikeutta, jota sovelletaan 
alkuperäiseen luottosopimukseen, ja 
kuluttajalla olisi säilyttävä sama suojan 
taso, josta säädetään unionin oikeudessa tai 
josta määrätään unionin tai kansallisissa 
lainvalintasäännöissä, riippumatta 
luotonostajaan tai luotonhallinnoijaan 
sovellettavasta lainsäädännöstä.

luotonantajan oikeuksien tai itse 
sopimuksen siirtäminen luotonostajalle ei 
saisi vaikuttaa millään tavalla kansallisen 
ja unionin oikeuden kuluttajille antaman 
suojan tasoon. Sen vuoksi luotonostajien ja 
luotonhallinnoijien olisi noudatettava 
kansallista ja unionin oikeutta, jota 
sovelletaan alkuperäiseen 
luottosopimukseen, ja kuluttajalla olisi 
säilyttävä sama suojan taso, josta säädetään 
kansallisessa ja unionin oikeudessa, 
riippumatta luotonostajaan tai 
luotonhallinnoijaan sovellettavasta 
lainsäädännöstä. Toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten olisi 
varmistettava, että luotonottaja ei joudu 
huonompaan asemaan, kun hänen 
luottosopimuksensa siirretään 
luottolaitokselta luotonostajalle tai 
luotonhallinnoijalle.

_________________ _________________
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 
helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista ja direktiivien 
2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 
(EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 
helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista ja direktiivien 
2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 
(EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/48/ЕY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2008, 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 34, 22.5.2008, s. 66).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/48/ЕY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2008, 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 34, 22.5.2008, s. 66).

31 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 1993, 
kuluttajasopimusten kohtuuttomista 
ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

31 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 1993, 
kuluttajasopimusten kohtuuttomista 
ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Tarkistus 241
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Tätä direktiiviä sovelletaan 
sanotun rajoittamatta kuluttajansuojaa, 
josta säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/27/EY, jossa 
kielletään epäoikeudenmukaiset 
käytännöt, mukaan luettuina sopimuksen 
täytäntöönpanokäytännöt, joilla 
kuluttajaa harhaanjohdetaan oikeuksien 
tai velvollisuuksien suhteen tai joissa 
kuluttajaan kohdistetaan ahdistelua tai 
pakottamista esimerkiksi 
täytäntöönpanotoimien tai 
yhteydenottojen ajoituksen, paikan, 
luonteen tai päällekäyvyyden osalta, 
käytetään uhkaavaa tai loukkaavaa kieltä 
tai käyttäytymistä tai uhataan toimilla, 
jotka eivät ole laillisia.

Or. en

Tarkistus 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kuluttajansuojan korkea tason 
varmistamiseksi unionin oikeudessa ja 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään 
useista oikeuksista ja suojatoimista, jotka 
liittyvät kuluttajille luvattuihin tai 
myönnettyihin luottosopimuksiin. Näitä 
oikeuksia ja suojatoimia sovelletaan 
erityisesti luottosopimuksesta käytävään 
neuvotteluun ja luottosopimuksen 
tekemiseen, hoitamiseen tai 
laiminlyömiseen. Tämä koskee erityisesti 
direktiivin 2014/17/EU soveltamisalaan 

(20) Kuluttajansuojan korkea tason 
varmistamiseksi unionin oikeudessa ja 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään 
useista oikeuksista ja suojatoimista, jotka 
liittyvät luottosopimuksiin, jotka eivät ole 
kulutusluottoja, erityisesti ne, joiden 
vakuutena on pääasiallinen asunto. Näitä 
oikeuksia ja suojatoimia sovelletaan 
erityisesti luottosopimuksesta käytävään 
neuvotteluun ja luottosopimuksen 
tekemiseen, hoitamiseen tai 
laiminlyömiseen. Tämä koskee erityisesti 
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kuuluvia pitkäaikaisia 
kulutusluottosopimuksia, kun on kyse 
kuluttajan oikeudesta täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
kokonaan tai osittain ennen sopimuksen 
voimassaolon päättymistä taikka 
tarvittaessa saada tietoa eurooppalaisen 
standardoidun tietosivun välityksellä 
luottosopimuksen mahdollisesta 
siirtämisestä luotonostajalle. Luotonottajan 
oikeudet eivät myöskään saisi muuttua, jos 
luottolaitoksen ja ostajan välinen 
luottosopimuksen siirto tapahtuu 
sopimuksen uudistamisen muodossa.

direktiivin 2014/17/EU soveltamisalaan 
kuuluvia pitkäaikaisia 
kulutusluottosopimuksia, kun on kyse 
kuluttajan oikeudesta täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
kokonaan tai osittain ennen sopimuksen 
voimassaolon päättymistä taikka 
tarvittaessa saada tietoa tarvittaessa 
eurooppalaisen standardoidun tietosivun 
välityksellä, mutta luottosopimuksen 
siirtämisen luotonostajalle ei pitäisi olla 
mitenkään mahdollista, koska 
luotonottajan oikeudet eivät myöskään 
saisi muuttua missään tapauksessa tai 
sopimusta uudistettaessa.

Or. en

Tarkistus 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Pääasialliseen asuntoon liittyvät 
kiinnelainat on suljettava tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Tämän direktiivin mukaisesti 
hoitamatonta lainaa, jonka vakuutena on 
asuinkiinteistöön liittyvä kiinnelaina, ei 
saa siirtää ilman luotonottajan kirjallista 
suostumusta.
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Or. en

Tarkistus 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin luottolaitokset ja niiden 
tytäryritykset harjoittavat 
luotonhallinnointia osana tavanomaista 
liiketoimintaansa. Niillä on luoton osalta 
samat velvollisuudet riippumatta siitä, 
ovatko ne antaneet luoton itse vai ostaneet 
sen toiselta luottolaitokselta. Koska ne ovat 
jo sääntelyn ja valvonnan alaisia, tämän 
direktiivin soveltaminen niiden 
luotonhallinnointi- tai 
luotonostotoimintaan merkitsisi 
toimilupakustannusten ja säännösten 
noudattamisesta aiheutuvien kustannusten 
tarpeetonta kaksinkertaistumista, minkä 
vuoksi ne eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(22) Unionin luottolaitokset harjoittavat 
luotonhallinnointia osana tavanomaista 
liiketoimintaansa. Niillä on 
luottosopimusten osalta samat 
velvollisuudet riippumatta siitä, ovatko ne 
antaneet luoton itse vai ostaneet sen 
toiselta luottolaitokselta vai hallinnoivatko 
ne sitä luotonostajan puolesta. Koska ne 
ovat jo sääntelyn ja valvonnan alaisia, 
tämän direktiivin soveltaminen niiden 
luotonhallinnointi- tai 
luotonostotoimintaan merkitsisi 
toimilupakustannusten ja säännösten 
noudattamisesta aiheutuvien kustannusten 
tarpeetonta kaksinkertaistumista, minkä 
vuoksi ne eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan ei myöskään kuulu 
luottolaitosten sekä järjestämättömiin että 
hoidettuihin luottosopimuksiin liittyvien 
luotonhallinnointitoimintojen 
ulkoistaminen luotonhallinnoijille tai 
muille kolmansille osapuolille, koska 
luottolaitosten on otettava huomioon 
sovellettavat ulkoistamissäännöt. Lisäksi 
luotonantajat, jotka eivät ole 
luottolaitoksia mutta joita kuitenkin 
säännellään ja joita valvoo jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen direktiivin 
2008/48/EY ja direktiivin 2014/17/EU 
mukaisesti ja jotka harjoittavat 
kuluttajille myönnettäviä lainoja koskevia 
luotonhallinnointitoimintoja osana 
tavanomaista liiketoimintaansa, eivät 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan 
silloin, kun ne harjoittavat kyseisessä 
jäsenvaltiossa luottolaitoksen myöntämien 
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lainojen luotonhallinnointia. Direktiivin 
2011/61/EU tai direktiivin 2009/65/EY 
mukaisesti toimiluvan saaneet tai 
rekisteröidyt vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, rahastoyhtiöt 
tai sijoitusyhtiöt (jos sijoitusyhtiö ei ole 
nimennyt rahastoyhtiötä) eivät myöskään 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. 
Joidenkin ammattien harjoittajat 
suorittavat myös hallinnointitoimintoja 
vastaavia oheistoimintoja, kuten julkiset 
notaarit, asianajajat, haastemiehet ja 
virkamiehet, jotka toimivat kansallisen 
lainsäädännön tuomioistuinsäännösten 
mukaisesti ja valvovat sitovien 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa, ja siksi 
jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä direktiiviä näiden 
ammattien harjoittajiin.

Or. en

Tarkistus 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta nykyiset luotonostajat ja 
luotonhallinnoijat voisivat sopeutua tämän 
direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten vaatimuksiin ja 
erityisesti jotta luotonhallinnoijat voisivat 
saada toimiluvan, tätä direktiiviä 
sovelletaan ainoastaan sellaisiin 
luottosopimusten siirtoihin, jotka 
tapahtuvat kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt.

(23) Jotta nykyiset luotonostajat ja 
luotonhallinnoijat voisivat sopeutua tämän 
direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten vaatimuksiin ja 
erityisesti jotta luotonhallinnoijat voisivat 
saada toimiluvan, tätä direktiiviä 
sovelletaan ainoastaan sellaisiin 
luottosopimusten siirtoihin, jotka 
tapahtuvat kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt ja kun 
luotonantaja on antanut ongelmissa 
oleville luotonottajille mahdollisuuden 
ostaa velkansa takaisin samaan hintaan.
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Or. en

Tarkistus 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Luotonhallinnoijan luvalle tarjota 
luotonhallinnointitoimintoja koko 
unionissa olisi vahvistettava 
yhdenmukaiset edellytykset, joita 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
sovellettava oikeasuhteisesti. Jotta 
vältettäisiin velallisen tai luotonottajan 
suojan heikkeneminen ja lisättäisiin 
luottamusta, luotonhallinnoijan toimiluvan 
myöntämiselle ja säilyttämiselle olisi 
asetettava sellaiset edellytykset, joilla 
varmistetaan, että luotonhallinnoijilla ja 
henkilöillä, joilla on huomattava 
omistusosuus luotonhallinnoijassa tai jotka 
kuuluvat luotonhallinnoijan johtoon, ei ole 
rikosrekisterimerkintöjä vakavista 
rikoksista, jotka liittyvät 
omaisuusrikoksiin, talousrikoksiin tai 
ruumiillista koskemattomuutta loukkaaviin 
rikoksiin, ja että luotonhallinnoijat ja 
kyseiset henkilöt ovat hyvämaineisia. 
Vastaavasti nämä henkilöt ja 
luotonhallinnoija eivät saa olla 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteina tai 
aiemmin konkurssiin asetettuja, paitsi jos 
heidän asemansa on palautettu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ennalleen. Jotta 
varmistettaisiin velallisen suojan ja 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
noudattaminen, on myös tarpeen vaatia, 
että asianmukaiset hallinto- ja 
ohjausjärjestelmät ja sisäiset 
valvontamenetelmät sekä valitusten 
kirjaaminen ja käsittely otetaan käyttöön ja 
että niitä valvotaan. Lisäksi 
luotonhallinnoijat olisi velvoitettava 
toimimaan oikeudenmukaisesti ja ottamaan 

(24) Luotonhallinnoijan luvalle tarjota 
luotonhallinnointitoimintoja koko 
unionissa olisi vahvistettava 
yhdenmukaiset edellytykset, joita 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
sovellettava oikeasuhteisesti. Jotta 
vältettäisiin velallisen tai luotonottajan 
suojan heikkeneminen ja lisättäisiin 
luottamusta, luotonhallinnoijan toimiluvan 
myöntämiselle ja säilyttämiselle olisi 
asetettava sellaiset edellytykset, joilla 
varmistetaan, että luotonhallinnoijilla ja 
henkilöillä, joilla on huomattava 
omistusosuus luotonhallinnoijassa tai jotka 
kuuluvat luotonhallinnoijan johtoon, ei ole 
rikosrekisterimerkintöjä vakavista 
rikoksista, jotka liittyvät 
omaisuusrikoksiin, talousrikoksiin tai 
ruumiillista koskemattomuutta loukkaaviin 
rikoksiin, ja että luotonhallinnoijat ja 
kyseiset henkilöt ovat hyvämaineisia. 
Vastaavasti nämä henkilöt ja 
luotonhallinnoija eivät saa olla 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteina tai 
aiemmin konkurssiin asetettuja, paitsi jos 
heidän asemansa on palautettu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ennalleen. Jotta 
varmistettaisiin velallisen suojan ja 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen 
noudattaminen, on myös tarpeen vaatia, 
että asianmukaiset hallinto- ja 
ohjausjärjestelmät ja sisäiset 
valvontamenetelmät sekä valitusten 
kirjaaminen ja käsittely otetaan käyttöön ja 
että niitä valvotaan. Lisäksi 
luotonhallinnoijat olisi velvoitettava 
toimimaan oikeudenmukaisesti ja ottamaan 
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luotonottajien taloudellinen tilanne 
asianmukaisesti huomioon. Jos 
kansallisella tasolla on käytettävissä velan 
takaisinmaksua helpottavia 
velkaneuvontapalveluja, 
luotonhallinnoijien olisi harkittava 
luotonottajien ohjaamista tällaisiin 
palveluihin.

luotonottajien taloudellinen tilanne 
asianmukaisesti huomioon. Lisäksi 
luotonhallinnoijien olisi luotonottajien 
kanssa toimiessaan noudatettava tällä 
direktiivillä säädettyjä ja jäsenvaltioiden 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamia EU:n yhteisiä 
vähimmäisnormeja. Jos kansallisella 
tasolla on käytettävissä velan 
takaisinmaksua helpottavia 
velkaneuvontapalveluja, 
luotonhallinnoijien ovat velvollisia 
ohjaamaan luotonottajat tällaisiin 
palveluihin.

Or. en

Tarkistus 248
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Myös luotonostajilla olisi oltava 
toimilupa voidakseen tarjota 
luotonhallinnointipalveluja koko unionin 
alueella, jotta varmistetaan, että 
toimivaltaiset viranomaiset sääntelevät 
niitä toimijoita, joilla on laillinen 
omistusoikeus luottosopimuksen nojalla 
myönnettyyn lainaan, ja että näitä 
toimijoita koskevat yhtenäiset ja 
yhdenmukaiset edellytykset, joita 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
sovellettava oikeasuhteisella tavalla. 
Luotonostajan toimiluvan myöntämisen ja 
säilyttämisen edellytysten olisi oltava 
samat kuin luotonhallinnoijien kohdalla. 
Luotonostajat olisi velvoitettava 
toimimaan oikeudenmukaisesti ja 
ottamaan luotonottajien taloudellinen 
tilanne asianmukaisesti huomioon. Jos 
kansallisella tasolla on käytettävissä velan 
takaisinmaksua helpottavia 
velkaneuvontapalveluja, luotonostajien 
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olisi harkittava luotonottajien ohjaamista 
tällaisiin palveluihin.

Or. en

Tarkistus 249
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Pitkällisten menettelyjen ja 
epävarmuuden välttämiseksi on tarpeen 
vahvistaa hakijoiden toimittamia tietoja 
koskevat vaatimukset sekä kohtuulliset 
määräajat toimiluvan myöntämiselle ja 
olosuhteet, joissa toimilupa voidaan 
peruuttaa. Jos viranomaiset peruuttavat 
muissa jäsenvaltioissa 
luotonhallinnointitoimintoja tarjoavan 
luotonhallinnoijan toimiluvan, asiasta olisi 
ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille. Vastaavasti 
olisi jokaiseen jäsenvaltioon perustettava 
verkossa julkisesti saatavilla oleva 
rekisteri, jota pidetään ajan tasalla, jotta 
varmistettaisiin läpinäkyvyys toimiluvan 
saaneiden luotonhallinnoijien lukumäärän 
ja henkilöllisyyden osalta.

(25) Pitkällisten menettelyjen ja 
epävarmuuden välttämiseksi on tarpeen 
vahvistaa hakijoiden toimittamia tietoja 
koskevat vaatimukset sekä kohtuulliset 
määräajat toimiluvan myöntämiselle ja 
olosuhteet, joissa toimilupa voidaan 
peruuttaa. Jos viranomaiset peruuttavat 
muissa jäsenvaltioissa 
luotonhallinnointitoimintoja tarjoavan 
luotonhallinnoijan tai luotonostajan 
toimiluvan, asiasta olisi ilmoitettava 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Vastaavasti olisi jokaiseen 
jäsenvaltioon perustettava verkossa 
julkisesti saatavilla oleva rekisteri, jota 
pidetään ajan tasalla, jotta varmistettaisiin 
läpinäkyvyys toimiluvan saaneiden 
luotonhallinnoijien ja luotonostajien 
lukumäärän ja henkilöllisyyden osalta.

Or. en

Tarkistus 250
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tärkeä edellytys luotonostajien ja 
luotonhallinnoijien toiminnalle on niiden 

(30) Tärkeä edellytys luotonostajien ja 
luotonhallinnoijien toiminnalle on niiden 
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mahdollisuus päästä kaikkiin 
merkityksellisiin tietoihin. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tämä mahdollisuus, ja 
samalla olisi noudatettava unionin ja 
kansallisia tietosuojasääntöjä.

mahdollisuus päästä kaikkiin 
merkityksellisiin tietoihin. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tämä mahdollisuus, ja 
samalla olisi noudatettava unionin ja 
kansallisia tietosuojasääntöjä.

Or. en

Tarkistus 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Olisi vaadittava, että luottolaitos, 
joka siirtää luottosopimuksen, ilmoittaa 
valvontaviranomaiselleen ja tämän 
direktiivin noudattamista valvovalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirretyn 
luottosalkun pääasialliset ominaisuudet ja 
ostajan henkilöllisyyden sekä tarvittaessa 
ostajan edustajan unionissa. 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toimitettava nämä tiedot viranomaisille, 
joilla on toimivalta valvoa luotonostajaa, 
sekä luotonottajan sijoittautumispaikan 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Nämä 
läpinäkyvyysvaatimukset mahdollistavat 
luottosopimusten siirron yhdenmukaisen ja 
tehokkaan valvonnan unionissa.

(31) Olisi vaadittava, että luottolaitos, 
joka siirtää luottosopimuksen, ilmoittaa 
valvontaviranomaiselleen ja tämän 
direktiivin noudattamista valvovalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
neljännesvuosittain ja kootusti vähintään 
siirretyn luottosalkun jäljellä olevan 
yhteenlasketun saldon ja niiden 
sisältämien lainojen määrän ja koon sekä 
sen, sisältääkö se kuluttajien kanssa 
tehtyjä sopimuksia. Jokaisesta yhdellä 
siirrolla siirretystä salkusta olisi oltava 
tiedot oikeushenkilötunnuksesta, tai jos se 
ei ole tiedossa, ostajan henkilöllisyydestä 
ja osoitteesta sekä tarvittaessa ostajan 
edustajasta unionissa. Toimivaltaisen 
viranomaisen olisi toimitettava nämä tiedot 
viranomaisille, joilla on toimivalta valvoa 
luotonostajaa. Nämä 
läpinäkyvyysvaatimukset mahdollistavat 
luottosopimusten siirron yhdenmukaisen ja 
tehokkaan valvonnan unionissa. Jotta 
noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
päällekkäisyyksien välttämiseksi otettava 
huomioon tiedot, jotka niillä on jo 
käyttävissä muilla tavoin, mikä koskee 
erityisesti luottolaitoksia. On selvää, että 
vaatimus ilmoittaa luottosalkusta 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, kun salkku on siirretty 
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luotonostajalle, kuuluu luotonostajan 
vastuualueeseen. Kun kyse on 
arvopaperistamistransaktioista, joiden 
osalta on säädetty pakollisista avoimuutta 
koskevista malleista, olisi vältettävä 
päällekkäistä raportointia tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 252
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Neuvoston toimintasuunnitelman 
mukaisesti olisi vahvistettava 
luottolaitosten tietoinfrastruktuuria 
järjestämättömiä luottosopimuksia 
koskevilla yhdenmukaisilla ja 
standardoiduilla tiedoilla. EPV on laatinut 
tietolomakkeita, joilla saadaan tietoa 
kaupankäyntivaraston ulkopuolisista 
luottovastuista ja joiden avulla mahdolliset 
ostajat voivat arvioida luottosopimusten 
arvon ja noudattaa asianmukaista 
huolellisuutta. Tällaisten lomakkeiden 
käyttö luottosopimusten yhteydessä 
vähentäisi informaation epäsymmetrioita 
luottosopimusten mahdollisten ostajien ja 
myyjien välillä ja myötävaikuttaisi siten 
toimivien jälkimarkkinoiden kehittymiseen 
unionissa. Sen vuoksi EPV:n olisi 
laadittava tietolomakkeet teknisten 
täytäntöönpanostandardien muodossa, ja 
luottolaitosten olisi käytettävä näitä 
standardeja, jotta myytävänä olevia 
luottosopimuksia olisi helpompi arvioida.

(32) Neuvoston toimintasuunnitelman 
mukaisesti olisi vahvistettava 
luottolaitosten tietoinfrastruktuuria 
järjestämättömiä luottosopimuksia 
koskevilla yhdenmukaisilla ja 
standardoiduilla tiedoilla. EPV on laatinut 
tietolomakkeita, joilla saadaan tietoa 
kaupankäyntivaraston ulkopuolisista 
luottovastuista ja joiden avulla mahdolliset 
ostajat voivat arvioida luottosopimusten 
arvon ja noudattaa asianmukaista 
huolellisuutta. Tällaisten lomakkeiden 
käyttö luottosopimusten yhteydessä 
vähentäisi informaation epäsymmetrioita 
luottosopimusten mahdollisten ostajien ja 
myyjien välillä ja myötävaikuttaisi siten 
toimivien jälkimarkkinoiden kehittymiseen 
unionissa. Sen vuoksi EPV:n olisi 
laadittava tietolomakkeet teknisten 
täytäntöönpanostandardien muodossa 
luottolaitoksia varten. 
Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi 
näitä tietovaatimuksia olisi sovellettava 
luottolaitoksiin oikeasuhteisesti ottaen 
huomioon niiden koko ja monitahoisuus. 
Muita luottosopimusten myyjiä olisi 
kannustettava käyttämään näitä 
standardeja, jotta myytävänä olevia 
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luottosopimuksia olisi helpompi arvioida.

Or. en

Tarkistus 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Koska järjestämättömästä luotosta 
koostuvan salkun arvon määrittäminen on 
monimutkaista, todelliset ostajat ovat 
jälkimarkkinoilla ammattimaisia sijoittajia. 
Usein ne ovat sijoitusrahastoja, 
rahoituslaitoksia tai luottolaitoksia. Koska 
ne eivät luo uutta luottoa vaan ostavat 
olemassa olevaa luottoa omalla riskillään, 
ne eivät aiheuta vakavaraisuuteen liittyviä 
ongelmia ja niiden mahdollinen vaikutus 
järjestelmäriskiin on hyvin pieni. Sen 
vuoksi ei ole aiheellista vaatia 
tämäntyyppisiä sijoittajia hakemaan 
toimilupaa tai asettaa erityisehtoja, jotka 
niiden olisi täytettävä voidakseen harjoittaa 
tällaista toimintaa. On kuitenkin tärkeää, 
että unionin kuluttajansuojasääntöjä ja 
kansallisia kuluttajansuojasääntöjä 
sovelletaan edelleen ja että luotonottajien 
oikeudet perustuvat yhä alkuperäiseen 
luottosopimukseen.

(33) Koska järjestämättömästä luotosta 
koostuvan salkun arvon määrittäminen on 
monimutkaista, todelliset ostajat ovat 
jälkimarkkinoilla ammattimaisia sijoittajia. 
Usein ne ovat sijoitusrahastoja, 
rahoituslaitoksia tai luottolaitoksia. Koska 
ne eivät luo uutta luottoa vaan ostavat 
olemassa olevaa luottoa omalla riskillään, 
ne eivät aiheuta vakavaraisuuteen liittyviä 
ongelmia ja niiden mahdollinen vaikutus 
järjestelmäriskiin on hyvin pieni. Sen 
vuoksi ei ole aiheellista vaatia 
tämäntyyppisiä sijoittajia hakemaan 
toimilupaa tai asettaa erityisehtoja, jotka 
niiden olisi täytettävä voidakseen harjoittaa 
tällaista toimintaa. On kuitenkin tärkeää, 
että unionin kuluttajansuojasääntöjä ja 
kansallisia kuluttajansuojasääntöjä 
sovelletaan edelleen ja että luotonottajien 
oikeudet perustuvat yhä alkuperäiseen 
luottosopimukseen. Luotonostajat, jotka 
eivät ole luottolaitoksia, mutta joita 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
silti sääntelee tai valvoo, voivat kuitenkin 
tietyissä tapauksissa myöntää uusia 
luottoja luotonottajayrityksille, kun ne 
pyrkivät toteuttamaan kohtuullisia 
takaisinperintätoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jos luotonostajat ovat kolmansista 
maista, unionissa olevien kuluttajien voi 
olla vaikeampi vedota unionin 
lainsäädännön mukaisiin oikeuksiinsa ja 
kansallisten viranomaisten voi olla 
hankalampi valvoa luottosopimusten 
täytäntöönpanoa. Luottolaitoksetkin 
saattavat olla haluttomia siirtämään 
luottosopimuksia kolmansien maiden 
luotonostajille maineriskin vuoksi. 
Velvoittamalla kolmansista maista olevat 
kuluttajaluoton ostajat nimeämään 
unionissa toimiluvan saanut luottolaitos 
tai luotonhallinnoija hallinnoimaan 
luottosopimusta varmistetaan, että 
kuluttajien oikeuksia koskevat vaatimukset 
säilyvät luottosopimuksen siirron jälkeen 
ennallaan. Luotonhallinnoija on 
velvollinen noudattamaan sovellettavaa 
unionin lainsäädäntöä ja kansallista 
lainsäädäntöä, ja kansallisille 
viranomaisille olisi annettava yksittäisissä 
jäsenvaltioissa tarvittavat valtuudet valvoa 
tehokkaasti luotonhallinnoijan toimintaa.

(34) Jos luotonostajat ovat kolmansista 
maista, unionissa olevien kuluttajien voi 
olla vaikeampi vedota unionin 
lainsäädännön mukaisiin oikeuksiinsa ja 
kansallisten viranomaisten voi olla 
hankalampi valvoa luottosopimusten 
täytäntöönpanoa. Luottolaitoksetkin 
saattavat olla haluttomia siirtämään 
luottosopimuksia kolmansien maiden 
luotonostajille maineriskin vuoksi. Tämän 
tuloksena sekä unionissa toimivilta 
luotonostajilta että luotonhallinnoijilta on 
edellytettävä unionissa saatua toimilupaa, 
jotta varmistetaan, että kuluttajien 
oikeuksia koskevat vaatimukset säilyvät 
luottosopimuksen siirron jälkeen ennallaan. 
Luotonostaja ja luotonhallinnoija ovat 
velvollisia noudattamaan sovellettavaa 
unionin lainsäädäntöä ja kansallista 
lainsäädäntöä, ja kansallisille 
viranomaisille olisi annettava yksittäisissä 
jäsenvaltioissa tarvittavat valtuudet valvoa 
tehokkaasti niiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Luotonostajat noudattavat yleensä 
lyhyen aikavälin liiketoimintamallia, jossa 
erikoistutaan ostamaan ongelmaluottoja 
suurella alennuksella ja pyritään 
hankkimaan kohde-etuus haltuun 
mahdollisimman pian. Koska luotonostaja 
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tekee ongelmaluottoa koskevat keskeiset 
päätökset, mukaan luettuina päätökset 
korkotasosta, lainan 
uudelleenjärjestelystä ja lainan 
perimisestä, on ratkaisevan tärkeää, että 
luotonostajalla – eikä ainoastaan 
välittäjänä toimivalla luotonhallinnoijalla 
– on unionissa saatu toimilupa ja siihen 
sovelletaan unionin sääntelyä sekä 
toimintajäsenvaltionsa kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten valvontaa, 
tarkastuksia ja seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 256
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Kun luotonostaja hallinnoi 
luotonantajan luottosopimuksen mukaisia 
oikeuksia ja velvollisuuksia tai itse 
luottosopimusta ja panee ne täytäntöön, 
sen katsotaan olevan luotonhallinnoija, ja 
tästä syystä sillä olisi oltava toimilupa 
tässä direktiivissä säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 257
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Rajoittamatta direktiivin (52) Rajoittamatta direktiivin 
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2014/17/EU, direktiivin 2008/48/EY ja 
direktiivin 93/13/ETY mukaisia 
sopimuksen tekemistä edeltäviä velvoitteita 
kuluttajalle olisi kuluttajansuojan korkean 
tason varmistamiseksi esitettävä hyvissä 
ajoin ennen luottosopimuksen ehtojen 
muutoksia selkeä ja kattava luettelo 
kaikista tällaisista muutoksista, niiden 
toteuttamisaikataulusta ja tarpeellisista 
yksityiskohdista sekä sen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja osoite, jolle kuluttaja 
voi tehdä valituksen.

2014/17/EU, direktiivin 2008/48/EY ja 
direktiivin 93/13/ETY mukaisia 
sopimuksen tekemistä edeltäviä velvoitteita 
kuluttajalle olisi kuluttajansuojan korkean 
tason varmistamiseksi esitettävä hyvissä 
ajoin ennen luottosopimuksen ehtojen 
merkittäviä muutoksia selkeä ja kattava 
luettelo kaikista tällaisista muutoksista, 
niiden toteuttamisaikataulusta ja 
tarpeellisista yksityiskohdista sekä sen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite, 
jolle kuluttaja voi tehdä valituksen.

Or. en

Perustelu

Suhteettoman hallinnollisen rasituksen välttämiseksi vain merkittävien muutosten olisi 
käynnistettävä tietovaatimuksen soveltaminen.

Tarkistus 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Luotonottajien suojelun riittävän 
tason aikaan saamiseksi ja velan 
perinnän väärinkäytöksiin puuttumiseksi 
yhdenmukaistetulla EU:n sääntelyllä olisi 
varmistettava, että luotonhallinnoijien 
kustannuksia ja palkkioita ei koskaan 
peritä luotonottajilta.

Or. en

Tarkistus 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(54 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kielletään käyttäytyminen ja 
käytännöt, jotka ovat omiaan 
loukkaamaan luotonottajien yksityisyyttä, 
vahingoittamaan heidän ihmisarvoaan tai 
johtamaan heitä harhaan. Käytäntöjä, 
joita voidaan pitää ahdisteluna, ovat 
muun muassa liialliset karhukirjeet, 
loukkaava kielenkäyttö, leimaavien 
kirjekuorien käyttö, vierailut 
luotonottajan työpaikalle työaikana tai 
yhteydenotot luotonottajan työtovereihin 
tai perheeseen. Tällaiset käytännöt voivat 
pahentaa luotonottajan tilannetta 
vähentämällä hänen kykyään maksaa 
velkansa takaisin työpaikan menetyksen 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset 
puitteet ja vaatimukset seuraaville:

Tämä direktiivi koskee järjestämättömiä 
lainoja lukuun ottamatta vakuudellisia ja 
vakuudettomia luottosopimuksia, jotka on 
tehty luotonantajien ja direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen kuluttajien välillä. Tässä 
direktiivissä vahvistetaan yhteiset puitteet 
ja vaatimukset seuraaville:

Or. de

Perustelu

Kuluttajaluottojen jälkimarkkinoiden syntyminen ei ole kuluttajasuojan vaarantumisen vuoksi 
toivottavaa, ja se on siksi syytä estää. On nimittäin todennäköistä, että lainojen myynti 
vaikuttaisi merkittävästi kuluttajien sopimuksenvaraiseen asemaan.
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Tarkistus 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset 
puitteet ja vaatimukset seuraaville:

Tämä direktiivi koskee järjestämättömiä 
luottosopimuksia ja siinä vahvistetaan 
yhteiset puitteet ja vaatimukset seuraaville:

Or. en

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

Tarkistus 262
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotonhallinnoijat, jotka toimivat 
luottolaitoksen tai luotonostajan puolesta 
luottolaitoksen tai sen tytäryritysten 
tekemän luottosopimuksen yhteydessä;

a) luotonhallinnoijat, jotka 
hallinnoivat luottosopimuksen mukaisia 
luotonantajan oikeuksia tai itse 
luottosopimusta, jonka on tehnyt 
luottolaitos, sen unioniin sijoittautunut 
tytäryritys tai muu luotonantaja, joka on 
luotonantaja tai toimii luotonostajan tai 
luottolaitoksen puolesta;

Or. en

Tarkistus 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) luotonhallinnoijat, jotka toimivat 
luottolaitoksen tai luotonostajan puolesta 
luottolaitoksen tai sen tytäryritysten 
tekemän luottosopimuksen yhteydessä;

a) unioniin sijoittautuneen 
luottolaitoksen tekemän järjestämättömän 
luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
järjestämättömän luottosopimuksen 
luotonhallinnoijat, jotka toimivat 
luottolaitoksen tai luotonostajan puolesta;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotonhallinnoijat, jotka toimivat 
luottolaitoksen tai luotonostajan puolesta 
luottolaitoksen tai sen tytäryritysten 
tekemän luottosopimuksen yhteydessä;

a) luotonhallinnoijat, jotka toimivat 
luottolaitoksen tai luotonostajan puolesta 
unioniin sijoittautuneen luottolaitoksen 
tekemän järjestämättömän 
luottosopimuksen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 265
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luotonostajat, jotka ostavat 
luottolaitoksen tai sen tytäryritysten 
tekemän luottosopimuksen;

b) luotonostajat, jotka ostavat 
luottosopimuksen mukaisia luotonantajan 
oikeuksia tai itse luottosopimuksen, jonka 
on tehnyt luottolaitos, sen unioniin 
sijoittautunut tytäryritys tai muu 
luotonantaja;

Or. en
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Tarkistus 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luotonostajat, jotka ostavat 
luottolaitoksen tai sen tytäryritysten 
tekemän luottosopimuksen;

b) luotonostajat, jotka ostavat 
unioniin sijoittautuneen luottolaitoksen 
tekemän järjestämättömän 
luottosopimuksen;

Or. en

Tarkistus 267
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) täydentävä yhteinen 
tuomioistuinten ulkopuolinen nopeutettu 
vakuuksien täytäntöönpanomekanismi, 
joka koskee luotonantajien ja 
luotonottajayritysten välillä tehtyjä 
vakuudellisia luottosopimuksia.

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) täydentävä yhteinen 
tuomioistuinten ulkopuolinen nopeutettu 
vakuuksien täytäntöönpanomekanismi, 

Poistetaan.
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joka koskee luotonantajien ja 
luotonottajayritysten välillä tehtyjä 
vakuudellisia luottosopimuksia.

Or. en

Tarkistus 269
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) luotonantajat ennen 
luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai 
luottosopimuksen siirtämistä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi koskee vain 
järjestämättömiä luottosopimuksia. 
Luotonantajat eivät saa siirtää kuluttajien 
kanssa tehtyjä hoidettuja 
luottosopimuksia kolmansille osapuolille.

Or. en

Perustelu

Se, että tämä direktiivi koskee vain järjestämättömiä lainoja, mainitaan perusteluissa ja 
johdanto-osassa. Kohdetta koskevassa 1 artiklassa ja soveltamisalaa koskevassa 2 artiklassa 
tätä ei kuitenkaan mainita. Selvyyden vuoksi ja tahattomien seurausten välttämiseksi on 
mainittava nimenomaisesti, että tässä direktiivissä käsitellään vain järjestämättömiä 
luottosopimuksia. Tämä merkitsee myös sitä, että luotonantajien ei pitäisi sallia myydä 
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hoidettuja luottosopimuksia kolmansille osapuolille.

Tarkistus 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi koskee järjestämättömiä 
luottosopimuksia. Luotonantajat eivät saa 
siirtää kuluttajien kanssa tehtyjä 
hoidettuja luottosopimuksia kolmansille 
osapuolille.

Or. en

Tarkistus 272
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi koskee järjestämättömiä 
luottosopimuksia. Luotonantajat eivät saa 
siirtää kuluttajien kanssa tehtyjä 
hoidettuja luottosopimuksia kolmansille 
osapuolille.

Or. en

Perustelu

Se, että tämä direktiivi koskee vain järjestämättömiä lainoja, mainitaan perusteluissa ja 
johdanto-osassa. Kohdetta koskevassa 1 artiklassa ja soveltamisalaa koskevassa 2 artiklassa 
tätä ei kuitenkaan mainita. Selvyyden vuoksi ja tahattomien seurausten välttämiseksi on 
mainittava nimenomaisesti, että tässä direktiivissä käsitellään vain järjestämättömiä 
luottosopimuksia. Tämä merkitsee myös sitä, että luotonantajien ei pitäisi sallia myydä 
hoidettuja luottosopimuksia kolmansille osapuolille.
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Tarkistus 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luotonantajat eivät saa siirtää kuluttajien 
kanssa tehtyjä hoidettuja 
luottosopimuksia kolmansille osapuolille.

Or. en

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

Tarkistus 274
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotonantajan puolesta toimiva 
luotonhallinnoija, joka hallinnoi unioniin 
sijoittautuneen luottolaitoksen tai sen 
unioniin sijoittautuneiden tytäryritysten 
tekemää luottosopimusta, sovellettavan 
unionin lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti;

a) luotonhallinnoijat, jotka 
hallinnoivat luottosopimuksen mukaisia 
luotonantajan oikeuksia tai itse 
luottosopimusta luotonantajan puolesta 
sovellettavan unionin lainsäädännön tai 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 275
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus



AM\1195240FI.docx 51/164 PE645.006v01-00

FI

b) luotonostaja, joka ostaa unioniin 
sijoittautuneen luottolaitoksen tai sen 
unioniin sijoittautuneiden tytäryritysten 
tekemän luottosopimuksen niin, että 
luotonostaja ottaa vastatakseen 
luottosopimuksen mukaisista luotonantajan 
velvoitteista, sovellettavan unionin 
lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

b) luotonostajat, jotka ostavat 
luotonantajalla luottosopimuksen 
mukaisesti olevat oikeudet tai itse 
luottosopimuksen niin, että luotonostaja 
ottaa vastatakseen luottosopimuksen 
mukaisista luotonantajan velvoitteista, 
sovellettavan unionin lainsäädännön ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 276
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 3, 23–33 ja 39–
43 artiklaa sovelletaan luotonantajien ja 
luotonottajayritysten välillä tehtyihin 
vakuudellisiin luottosopimuksiin, joiden 
vakuutena on mitä tahansa 
luotonottajayrityksen omistamaa irtainta 
ja kiinteää omaisuutta, joka on asetettu 
vakuudellisesta luottosopimuksesta 
johtuvien saatavien takaisinmaksun 
vakuudeksi luotonantajalle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 277
Stasys Jakeliūnas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
luotonantajien ja luotonottajien välisiin 
luottosopimuksiin, kun luotonottajat ovat 
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kuluttajia, joiden vakuutena on 
asuinkiinteistö, joka on luotonottajan 
pääasiallinen asunto. 

Or. en

Perustelu

Asuntolainan ottaminen on yksi tärkeimmistä ja riskialtteimmista päätöksistä. 
Varallisuushinnat ovat nousseet korkealle tasolle, ja tämä saattaa ajaa luotonottajat 
taloudellisiin ongelmiin etenkin korkojen noustessa. Tällaisten luottosopimusten 
sisällyttäminen järjestämättömien lainojen yhtenäisten jälkimarkkinoiden soveltamisalaan 
mahdollistaisi sen, että ongelmissa olevat luotonottajat joutuvat toimimaan ulkomaille 
sijoittautuneiden ja siellä säänneltyjen ja valvottujen luotonostajien ja luotonhallinnoijien 
kanssa. Tämä lisää epäoikeudenmukaisen kohtelun ja tällaisten kolmansien osapuolten 
suorittamien asuntojen ulosmittausten riskiä.

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
kuluttajien kanssa tehtyihin 
järjestämättömiin luottosopimuksiin. 
Luotonantajat eivät saa siirtää kuluttajien 
kanssa tehtyjä hoidettuja 
luottosopimuksia kolmansille osapuolille.

Or. en

Tarkistus 279
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
direktiivin 2014/17/EU, direktiivin 

3. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien luottosopimusten osalta tämä 
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2008/48/EY, neuvoston direktiivin 
93/13/ETY ja niitä koskevien kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten nojalla 
kuluttajille myönnettyyn suojaan, kun 
kyseessä ovat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat 
luottosopimukset.

direktiivi ei vaikuta kansallisen 
lainsäädännön mukaisiin sopimus- tai 
siviilioikeudellisiin periaatteisiin, jotka 
koskevat luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
luottosopimuksen siirtämistä, eikä 
kuluttajille tai luotonottajille erityisesti 
asetuksen N:o 1215/2012, asetuksen N:o 
593/2008, direktiivin 2014/17/EU, 
direktiivin 2008/48/EY, neuvoston 
direktiivin 93/13/ETY sekä niitä koskevien 
kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
taikka muun asiaa koskevan unionin 
lainsäädännön ja kansallisen 
kuluttajansuojalainsäädännön nojalla 
myönnettyyn suojaan.

Or. en

Tarkistus 280
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön [voimassa oleviin] 
rajoituksiin, jotka koskevat sellaisten 
järjestämättömien luottosopimusten 
mukaisten luotonantajien oikeuksien 
siirtämistä, joissa maksusuoritus ei ole 
erääntynyt tai on erääntynyt alle 90 
päivää sitten tai joita ei ole irtisanottu 
kansallisen siviilioikeuden mukaisesti, tai 
tällaisten järjestämättömien 
luottosopimusten siirtämistä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön rajoituksiin, jotka 
koskevat sellaisten järjestämättömien 
luottosopimusten mukaisten 
luotonantajien oikeuksien siirtämistä, 
joissa maksusuoritus ei ole erääntynyt tai 
on erääntynyt alle 90 päivää sitten tai 
joita ei ole irtisanottu kansallisen 
siviilioikeuden mukaisesti, tai tällaisten 
järjestämättömien luottosopimusten 
siirtämistä.

Or. en

Perustelu

Teksti on identtinen neuvoston tekstin (7344/19 ADD 1) 2 artiklan ja 3 artiklan a alakohdan 
ja ECON-valiokunnan maaliskuussa 2019 laatiman epävirallisen kompromissiehdotuksen 
johdanto-osan 2 artiklan ja 3 artiklan a alakohdan kanssa.

Tarkistus 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön vaatimuksiin, jotka 
koskevat luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
luottosopimuksen hallinnointia, kun 
luotonostaja on asetuksen (EU) 2017/240 
2 artiklan 2 kohdassa määritelty 
arvopaperistamista varten perustettu 
erillisyhtiö.
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Or. en

Tarkistus 283
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön vaatimuksiin, jotka 
koskevat luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
luottosopimuksen hallinnointia, kun 
luotonostaja on asetuksen (EU) 2017/240 
2 artiklan 2 kohdassa määritelty 
arvopaperistamista varten perustettu 
erillisyhtiö.

Or. en

Tarkistus 284
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin 3–22 ja 34–43 
artiklaa ei sovelleta seuraaviin:

Poistetaan.

a) luottosopimuksen hallinnointi, jota 
suorittaa unioniin sijoittautunut 
luottolaitos tai sen unioniin 
sijoittautuneet tytäryritykset;
b) sellaisen luottosopimuksen 
hallinnointi, joka ei ole unioniin 
sijoittautuneen luottolaitoksen tai sen 
unioniin sijoittautuneiden tytäryritysten 
tekemä, paitsi jos kyseinen luottosopimus 
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korvataan tällaisen laitoksen tai sen 
tytäryritysten tekemällä 
luottosopimuksella;
c) luottosopimuksen ostaminen, kun 
ostaja on unioniin sijoittautunut 
luottolaitos tai sen unioniin 
sijoittautuneet tytäryritykset;
d) sellaisten luottosopimusten siirtäminen, 
jotka on siirretty ennen 41 artiklan 2 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
päivää.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luottosopimuksen hallinnointi, jota 
suorittaa unioniin sijoittautunut luottolaitos 
tai sen unioniin sijoittautuneet 
tytäryritykset;

a) luottosopimuksen hallinnointi, jota 
suorittaa unioniin sijoittautunut luottolaitos 
tai sen unioniin sijoittautuneet 
tytäryritykset; direktiivin 2011/61/EU 4 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
määritelty vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitaja; direktiivin 
2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa määritelty rahastoyhtiö; tai 
direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa määritelty 
sijoituspalveluyritys;

Or. en

Tarkistus 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) luottosopimuksen ostamiseen, 
jonka suorittaa luottolaitos tai muu kuin 
luottolaitos, joka on ollut osallisena 
verojen välttelyyn tai veronkiertoon 
liittyvässä tapauksessa jossain unionin 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten luottosopimusten 
siirtäminen, jotka on siirretty ennen 41 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua päivää.

d) sellaisten luotonantajan 
oikeuksien tai itse luottosopimusten 
siirtäminen, jotka on siirretty ennen 41 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua päivää.

Or. en

Tarkistus 288
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
tämän direktiivin soveltamisesta sellaisen 
ammatin edustajan tekemän 
luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
luottosopimuksen hallinnoinnin, jota 
kukin jäsenvaltio valvoo, kuten julkisen 
notaarin ja haastemiehen, sellaisena kuin 
ne on määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä, tai asianajajan, 
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sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/5/EY36 a 1 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa, silloin kun he harjoittavat 
tämän direktiivin 3 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettua toimintaa osana ammattiaan.

Or. en

Tarkistus 289
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän direktiivin 5, 6 ja 7 artiklaa 
ei sovelleta luottolaitoksiin tai niiden 
unioniin sijoittautuneisiin tytäryrityksiin. 
Kun jäsenvaltiot saattavat tämän 
direktiivin osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, niiden on vältettävä 
toistamasta vaatimuksia, joita 
luottolaitoksille asetetaan direktiivissä 
2014/17/EU, direktiivissä 2008/48/EY ja 
direktiivissä 2013/36/EY.

Or. en

Tarkistus 290
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän direktiivin 3, 23–33 ja 34–
43 artiklaa ei sovelleta seuraaviin:

Poistetaan.

a) luotonantajien ja luotonottajien välillä 
tehdyt vakuudelliset luottosopimukset, 
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kun luotonottajat ovat direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjä kuluttajia;
b) luotonantajien ja luotonottajayritysten 
välillä tehdyt vakuudelliset 
luottosopimukset, kun 
luotonottajayritykset ovat voittoa 
tavoittelemattomia yrityksiä;
c) luotonantajien ja luotonottajayritysten 
välillä tehdyt vakuudelliset 
luottosopimukset, joiden vakuus kuuluu 
seuraaviin lajeihin:
i) direktiivin 2002/47/EY37 2 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa määritellyt 
rahoitusvakuusjärjestelyt;
ii) kiinteä asunto-omaisuus, joka on 
lainanottajayrityksen pääasiallinen 
asunto.
_________________
37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä 
kesäkuuta 2002, 
rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 
168, 27.6.2002, s. 43).

Or. en

Tarkistus 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotonantajien ja luotonottajien 
välillä tehdyt vakuudelliset 
luottosopimukset, kun luotonottajat ovat 
direktiivin 2008/48/EY 3 artiklan a 
alakohdassa määriteltyjä kuluttajia;

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Kuluttajaluottojen jälkimarkkinoiden syntyminen (järjestämättömien lainojen myyminen) ei 
ole kuluttajasuojan vaarantumisen vuoksi toivottavaa, ja se on siksi syytä estää. On nimittäin 
todennäköistä, että lainojen myynti vaikuttaisi merkittävästi kuluttajien sopimuksenvaraiseen 
asemaan.

Tarkistus 292
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän direktiivin 4–14 artiklaa, 
15 artiklan 1 kohtaa sekä 16–22 ja 34–37 
artiklaa ei sovelleta seuraaviin:
a) hoidettuihin lainoihin; ja
b) syndikoituihin lainajärjestelyihin.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’luotonottajalla’ oikeushenkilöä tai 
luonnollista henkilöä, joka on tehnyt 
luottosopimuksen luotonantajan kanssa;

3) ’luotonottajalla’ oikeushenkilöä tai 
luonnollista henkilöä, joka ei ole kuluttaja 
ja joka on tehnyt luottosopimuksen 
luotonantajan kanssa;

Or. en

Tarkistus 294
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
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3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) ’maksuvaikeuksista kärsivällä 
luotonottajalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on tehnyt 
luottosopimuksen, joka on luokiteltu tai 
todennäköisesti luokitellaan 
hoitamattomaksi 9 a kohdassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 295
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’luottosopimuksella’ alkuperäistä, 
muutettua tai korvattua sopimusta, jonka 
mukaan luotonantaja myöntää tai lupaa 
myöntää luottoa maksun lykkäyksen, 
lainan tai muun vastaavan taloudellisen 
järjestelyn muodossa;

5) ’luottosopimuksella’ 
luottolaitoksen tai minkä tahansa muun 
luotonantajan alkuperäistä, muutettua tai 
korvattua sopimusta, jonka mukaan 
luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää 
luottoa maksun lykkäyksen, lainan tai 
muun vastaavan taloudellisen järjestelyn 
muodossa

Or. en

Tarkistus 296
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’luotonostajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 

7) ’luotonostajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
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luottolaitos tai luottolaitoksen tytäryritys 
ja joka elinkeino-, liike- tai 
ammattitoiminnassaan ostaa 
luottosopimuksen;

elinkeino-, liike- tai ammattitoiminnassaan 
ostaa luottosopimuksen;

Or. en

Tarkistus 297
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) ’luotonhallinnoijalla’ 
oikeushenkilöä, joka liiketoiminnassaan 
hallinnoi ja panee täytäntöön 
luotonantajan järjestämättömän 
luottosopimuksen mukaisiin oikeuksiin tai 
itse luottosopimukseen liittyviä oikeuksia 
ja velvollisuuksia luotonantajan tai 
itsensä puolesta ja toteuttaa ainakin 
yhden tai useamman seuraavista 
toiminnoista:
i) kerää tai perii kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti luotonottajalta 
maksettavia suorituksia, jotka liittyvät 
luotonantajan luottosopimuksen 
mukaisiin oikeuksiin tai itse 
luottosopimukseen, jos ei ole kyse 
direktiivin 2015/2366 liitteen I 
määritelmän mukaisesta 
’maksupalvelusta’;
ii) neuvottelee luotonottajien kanssa 
kansallisen lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti uudelleen ehdoista, jotka 
liittyvät luotonantajan luottosopimuksen 
mukaisiin oikeuksiin tai itse 
luottosopimukseen, noudattaen 
luotonantajan antamia ohjeita, ellei tämä 
ole direktiivin 2014/17/EU 4 artiklan 5 
kohdassa tai direktiivin 2008/48/ EY 3 
artiklan f alakohdassa tarkoitettu 
’luotonvälittäjä’;
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iii) käsittelee valituksia, jotka koskevat 
luotonantajan luottosopimuksen mukaisia 
oikeuksia tai itse luottosopimusta;
iv) tiedottaa luotonottajalle mahdollisista 
koron tai maksujen muutoksista tai 
luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
luottosopimuksen mukaisesti 
maksettavista suorituksista.

Or. en

Tarkistus 298
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’luotonhallinnoijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
luottolaitos tai sen tytäryritys ja joka 
toteuttaa luotonantajan puolesta yhden tai 
useamman seuraavista toiminnoista:

Poistetaan.

a) seuraa luottosopimuksen hoitamista;
b) kerää ja hallinnoi tietoja 
luottosopimuksen, luotonottajan ja 
luottosopimukselle mahdollisesti 
asetettujen vakuuksien tilanteesta;
c) tiedottaa luotonottajalle mahdollisista 
koron tai maksujen muutoksista tai 
luottosopimuksen mukaisesti 
maksettavista suorituksista;
d) panee luottosopimuksen mukaiset 
oikeudet ja velvoitteet täytäntöön 
luotonantajan puolesta, mukaan lukien 
takaisinmaksujen hallinnointi;
e) neuvottelee luottosopimuksen ehdot 
uudelleen luotonottajien kanssa, elleivät 
nämä ole direktiivin 2014/17/EU 4 
artiklan 5 alakohdassa tai direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan f alakohdassa 



PE645.006v01-00 64/164 AM\1195240FI.docx

FI

tarkoitettuja luotonvälittäjiä;
f) käsittelee luotonottajien valitukset.

Or. en

Tarkistus 299
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8) ’luotonhallinnoijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
luottolaitos tai sen tytäryritys ja joka 
toteuttaa luotonantajan puolesta yhden tai 
useamman seuraavista toiminnoista:

8) ’yritysten välisellä 
luotonhallinnoijalla’ luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka ei ole luottolaitos 
tai sen tytäryritys ja joka toteuttaa 
luotonottajayrityksen tai ammattimaisen 
luotonottajan luotonantajan puolesta 
yhden tai useamman seuraavista 
toiminnoista:

Or. en

Tarkistus 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) hoitaa velan perintään liittyvät 
toiminnot;

Or. en

Tarkistus 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – f alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

f) käsittelee luotonottajien valitukset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) hoitaa velan perintään liittyvät 
toiminnot;

Or. en

Tarkistus 303
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) ’yrityksen ja luotonottajan 
välisellä luotonhallinnoijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
luottolaitos tai sen tytäryritys ja joka 
toteuttaa luotonottajan luotonantajan 
puolesta yhden tai useamman seuraavista 
toiminnoista:
a) seuraa luottosopimuksen hoitamista;
b) kerää ja hallinnoi tietoja 
luottosopimuksen, luotonottajan ja 
luottosopimukselle mahdollisesti 
asetettujen vakuuksien tilanteesta;
c) tiedottaa luotonottajalle mahdollisista 
koron tai maksujen muutoksista tai 
luottosopimuksen mukaisesti 
maksettavista suorituksista;
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d) panee luottosopimuksen mukaiset 
oikeudet ja velvoitteet täytäntöön 
luotonantajan puolesta, mukaan lukien 
takaisinmaksujen hallinnointi;
e) neuvottelee luottosopimuksen ehdot 
uudelleen luotonottajien kanssa, elleivät 
nämä ole direktiivin 2014/17/EU 4 
artiklan 5 alakohdassa tai direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan f alakohdassa 
tarkoitettuja luotonvälittäjiä;
f) hoitaa velan perintään liittyvät 
toiminnot.

Or. en

Tarkistus 304
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) ’järjestämättömällä 
luottosopimuksella’ tarkoitetaan 
asetuksen (EU) 575/2013 47 a artiklan 
mukaisesti järjestämättömäksi luokiteltua 
vastuuta.

Or. en

Tarkistus 305
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) ’järjestämättömällä 
luottosopimuksella’ tarkoitetaan 
asetuksen (EU) 575/2013 mukaisesti 
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järjestämättömäksi vastuuksi luokiteltua 
luottosopimusta.

Or. en

Tarkistus 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Joustotoimenpiteet ja ulosmittaus

1. Luottolaitosten on kaikin tavoin 
pyrittävä välttämään kuluttajien 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
kolmansille osapuolille. Jäsenvaltioiden 
on erityisesti varmistettava, että 
luotonantajat osoittavat ongelmiin 
joutuneita luotonottajia kohtaan 
kohtuullista joustavuutta noudattaen 
direktiivin 2014/17/EU 28 artiklaa sekä 
EPV:n ohjeita maksamattomista lainoista 
ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12.
2. Joustotoimenpiteet voivat sisältää 
seuraavat kuluttajalle tehtävät 
myönnytykset:
a) luottosopimuksen täydellinen tai 
osittainen uudelleenrahoitus,
b) luottosopimuksen aikaisempien ehtojen 
muuttaminen muun muassa seuraavasti:
i. laina-ajan pidentäminen,
ii. lainatyypin muuttaminen (kuten 
kiinnelainan muuttaminen pääomaa ja 
korkoa lyhentävästä kiinnelainasta 
ainoastaan korkoa lyhentäväksi 
kiinnelainaksi),
iii. takaisinmaksujen täydellinen tai 
osittainen lykkääminen tietyksi ajaksi,
iv. lainakoron muuttaminen tiettyyn 
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ylärajaan asti,
v. maksuvapaan myöntäminen.
3. Komission täytäntöönpanoasetuksessa 
(EU) 2015/227 vahvistetulla 
hoitamattomien lainojen määritelmällä ei 
rajoiteta luotonantajien joustovelvoitteita.
4. Jos ulosmittauksessa luoton vakuutena 
on kuluttajan pääasiallinen asunto, 
luoton takaisinmaksamiseen riittää, että 
vakuus tai vakuuden myymisestä saatavat 
tuotot palautetaan tai siirretään 
luotonantajalle tai kolmannelle 
osapuolelle. Direktiivin 2014/17/EU 28 
artiklan 4 kohtaa muutetaan vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Järjestämättömien asuntoon liittyvien 
kiinnelainojen myyntiä koskevat ehdot

1) Lainaa, jonka vakuutena on asuntoon 
liittyvä kiinnitys jossakin jäsenvaltiossa, ei 
saa siirtää luotonostajalle tai 
luotonhallinnoijalle tai kolmannelle 
osapuolelle ilman luotonottajan kirjallista 
suostumusta.
2) Kun luotonantaja hakee entisen tai 
uuden omistajan hyväksyntää, hänen on 
esitettävä luotonottajalle lausunto, joka 
sisältää riittävästi tietoa, jotta tämä voi 
tehdä tietoon perustuvan päätöksen.
3) Jäljempänä 2 kohdassa määritellyllä 
tavalla esitettävän lausunnon on saatava 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
ennakkohyväksyntä, ja sen tulee sisältää: 
i) selkeä selitys siirron vaikutuksista, 
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mukaan luettuna sen vaikutukset 
luotonottajan jäsenyyteen, kun 
lainanantaja on hypoteekkiyhdistys, ja ii) 
tiedot siitä, miten siirto saattaa vaikuttaa 
luotonottajaan.
4) Kutakin luotonottajaa on lähestyttävä 
henkilökohtaisesti ja hänelle on annettava 
kohtuullinen aika, jonka kuluessa antaa 
tai evätä suostumuksensa.

Or. en

Tarkistus 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Pääasiallisten asuntojen poissulkeminen

Pääasialliseen asuntoon liittyvät 
kiinnelainat suljetaan tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
3 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c artikla
Luotonottajien suoja

Riittävä luotonottajien suojan taso on 
varmistettava kaikkina aikoina. 
Luotonottajien kanssa tekemisissä olevien 
luotonhallinnoijien on noudatettava tässä 
direktiivissä säädettyjä erityisiä 
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vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 310
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
II osasto – I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luotonhallinnoijien toimilupa Luotonhallinnoijien ja luotonostajien 
toimilupa

Or. en

Perustelu

Myös luotonostajilla olisi oltava toimilupa voidakseen tarjota luotonhallinnointipalveluja, 
jotta varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset sääntelevät niitä toimijoita, joilla on 
laillinen omistusoikeus luottosopimuksen nojalla myönnettyyn lainaan, ja että näitä toimijoita 
koskevat yhtenäiset ja yhdenmukaiset edellytykset.

Tarkistus 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on voitava 
säilyttää nykyiset kansalliset 
toimenpiteensä, joilla pyritään 
suojelemaan ongelmissa olevia 
luotonottajia, sekä hyväksymään 
tiukempia toimenpiteitä, kuten 
henkilökohtaista maksukyvyttömyyttä 
koskevat toimenpiteet sekä 
luotonhallinnoijien ja luotonostajien 
toiminnan rajoittaminen.

Or. en
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Tarkistus 312
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luotonostaja hankkii kotijäsenvaltiossa 
toimiluvan, ennen kuin se aloittaa 
toimintansa asianomaisen jäsenvaltion 
alueella, niiden vaatimusten mukaisesti, 
joista säädetään tämän direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa 
säännöksissä.

Or. en

Tarkistus 313
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
seuraavat vaatimukset 4 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun toimiluvan 
myöntämiselle:

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
seuraavat vaatimukset 4 artiklan 1 
kohdassa ja 1 a kohdassa tarkoitetun 
toimiluvan myöntämiselle:

Or. en

Tarkistus 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus



PE645.006v01-00 72/164 AM\1195240FI.docx

FI

a a) Luotonhallinnoijien ja 
luotonostajien on aina toimittava hyvässä 
uskossa, kohdeltava kuluttajia 
oikeudenmukaisesti ja kunnioitettava 
näiden yksityisyyttä. Seuraavat käytännöt 
on kielletty:
i) harhaanjohtavan tiedon antaminen 
kuluttajille;
ii) kuluttajien ahdistelu, mukaan luettuna 
tietojen antaminen kuluttajien velasta 
heidän työnantajilleen, perheelleen, 
ystävilleen ja naapureilleen;
iii) kuluttajille määrättävät maksut ja 
sakot, jotka ylittävät kustannukset, jotka 
liittyvät suoranaisesti velan hallinnointiin.
Jäsenvaltioiden on asetettava iii 
alakohdassa tarkoitetuille maksuille ja 
sakoille yläraja oikeudenmukaisuuden, 
rationaalisuuden ja suhteellisuuden 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) jos hakija on oikeushenkilö, sen 
johto- tai hallintoelimen jäsenten sekä 
henkilöiden, joilla on asetuksen (EU) N:o 
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 36 
alakohdassa tarkoitettu huomattava 
omistusosuus kyseisessä hakijassa, tai 
hakijana olevan luonnollisen henkilön on 
täytettävä ominaisuuksiltaan seuraavat 
vaatimukset:

b) sen johto- tai hallintoelimen jäsenet 
ovat riittävän hyvämaineisia, osoittamalla, 
että he

Or. en
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Tarkistus 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) he ovat riittävän hyvämaineisia; i) heistä ei ole vakaviin 
omaisuusrikoksiin eikä taloudelliseen 
toimintaan, rahanpesuun, petoksiin, 
verorikoksiin, salassapitovelvollisuuden 
rikkomiseen tai ruumiilliseen 
koskemattomuuteen liittyviin vakaviin 
rikoksiin liittyvää merkintää 
rikosrekisterissä tai muussa vastaavassa 
kansallisessa rekisterissä;

Or. en

Tarkistus 317
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) he ovat riittävän hyvämaineisia; i) he ovat riittävän hyvämaineisia 5 a 
artiklan perusteella;

Or. en

Tarkistus 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) he ovat riittävän hyvämaineisia; i) he ovat riittävän hyvämaineisia 
direktiivin 2006/48/EY 135 artiklan ja 
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hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä 
toiminnoista vastaavien henkilöiden 
soveltuvuuden arviointia koskevasta 
EPV:n ohjeluonnoksesta laaditun 
kuulemisasiakirjan EBA/CP/2013/03 13 
artiklan mukaisesti;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) heistä ei ole vakaviin 
omaisuusrikoksiin eikä taloudelliseen 
toimintaan tai ruumiilliseen 
koskemattomuuteen liittyviin vakaviin 
rikoksiin liittyvää merkintää 
rikosrekisterissä tai muussa vastaavassa 
kansallisessa rekisterissä;

ii) he eivät ole käynnissä olevan 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena 
eikä heitä ole aiemmin asetettu 
konkurssiin, paitsi jos he ovat kansallisen 
oikeuden mukaisesti jälleen 
liiketoimintakelpoisia;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) he eivät ole käynnissä olevan 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena 
eikä heitä ole aiemmin asetettu 
konkurssiin, paitsi jos he ovat kansallisen 
oikeuden mukaisesti jälleen 
liiketoimintakelpoisia;

iii) johtoelimellä on 
kokonaisuudessaan riittävästi tietämystä 
ja kokemusta liiketoiminnan 
harjoittamisesta asiantuntevasti ja 
vastuullisesti.

Or. en
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Tarkistus 321
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) hakijalla on riittävästi sopivia 
työntekijöitä, jotka puhuvat sen 
jäsenvaltion kieltä, jossa 
luotonhallinnoija hakee toimilupaa;

Or. en

Tarkistus 322
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) hakijalla on riittävä alkupääoma 
ja se täyttää asianmukaiset omia varoja ja 
maksuvalmiutta koskevat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 323
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) hakijalla on käytössään riittävät 
rahanpesun ja terrorismin vastaiset 
menettelyt, kun kotijäsenvaltion 
lainsäädännössä, jolla pannaan 
täytäntöön direktiivi 2015/849/EU, 
määritetään luotonhallinnoijat 
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velvollisiksi osallistumaan rahanpesun ja 
terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseen 
ja torjumiseen;

Or. en

Tarkistus 324
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) hakijalla on riittävästi sopivia 
työntekijöitä, jotka puhuvat sen 
jäsenvaltion kieltä, jossa luotonottaja 
asuu luottosopimuksen tekemisen 
ajankohtana;

Or. en

Tarkistus 325
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) hakijalta edellytetään sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti
i) toimivat hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmät, joihin kuuluvat 
asianmukaiset sisäiset 
valvontamekanismit ja moitteettomat 
hallinto- ja kirjanpitomenettelyt;
ii) tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
sellaisten riskien käsittelemiseksi, 
hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja 
lieventämiseksi, joille se on altistunut tai 
voi altistua;
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iii) raportointi- ja julkistamisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 326
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) hakijalla on riittävät rahanpesun 
ja terrorismin vastaiset menettelyt, jos 
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan valtion 
kansallisessa lainsäädännössä, jolla 
direktiivi 2015/849/EU saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, nimetään 
luotonhallinnoijat ilmoitusvelvollisiksi 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 327
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) hakijan tehokkaalle valvonnalle ei 
ole esteitä, jotka johtuvat sen ryhmän 
rakenteesta;

Or. en

Tarkistus 328
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Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e e) hakijalta edellytetään sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 329
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e f) toimivat hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmät, joihin kuuluvat 
asianmukaiset sisäiset 
valvontamekanismit ja moitteettomat 
hallinto- ja kirjanpitomenettelyt;

Or. en

Tarkistus 330
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e g) tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
sellaisten riskien käsittelemiseksi, 
hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja 
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lieventämiseksi, joille se on altistunut tai 
voi altistua;

Or. en

Tarkistus 331
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e h) raportointi- ja 
julkistamisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 332
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EPV antaa teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritellään 1 kohdan c, d, e c ja e d 
alakohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
tämän artiklan 1 kohdan e e alakohdassa 
tarkoitetut vähimmäisvaatimukset. EPV 
toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... [yhden vuoden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 333
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Hyvämaineisuusperusteet

1. Edellä olevan 5 kohdan mukaisia 
hakijoita tai, kun hakija on 
oikeushenkilö, sen johto- tai 
hallintoelimen jäseniä ja henkilöitä, joilla 
on huomattava omistusosuus hakijassa, 
olisi pidettävä hyvämaineisina, jos heidän 
henkilökohtainen tai ammatillinen 
käyttäytymisensä ei anna aihetta 
olennaisiin epäilyihin heidän kyvystään 
varmistaa moitteeton ja vakaa 
hallinnointi. Olisi otettava huomioon 
kaikki arviointia varten saatavissa olevat 
asiaankuuluvat tiedot sanotun 
rajoittamatta kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetettuja 
rajoituksia ja riippumatta valtiosta, jossa 
asiaan liittyvät tapahtumat ovat 
tapahtuneet.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
huomioon kaikki hallinnolliset tai 
rikosoikeudelliset rekisterit, tuomion tai 
syytteen tyypin, valitusmenettelyn tason, 
saadun rangaistuksen, oikeusprosessissa 
saavutetun vaiheen ja mahdollisten 
rehabilitointitoimenpiteiden vaikutuksen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
huomioon asiaan liittyvät, myös 
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lieventävät, seikat sekä asiaankuuluvan 
rikkomuksen tai hallinto- tai 
valvontatoimien vakavuuden, ajanjakson 
ja hakijan käytöksen rikkomuksen 
jälkeen, sekä rikkomuksen tai hallinto- tai 
valvontatoimen merkityksellisyyden 
ehdotetun tehtävän kannalta. Huomioon 
olisi otettava seuraavat tekijät, jotka 
voivat vaikuttaa hakijan 
hyvämaineisuuteen:
a) tuomio tai syyte asiaan liittyvästä 
rikoksesta, erityisesti:
b) pankkitoimintaa, rahoitus-, arvopaperi- 
ja vakuutustoimintaa, 
arvopaperimarkkinoita tai rahoitus- tai 
maksuvälineitä koskevan lainsäädännön 
rikkominen, mukaan luettuna 
rahanpesusta, markkinoiden 
manipuloinnista tai sisäpiirikaupoista ja 
koronkiskonnasta annetut lait;
c) epärehellisyys-, petos tai talousrikokset;
d) kaikki verorikokset;
e) kaikki muut sellaisten lakien nojalla 
rikoksiksi katsottavat, jotka liittyvät 
yhtiöihin, konkursseihin, 
maksukyvyttömyyteen tai 
kuluttajansuojaan;
f) asiaankuuluvat meneillään olevat tai 
suoritetut tutkimukset ja/tai 
täytäntöönpanotoimet tai hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen 
laiminlyönneistä, jotka liittyvät 
pankkitoimintaa, rahoitus-, arvopaperi- ja 
vakuutustoimintaa, 
arvopaperimarkkinoita tai rahoitus- tai 
maksuvälineitä koskevan lainsäädännön 
rikkomiseen;
g) asiaankuuluvat meneillään olevat tai 
suoritetut tutkimukset ja/tai 
täytäntöönpanotoimet, joita suorittaa 
mikä tahansa muu sääntelyyn perustuva 
tai ammatillinen elin ja jotka liittyvät 
muiden asiaankuuluvien määräysten 
laiminlyöntiin;
h) useiden vähäisten tapausten 
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kumulatiivinen vaikutus, kun nämä eivät 
yksitellen vaikuta hakijan maineeseen 
mutta joilla voi yhdistettyinä olla 
merkittävä vaikutus.
5. Seuraaviin tekijöihin olisi kiinnitettävä 
huomiota arvioitaessa hakijan 
aikaisempaa liiketoimintaa:
a) todisteet siitä, että hakija ei ole 
toiminut valvonta- tai 
sääntelyviranomaisten kanssa 
läpinäkyvästi, avoimesti ja yhteistyössä;
b) hakijalta on evätty rekisteröinti, 
toimilupa, jäsenyys tai lupa harjoittaa 
toimintaa, yritystoimintaa tai ammattia, 
tai tällainen rekisteröinti, toimilupa, 
jäsenyys tai lupa on kumottu, peruutettu 
tai irtisanottu, tai sääntely- tai 
hallintoelimen suorittama erottaminen;
c) erottaminen toimesta tai mistä tahansa 
luottamusasemasta, varainhoitosuhteesta 
tai vastaavasta tilanteesta, tai pyyntö erota 
tällaisesta tehtävästä; ja
d) toimivaltaisen viranomaisen suorittama 
yrityksen johtajana toimivan henkilön 
torjuminen.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat entisen 
ja nykyisen yritystoiminnan ja 
taloudellisen vakauden osalta huomioon 
seuraavat tilanteet:
a) sijoittaminen epäluotettavien velallisten 
luetteloon tai mihin tahansa tämän 
tyyppiseen kielteiseen luetteloon, jota 
tunnustettu tilitoimisto ylläpitää;
b) finanssi- ja yritystoiminta toimijoissa, 
jotka hakija omistaa tai joita tämä johtaa 
tai joissa tällä on merkittävä omistus, 
erityisesti yrityssaneerauksen, 
konkurssien ja likvidaatiomenettelyjen 
osalta;
c) henkilökohtainen konkurssi;
d) siviilikanteet, hallinto- tai 
rikosoikeudelliset menettelyt, suuret 
investoinnit tai vakuudet ja otetut lainat 
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sikäli kuin niillä voi olla merkittävä 
vaikutus vakaaseen talouteen.

Or. en

Tarkistus 334
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
luotonhallinnoijien toimiluvan 
myöntämisessä noudatettava menettely, 
jonka avulla hakija voi tehdä hakemuksen 
ja toimittaa kaikki tiedot, joita 
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tarvitsee todentaakseen, että 
hakija on täyttänyt kaikki edellytykset, 
joista säädetään kansallisissa 
toimenpiteissä, joilla 5 artiklan 1 kohta 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
luotonhallinnoijien ja luotonostajien 
toimiluvan myöntämisessä noudatettava 
menettely, jonka avulla hakija voi tehdä 
hakemuksen ja toimittaa kaikki tiedot, joita 
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tarvitsee todentaakseen, että 
hakija on täyttänyt kaikki edellytykset, 
joista säädetään kansallisissa 
toimenpiteissä, joilla 5 artiklan 1 kohta 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 335
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) todisteet siitä, että tämän kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut henkilöt täyttävät 
artiklan 1 kohdan e a–e e alakohdassa 
säädetyt edellytykset;

Or. en
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Tarkistus 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Yritysten ja luotonottajien välisiä 

luotonhallinnoijia koskevat 
erityisvaatimukset

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on valvottava, että yritysten 
ja luotonottajien väliset luotonhallinnoijat 
noudattavat seuraavia velan perintää 
koskevia EU:n yhteisiä 
vähimmäisnormeja:
2. Velan perintää koskevat EU:n yhteiset 
vähimmäisnormit sisältävät velvoitteen
a) esittää luottosopimuksen perusteella 
todisteet velasta, ennen kuin velka 
voidaan periä;
b) lähettää luotonottajalle pakollinen 
ilmoitus velan tilanteesta virallisella 
ilmoituksella, ennen kuin velka voidaan 
periä; virallisen ilmoituksen on 
sisällettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot 
velasta ja se on esitettävä läpinäkyvällä ja 
ymmärrettävällä tavalla;
c) varmistaa, että velkailmoitus lähetetään 
luotonottajalla kirjattuna kirjeenä 
kuittausta vastaan merkitsemättömässä 
kirjekuoressa ja säännellyssä muodossa;
d) antaa velkailmoituksessa vähintään 
seuraavat tiedot:
i) luotonantajan henkilöllisyys, mukaan 
lukien puhelinnumero/yhteystiedot;
ii) luotonhallinnoijan henkilöllisyys tai 
sen toimeksianto;
iii) ilmoitetut, oikeudellisesti 
todennettavissa olevat ja dokumentoidut 
todisteet velan olemassaolosta, vaaditut 
tarkat summat ja kyseessä olevan velan 
tyyppi (pääoma, korko, sakot, 
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käsittelykustannukset vai muu);
iv) selkeä ja ymmärrettävä kuvaus 
kaikista asiaan liittyvistä luotonottajan 
oikeuksista, myös oikeudesta suojaan 
ahdistelua ja harhaanjohtavia menettelyjä 
vastaan;
v) yhteystiedot, joiden avulla luotonottaja 
voi saada tietoja ja neuvontaa.
3. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
luettelo velanperintäprosessiin liittyvistä 
toimista, joita luotonhallinnoijat eivät saa 
käyttää yhteyksissään luotonottajiin. 
Nämä käytännöt ovat ahdistelua ja niistä 
olisi – käytännöstä riippuen – seurattava 
varoittavia sakkorangaistuksia ja 
rikossyytteitä.
Luetteloon olisi sisällyttävä vähintään 
seuraavat:
a) luotonottajan harhaanjohtaminen 
muun muassa epäasianmukaisilla 
oikeudellisilla uhkauksilla tai muilla 
harhaanjohtavilla tiedoilla;
b) liialliset karhukirjeet tai muistutukset 
puhelimitse tai muulla tavoin; tähän 
sisältyvät automaattiset viestit ja minkä 
tahansa tekniikan ilman ihmisen 
toimintaa tuottamat viestit;
c) aikaisempien maksujen jättäminen 
vähentämättä vaaditusta summasta;
d) leimaavien tai loukkaavien viestien 
lähettäminen;
e) yhteyden ottaminen muihin henkilöihin 
kuin luotonottajaan, kuten luotonottajan 
sukulaisiin, ystäviin, naapureihin ja 
kollegoihin;
f) yhteyden ottaminen luotonottajiin 
epäasianmukaisina aikoina tai 
epäasianmukaisissa paikoissa, kuten 
työaikana ja työpaikalla.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonhallinnoijan kustannuksia ja 
palkkioita ei koskaan peritä 
luotonottajalta.
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5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonottajalla on oikeus käyttää 
luotonhallinnoijaa vastaan kaikkia 
puolustautumiskeinoja, jotka olivat hänen 
käytettävissään alkuperäistä 
luotonantajaa vastaan, sekä saada tieto 
luotonsiirrosta.
6. Yritysten ja luotonottajien välisten 
luotonhallinnoijien on käytettävä 
järjestelmällisesti EU:n vakiomuotoista 
velkailmoitusasiakirjaa, ennen kuin velka 
voidaan periä. EPV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset. joissa 
vahvistetaan velkailmoitusta, muun 
muassa pakollista velkailmoitusasiakirjaa, 
koskevat kriteerit.

Or. en

Tarkistus 337
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Luotonhallinnoijia, luotonantajia ja 

luotonhallinnointipalvelujen tarjoajia 
koskevat vaatimukset liiketoiminnan 
harjoittamisen ja velkojen perimisen 

osalta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat tai luotonhallinnoijat sekä 
muut luotonhallinnointipalvelujen 
tarjoajat lähettävät luotonottajalle ennen 
velan perimistä pakollisen ilmoituksen, 
jossa esitetään yksiselitteisesti todisteet 
tämän luottosopimukseen liittyvästä 
velasta. Velkailmoitus on nimenomaisesti 
tehtävä luotonottajalle lähetettävällä 
kirjeellä valkoisessa kirjekuoressa ilman 
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erityistä tekstiä ja kuittausta vastaan.
Ilmoituksen pituus ei saa olla yli 3 sivua, 
ja sen on sisällettävä selkeällä ja suuren 
yleisön ymmärtämällä kielellä vähintään 
seuraavat seikat:
a) todisteet luottosopimuksen liittyvästä 
velasta;
b) luotonantajan yksilöinti, mukaan 
luettuina yhteystiedot;
c) tarvittaessa luotonhallinnoijan ja sen 
oikeuksien yksilöinti;
d) velan oikeusperusta, vaaditut tarkat 
summat ja niiden lähde (pääoma, korko, 
sakot, käsittelykustannukset);
e) luotonottajan oikeuksien kuvauksen 
pääkohdat, mukaan luettuna välttämättä 
suoja ahdistelua ja harhaanjohtavia 
menettelyjä vastaan;
f) yhteystiedot paikkaan, josta 
maksuvaikeuksista kärsivä luotonottaja 
voi saada tietoja ja ohjeita.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
millään käyttäytymisellä tai käytännöllä ei 
aiheuteta haittaa luotonottajan 
yksityisyydelle.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat tai luotonhallinnoijat 
pidättyvät seuraavista:
a) aikaisempien maksujen jättäminen 
vähentämättä vaaditusta summasta;
b) leimaavien, häiritsevien tai 
harhaanjohtavien viestien lähettäminen, 
mukaan luettuina epäasianmukaiset 
oikeudelliset uhkaukset tai tiedot, jotka 
voivat johtaa luotonottajaa harhaan;
c) yhteyden ottaminen muihin henkilöihin 
kuin luotonottajaan, mukaan luettuina 
luotonottajan sukulaiset.
4. EPV laatii tekniset sääntelystandardit, 
joissa tarkennetaan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset.
EPV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
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komissiolle viimeistään … [12 kuukautta 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
5. EPV laatii luonnoksia teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 
määritellään 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen pakollinen muoto. EPV 
toimittaa teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... [12 kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta].

Or. en

Tarkistus 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Velan takaisinosto

1. Kun luottolaitos aikoo siirtää 
luottosopimuksen luotonostajalle tiettyyn 
hintaan, luottolaitoksen on ennen siirtoa 
annettava kyseisille velallisille, jotka ovat 
kuluttajia, mahdollisuus ostaa velkansa 
takaisin samaan hintaan tai pienellä 
korotuksella, jonka kyseiset toimivaltaiset 
viranomaiset määrittelevät. Tätä varten 
luottolaitosten edellytetään ilmoittavan 
kyseisille toimivaltaisille viranomaisille 
tarvittavat yksityiskohdat luotonostajien 
kanssa odotettavista olevista sopimuksista. 
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
takaisinostomahdollisuutta voidaan 
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hyödyntää osamaksulla.

Or. en

Tarkistus 339
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat peruuttaa 
luotonhallinnoijalle myönnetyn toimiluvan, 
jos luotonhallinnoija:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on 21 artiklan mukaiset 
tarvittavat valvonta-, tutkinta- ja 
seuraamusvaltuudet, jotta ne voivat 
peruuttaa luotonhallinnoijalle myönnetyn 
toimiluvan, jos luotonhallinnoija:

Or. en

Tarkistus 340
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat peruuttaa 
luotonhallinnoijalle myönnetyn toimiluvan, 
jos luotonhallinnoija:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat peruuttaa 
luotonhallinnoijalle tai luotonostajalle 
myönnetyn toimiluvan, jos 
luotonhallinnoija tai luotonostaja:

Or. en

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



PE645.006v01-00 90/164 AM\1195240FI.docx

FI

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) on lopettanut luotonhallinnoijana 
toimimisen yli kuudeksi kuukaudeksi;

c) on lopettanut luotonhallinnoijana 
toimimisen yli yhden vuoden ajaksi;

Or. en

Perustelu

Kuusi kuukautta vaikuttaa liian lyhyeltä ajalta – sapattivapaat tai raskaudet saattavat 
vaarantaa toimiluvan saamisen.

Tarkistus 342
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) rikkoo sovellettavia sääntöjä 
vakavalla tavalla, mukaan lukien 
kansalliset säännökset, joilla tämä 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

f) rikkoo sovellettavia sääntöjä 
vakavalla tavalla, mukaan lukien 
kansalliset säännökset, joilla tämä 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, tai muut 
kuluttajansuojasäännöt tai 6 a artiklassa 
tarkoitettujen luotonhallinnoijia 
koskevien menettelysääntöjen erityiset 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) rikkoo 6 a artiklassa (uusi) 
esitettyjä sovellettavia sääntöjä vakavalla 
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tavalla.

Or. en

Tarkistus 344
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kun vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
todenneet, että luotonhallinnoija toimii 
tavalla, joka ei täytä ensimmäisen 
alakohdan e ja f alakohdan ehtoja, niiden 
on lähetettävä kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille perusteltu 
pyyntö, jossa pyydetään sen toimiluvan 
peruuttamista. Jos toimivaltaisten 
viranomaisten välillä vallitsee 
erimielisyys, sovelletaan 12 artiklan 11 a 
kohtaa.

Or. en

Tarkistus 345
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimilupa peruutetaan 1 kohdan 
mukaisesti ja luotonhallinnoija tarjoaa 
palveluja 11 artiklan nojalla, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ilmoittavat asiasta viipymättä 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

2. Jos toimilupa peruutetaan 1 kohdan 
mukaisesti ja luotonhallinnoija tai 
luotonostaja tarjoaa palveluja 11 artiklan 
nojalla, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ilmoittavat asiasta viipymättä 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.
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Or. en

Tarkistus 346
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rekisteri toimiluvan saaneista 
luotonhallinnoijista

Rekisteri toimiluvan saaneista 
luotonhallinnoijista ja EPV:n rekisteri 
järjestämättömien lainojen 
jälkimarkkinoista

Or. en

Tarkistus 347
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset perustavat 
kansallisen rekisterin, johon merkitään 
kaikki luotonhallinnoijat, joilla on 
toimilupa tarjota palveluja niiden alueella, 
mukaan lukien 11 artiklan nojalla palveluja 
tarjoavat luotonhallinnoijat, ja pitävät 
rekisteriä yllä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset perustavat 
kansallisen rekisterin, johon merkitään 
kaikki luotonhallinnoijat ja luotonostajat, 
joilla on toimilupa tarjota palveluja niiden 
alueella, mukaan lukien 11 artiklan nojalla 
palveluja tarjoavat luotonhallinnoijat, ja 
pitävät rekisteriä yllä.

Or. en

Tarkistus 348
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. EPV:n on yhteistyössä 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa laadittava rekisteri kaikista 
järjestämättömillä lainoilla tehdyistä 
transaktioista unionin jälkimarkkinoilla 
ja ylläpidettävä sitä. Kustakin kaupasta 
kirjattavien tietojen on sisällettävä 
luotonantajan tunnistetiedot, 
luotonostaja, luotonhallinnoija, 
kauppahinta euroissa, lainan 
alkuperäinen määrä ja kuhunkin 
transaktioon sisältyvien lainojen määrä.

Or. en

Tarkistus 349
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Yhteenveto rekisteristä on 
asetettava saataville verkkoon ja sitä on 
päivitettävä vuosittain.

Or. en

Tarkistus 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Luotonottajien suoja

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
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luotonhallinnoijat toimivat suhteissaan 
velallisia kohtaan hyvässä uskossa, 
oikeudenmukaisesti ja ammattimaisesti 
sekä kunnioittavat näiden yksityisyyttä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonhallinnoijat täyttävät seuraavat 
vaatimukset:
a) annetut tiedot eivät saa olla 
harhaanjohtavia, epäselviä tai 
virheellisiä;
b) luotonhallinnoijien on suojeltava 
velallisten henkilötietoja ja yksityisyyttä 
eivätkä ne saa antaa tietoja muille kuin 
luotonottajille, mukaan luettuina 
perheenjäsenet tai työnantajat, ilman 
velallisen suostumusta;
c) luotonhallinnoijat eivät saa olla 
velallisiin yhteydessä tavalla, joka edustaa 
ahdistelua, pakottamista tai kohtuutonta 
vaikuttamista.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonhallinnoijien luotonottajilta 
perimät maksut ja sakot eivät ylitä 
luotonhallinnointiin suoraan liittyviä 
kustannuksia. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että jos luottosopimuksen 
mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse 
luottosopimus siirretään luotonostajalle, 
velalliselle ilmoitetaan siirrosta ajoissa ja 
luotonostajaan ja luotonhallinnoijaan 
sovelletaan edelleen asiaankuuluvaa 
unionin ja kansallista lainsäädäntöä, joka 
koskee erityisesti sopimusten 
täytäntöönpanoa, kuluttajansuojaa ja 
luotonottajien oikeuksia, sekä 
rikoslainsäädäntöä.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonhallinnoijat ja luotonostajat 
antavat, mikäli mahdollista, 
järjestämättömien lainojen luotonottajille 
mahdollisuuden irtautua lainojen 
järjestämättömyydestä EKP:n pankeille 
antamien järjestämättömien saamisten 
käsittelyä koskevissa ohjeissa esitettyjen 
toimenpiteiden mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 351
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osapuolten antama sitoumus 
noudattaa luottosopimukseen sovellettavaa 
unionin lainsäädäntöä ja kansallista 
lainsäädäntöä, myös kuluttajansuojan 
osalta.

d) osapuolten antama sitoumus 
noudattaa luottosopimukseen tai 
luotonantajan oikeuksiin sovellettavaa 
unionin lainsäädäntöä ja kansallista 
lainsäädäntöä, myös kuluttajansuojan 
osalta;

Or. en

Tarkistus 352
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) lauseke, jossa vaaditaan 
luotonottajien oikeudenmukaista ja 
huolellista kohtelua.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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d a) lauseke, jossa vaaditaan 
luotonottajien oikeudenmukaista ja 
huolellista kohtelua.

Or. en

Tarkistus 354
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luotonhallinnointisopimuksessa 
määrätään vaatimuksista, joiden mukaan:
a) luotonhallinnoijan on ilmoitettava 
luotonantajalle ennen kuin se ulkoistaa 
mitään toimintojaan luotonhallinnoijana;
b) luotonantajalle on ilmoitettava 
luotonhallinnointisopimuksesta sekä 
kaikista muista 
luotonhallinnointitoiminnan 
ulkoistuksista;
c) luotonhallinnoijan kustannuksia ja 
palkkioita ei saa periä luotonottajalta;
d) luotonottajalla on oikeus käyttää 
luotonhallinnoijaa vastaan kaikkia 
asiaankuuluvia puolustautumiskeinoja, 
jotka olivat hänen käytettävissään 
alkuperäistä luotonantajaa vastaan.

Or. en

Tarkistus 355
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – johdantokappale



AM\1195240FI.docx 97/164 PE645.006v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoija kirjaa ja säilyttää 
seuraavat tiedot vähintään 10 vuoden ajan 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen 
päiväyksestä:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoija kirjaa ja säilyttää 
seuraavat tiedot vähintään 10 vuoden ajan 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen 
päiväyksestä ja vähintään viiden vuoden 
ajan sopimuksen päättymispäivästä:

Or. en

Tarkistus 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija käyttää kolmatta 
osapuolta, jäljempänä 
’luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja’, 
suorittamaan toimintoja, jotka 
luotonhallinnoija tavanomaisesti toteuttaisi 
itse, luotonhallinnoija on edelleen täysin 
vastuussa kaikkien sellaisten kansallisten 
säännösten mukaisten velvoitteiden 
noudattamisesta, joilla tämä direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Luotonhallinnointitoimintojen 
ulkoistamiseen sovelletaan seuraavia 
edellytyksiä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija käyttää kolmatta 
osapuolta, jäljempänä 
’luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja’, 
suorittamaan toimintoja, jotka 
luotonhallinnoija tavanomaisesti toteuttaisi 
itse, luotonhallinnoijaa olisi valvottava 
jäsenvaltion pankkijärjestelmää valvovien 
valvontaviranomaisten toimesta ja 
luotonhallinnoija on edelleen täysin 
vastuussa kaikkien sellaisten kansallisten 
säännösten mukaisten velvoitteiden 
noudattamisesta, joilla tämä direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Luotonhallinnointitoimintojen 
ulkoistamiseen sovelletaan seuraavia 
edellytyksiä:

Or. en

Tarkistus 357
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija käyttää kolmatta 
osapuolta, jäljempänä 
’luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja’, 
suorittamaan toimintoja, jotka 
luotonhallinnoija tavanomaisesti 
toteuttaisi itse, luotonhallinnoija on 
edelleen täysin vastuussa kaikkien 
sellaisten kansallisten säännösten 
mukaisten velvoitteiden noudattamisesta, 
joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. 
Luotonhallinnointitoimintojen 
ulkoistamiseen sovelletaan seuraavia 
edellytyksiä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos kolmas osapuoli, jäljempänä 
’luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja’, 
suorittaa luotonhallinnoijan puolesta 3 
artiklan 1 kohdan 7 a alakohdan iii ja iv 
alakohdassa lueteltuihin toimintoihin 
liittyviä palveluita, luotonhallinnoija on 
edelleen täysin vastuussa kaikkien 
sellaisten kansallisten säännösten 
mukaisten velvoitteiden noudattamisesta, 
joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 358
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
luotonhallinnoijan ja 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoajan on 
tehtävä kirjallinen ulkoistamissopimus, 
jossa määrätään, että 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja on 
velvollinen noudattamaan sovellettavia 
säännöksiä, kuten tämän direktiivin 
osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavaa 
lainsäädäntöä ja asiaankuuluvia unionin 
tai kansallisia säädöksiä, joita sovelletaan 
luottosopimuksen mukaisiin 
luotonantajan oikeuksiin ja itse 
luottosopimukseen. Luotonhallinnoijan ja 
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luotonantajan välistä sopimussuhdetta tai 
luotonhallinnoijan velvollisuuksia 
luotonantajaa tai luotonottajia kohtaan ei 
saa muuttaa luotonhallinnointipalvelujen 
tarjoajan kanssa tehtävällä 
ulkoistamissopimuksella. 
Luotonhallinnointitoimintojen 
ulkoistaminen ei saa vaikuttaa 
luotonhallinnoijan toimiluvan 
myöntämistä koskevien 5 artiklan 1 
kohdan vaatimusten noudattamiseen.
Toimintojen ulkoistaminen 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoajalle ei 
saa haitata toimivaltaisten viranomaisten 
12 ja 20 artiklan mukaisesti toteuttamaa 
luotonhallinnoijan valvontaa.
Edellä 3 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen ulkoistamista ei 
saa toteuttaa niin, että se heikentää 
luotonhallinnoijan sisäisen valvonnan 
laatua tai sen 
luotonhallinnointipalvelujen vakautta ja 
jatkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 359
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoija kirjaa ja säilyttää 
tiedot kaikista luotonhallinnointipalvelujen 
tarjoajalle annetuista ohjeista vähintään 10 
vuoden ajan 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen päiväyksestä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoija kirjaa ja säilyttää 
tiedot kaikista luotonhallinnointipalvelujen 
tarjoajalle annetuista ohjeista vähintään 10 
vuoden ajan 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen päiväyksestä ja vähintään 
viiden vuoden ajan sopimuksen 
päättymispäivästä:

Or. en
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Tarkistus 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoija kirjaa ja säilyttää 
tiedot kaikista 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoajalle 
annetuista ohjeista vähintään 10 vuoden 
ajan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen 
päiväyksestä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoija tiedottaa viipymättä 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja tarvittaessa 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle 1 kohdan 
mukaisesta toimintojen ulkoistamisesta 
ennen sen toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Oikeus oikeudelliseen edustukseen

1. Kaikissa tuomioistuinkuulemisissa, 
joissa on mukana ongelmiin joutunut 
luotonottaja, on otettava huomioon 
edustuksen yhdenvertaisuus, jotta 
varmistetaan täydellinen ja 
oikeudenmukainen kuuleminen sekä 
kaikkien käsiteltävien seikkojen ja 
oikeudellisten kysymysten täydellinen 
ymmärtäminen. 
2. Tämä edellyttää, että kaikille ongelmiin 
joutuneille luotonottajille on 
kiistatapauksissa tarjottava ja heidän 
saatavillaan on oltava yhdenvertainen 
oikeudellinen edustus riittävän ajoissa, 
jotta varmistetaan kaikkien asiaan 
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liittyvien tosiseikkojen ja yksityiskohtien 
kattava valmistelu asianmukaista 
oikeusedustusta varten.
3. Tätä palvelua on tarvittaessa tarjottava 
jäsenvaltion kustannuksella ilmaisen 
oikeusavun tai vastaavan avulla.

Or. en

Tarkistus 362
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltiossa 5 artiklan mukaisesti 
toimiluvan saaneella luotonhallinnoijalla 
on oikeus tarjota kyseisen toimiluvan 
piiriin kuuluvia palveluja unionissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltiossa 5 artiklan mukaisesti 
toimiluvan saaneella luotonhallinnoijalla 
on oikeus tarjota kyseisen toimiluvan tai 
luottosopimuksen mukaisia luotonottajien 
oikeuksia tai itse luottosopimusta 
koskevien ehtojen uudelleenneuvottelun 
piiriin kuuluvia palveluja unionissa.

Or. en

Tarkistus 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltiossa 5 artiklan mukaisesti 
toimiluvan saaneella luotonhallinnoijalla 
on oikeus tarjota kyseisen toimiluvan 
piiriin kuuluvia palveluja unionissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltiossa 5 artiklan mukaisesti 
toimiluvan saaneella luotonhallinnoijalla 
on oikeus tarjota kyseisen toimiluvan 
piiriin kuuluvia palveluja unionissa 
sanotun rajoittamatta luotonottajien 
oikeuksia koskevan kansallisen 
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lainsäädännön soveltamista.

Or. en

Tarkistus 364
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
kun kyseessä ovat luotonantajien ja 
luotonottajien välillä tehdyt vakuudelliset 
luottosopimukset, kun luotonottajat ovat 
direktiivin 2008/48/EY 3 artiklan a 
alakohdassa määriteltyjä kuluttajia, sekä 
luotonantajien ja yritysluotonottajien 
välillä tehdyt luottosopimukset, joiden 
vakuutena on kiinteä asunto-omaisuus, 
joka on luotonottajayrityksen 
pääasiallinen asunto, luotonhallinnoijaa 
on vaadittava hankkimaan toimilupa ja 
perustamaan sivuliike tai tytäryritys 
jäsenvaltioon, jossa se aikoo toimia.

Or. en

Tarkistus 365
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun kyseessä ovat luotonantajien 
ja kuluttajien välillä tehdyt 
luottosopimukset sekä luotonantajien ja 
yritysluotonottajien välillä tehdyt 
luottosopimukset, joiden vakuutena on 
kiinteä asunto-omaisuus, joka on 
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yritysluotonottajan pääasiallinen asunto, 
luotonhallinnoijaa on vaadittava 
hankkimaan toimilupa ja perustamaan 
sivuliike tai tytäryritys jäsenvaltioon, jossa 
se aikoo toimia.

Or. en

Tarkistus 366
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luotonantajien ja kuluttajien 
välillä tehtyjen luottosopimusten osalta 
luotonhallinnoijaa on vaadittava 
hankkimaan toimilupa ja perustamaan 
sivuliike tai tytäryritys jäsenvaltioon, jossa 
se aikoo toimia.

Or. en

Tarkistus 367
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luotonantajien ja kuluttajien 
välillä tehtyjen luottosopimusten osalta 
luotonhallinnoijaa on vaadittava 
hankkimaan toimilupa ja perustamaan 
sivuliike tai tytäryritys jäsenvaltioon, jossa 
se aikoo toimia.

Or. en
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Perustelu

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.

Tarkistus 368
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mahdollisen vastaanottavaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen sivuliikkeen 
osoite;

b) vastaanottavaan jäsenvaltioon 
perustetun sivuliikkeen osoite;

Or. en

Tarkistus 369
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mahdollisen vastaanottavaan 
jäsenvaltioon nimetyn asiamiehen nimi ja 
osoite;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 370
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Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Luotonhallinnoijien on 
noudatettava mahdollisia muita 
vastaanottavan jäsenvaltion velan 
perintään liittyviä toimintoja koskevia 
lakeja ja sääntöjä siihen katsomatta, 
missä EU:n alueella luotonhallinnoijan 
päätoimipaikka sijaitsee.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Luotonhallinnoijan on 
noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion 
velan perintään liittyviä toimintoja 
koskevia sääntöjä siihen katsomatta, 
missä EU:n alueella sen päätoimipaikka 
sijaitsee.

Or. en

Tarkistus 372
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Luotonhallinnoijat eivät saa 
harjoittaa rajatylittävää toimintaa 
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luotonantajien ja luotonottajien, jotka 
ovat direktiivin 2008/48/EY 3 artiklan a 
alakohdassa määriteltyjä kuluttajia, 
välisillä luottosopimuksilla eivätkä 
luotonantajien ja luotonottajayritysten 
välisillä luottosopimuksilla, joiden 
vakuutena on asuinkiinteistö, joka on 
luotonottajayrityksen pääasiallinen 
asunto. Tässä tapauksessa 
luotonhallinnoijien toimiluvasta ja 
valvonnasta huolehtivat niiden 
tosiasiallisen toimintajäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset.

Or. en

Tarkistus 373
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset seuraavat ja arvioivat, 
noudattaako vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa palveluja tarjoava 
luotonhallinnoija tämän direktiivin 
vaatimuksia jatkuvasti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset seuraavat ja arvioivat, 
noudattaako vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa palveluja tarjoava 
luotonhallinnoija tämän direktiivin 5 ja 5 a 
artiklassa säädettyjä vaatimuksia 
jatkuvasti.

Or. en

Tarkistus 374
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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1 a. Luotonhallinnoijat eivät saa 
harjoittaa rajatylittävää toimintaa 
luotonantajien ja kuluttajien välisillä 
luottosopimuksilla eivätkä luotonantajien 
ja luotonottajayritysten välisillä 
luottosopimuksilla, joiden vakuutena on 
asuinkiinteistö, joka on 
luotonottajayrityksen pääasiallinen 
asunto. Tässä tapauksessa 
luotonhallinnoijien toimiluvasta ja 
valvonnasta huolehtivat niiden 
tosiasiallisen toimintajäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset.

Or. en

Tarkistus 375
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat seurata 
ja arvioida, noudattaako vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa palveluja tarjoava 
luotonhallinnoija tästä direktiivistä sekä 
muista luottosopimukseen ja sen 
velalliseen sovellettavista unionin ja 
kansallisista säännöistä johtuvia 
vaatimuksia jatkuvasti.

Or. en

Tarkistus 376
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Luotonhallinnoijat eivät saa 
tarjota rajatylittäviä palveluja 
luotonantajien ja kuluttajien välillä 
tehtyjen luottosopimusten alalla. Tässä 
tapauksessa luotonhallinnoijien 
toimiluvasta ja valvonnasta huolehtivat 
niiden tosiasiallisen toimintajäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset.

Or. en

Tarkistus 377
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luotonhallinnoijat eivät saa 
tarjota rajatylittäviä palveluja 
luotonantajien ja kuluttajien välillä 
tehtyjen luottosopimusten alalla. Tässä 
tapauksessa luotonhallinnoijien 
toimiluvasta ja valvonnasta huolehtivat 
niiden tosiasiallisen toimintajäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuinen toimilupa ei ole asianmukainen väline kuluttajien järjestämättömien lainojen 
osalta. Ongelmissa olevia luotonottajia, jotka ovat kuluttajia, ei saisi altistaa 
luotonhallinnoijille, jotka ovat saaneet toimiluvan ja joita valvotaan ulkomailla. Tällä olisi 
merkittäviä kielteisiä seurauksia haavoittuvassa asemassa oleville kuluttajille.

Tarkistus 378
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on valvonta- ja 
tutkintavaltuudet sekä valtuudet määrätä 
hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia 
toimenpiteitä luotonhallinnoijille, kun on 
kyse näiden toiminnasta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla 
on valvonta- ja tutkintavaltuudet sekä 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä 
luotonhallinnoijille, kun on kyse näiden 
edellisessä kohdassa säädettyjä vastuita 
koskevasta toiminnasta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 379
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija, jolla on 
kotipaikka kotijäsenvaltiossa tai joka on 
sijoittautunut sinne, on perustanut 
sivuliikkeen tai nimennyt asiamiehen 
vastaanottavaan jäsenvaltioon, 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ja vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset toimivat 
tiiviissä yhteistyössä hoitaessaan tässä 
direktiivissä säädettyjä tehtäviään ja 
velvollisuuksiaan, erityisesti suorittaessaan 
todentamisia, tutkintoja ja paikalla tehtäviä 
tarkastuksia kyseisessä sivuliikkeessä tai 
kyseisen asiamiehen osalta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija, jolla on 
kotipaikka kotijäsenvaltiossa tai joka on 
sijoittautunut sinne, on perustanut 
sivuliikkeen tai nimennyt 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoajan 
vastaanottavaan jäsenvaltioon, 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ja vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset toimivat 
tiiviissä yhteistyössä hoitaessaan tässä 
direktiivissä säädettyjä tehtäviään ja 
velvollisuuksiaan, erityisesti suorittaessaan 
todentamisia, tutkintoja ja paikalla tehtäviä 
tarkastuksia kyseisessä sivuliikkeessä tai 
kyseisen luotonhallinnointipalvelujen 
tarjoajan osalta.

Or. en
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Tarkistus 380
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset pyytävät tässä direktiivissä 
säädettyjä tehtäviään ja velvollisuuksiaan 
hoitaessaan apua vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, 
kun on kyse paikalla tehtävän tarkastuksen 
suorittamisesta vastaanottavaan 
jäsenvaltioon perustetussa sivuliikkeessä 
tai vastaanottavaan jäsenvaltioon nimetyn 
asiamiehen osalta.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset pyytävät tässä direktiivissä 
säädettyjä tehtäviään ja velvollisuuksiaan 
hoitaessaan apua vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, 
kun on kyse paikalla tehtävän tarkastuksen 
suorittamisesta vastaanottavaan 
jäsenvaltioon perustetussa sivuliikkeessä 
tai vastaanottavaan jäsenvaltioon nimetyn 
asiamiehen osalta. Sivuliikkeen tai 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoajan 
paikalla tehtävä tarkastus on toteutettava 
sen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, jossa tarkastus suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 381
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisilla viranomaisilla on todisteita 
siitä, että sen alueella 11 artiklan 
mukaisesti palveluja tarjoava 
luotonhallinnoija ei täytä tämän direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuista kansallisista 
säännöksistä johtuvia velvoitteita, sen on 

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisilla viranomaisilla on todisteita 
siitä, että sen alueella 11 artiklan 
mukaisesti palveluja tarjoava 
luotonhallinnoija ei täytä sovellettavia 
sääntöjä, kuten tämän direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuista kansallisista 
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toimitettava kyseiset todisteet 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille ja pyydettävä niitä 
toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet.

säännöksistä johtuvia velvoitteita, sen on 
toimitettava kyseiset todisteet 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille ja pyydettävä niitä 
toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 382
Pedro Marques

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisilla viranomaisilla on todisteita 
siitä, että sen alueella 11 artiklan 
mukaisesti palveluja tarjoava 
luotonhallinnoija ei täytä tämän direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuista kansallisista 
säännöksistä johtuvia velvoitteita, sen on 
toimitettava kyseiset todisteet 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille ja pyydettävä niitä 
toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet.

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisilla viranomaisilla on todisteita 
siitä, että sen alueella 11 artiklan 
mukaisesti palveluja tarjoava 
luotonhallinnoija ei täytä tämän direktiivin 
5 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, sen on 
toimitettava kyseiset todisteet 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille ja pyydettävä niitä 
toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 383
Pedro Marques

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija jatkaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
rikkomista, koska kotivaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ole toteuttaneet riittäviä 

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija jatkaa 
sovellettavien sääntöjen, kuten tämän 
direktiivin ja muiden kansallisten 
sääntöjen mukaisten velvoitteiden 
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toimenpiteitä kohtuullisen ajan kuluessa 
saatuaan asiasta ilmoituksen, tai kyseisten 
viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä 
huolimatta tai kiireellisessä tapauksessa, 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus määrätä 
asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia 
ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä tämän 
direktiivin säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi vastaanottavan 
jäsenvaltion alueella ilmoitettuaan asiasta 
viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

rikkomista, koska kotivaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ole toteuttaneet riittäviä 
toimenpiteitä kohtuullisen ajan kuluessa 
saatuaan asiasta ilmoituksen, tai kyseisten 
viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä 
huolimatta tai kiireellisessä tapauksessa, 
jossa tarvitaan välittömiä toimia 
luotonottajien yhteisiin etuihin 
kohdistuvaan vakavaan uhkaan 
vastaamiseen, vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus 
määrätä asianmukaisia hallinnollisia 
seuraamuksia ja toteuttaa korjaavia 
toimenpiteitä sovellettavien sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi 
ilmoitettuaan asiasta viipymättä 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Lisäksi vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat estää tällaisten luotonhallinnoijien 
toimintojen jatkamisen jäsenvaltiossaan 
siihen asti, kunnes kotijäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on tehnyt 
asiaankuuluvan päätöksen tai 
luotonhallinnoija on toteuttanut 
korjaavan toimenpiteen. 

Or. en

Tarkistus 384
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija jatkaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
rikkomista, koska kotivaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ole toteuttaneet riittäviä 
toimenpiteitä kohtuullisen ajan kuluessa 
saatuaan asiasta ilmoituksen, tai kyseisten 
viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä 
huolimatta tai kiireellisessä tapauksessa, 

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos luotonhallinnoija jatkaa 
sovellettavien sääntöjen, myös sillä tämän 
direktiivin mukaisesti olevien velvoitteiden 
rikkomista, vaikka kotivaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet riittäviä toimenpiteitä 
kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan asiasta 
ilmoituksen, tai kyseisten viranomaisten 
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vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus määrätä 
asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia 
ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä tämän 
direktiivin säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi vastaanottavan 
jäsenvaltion alueella ilmoitettuaan asiasta 
viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai 
kiireellisessä tapauksessa, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla 
on oikeus määrätä asianmukaisia 
hallinnollisia seuraamuksia ja toteuttaa 
korjaavia toimenpiteitä tämän direktiivin 
säännösten noudattamisen varmistamiseksi 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että vastaanottavien 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat kieltää tällaisten 
luotonhallinnoijien toiminnan jatkamisen 
kyseisessä jäsenvaltiossa, kunnes 
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tekee asianmukaisen 
päätöksen.

Or. en

Tarkistus 385
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Kun jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että tietyssä asiassa 
yhteistyö toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa ei 
noudata tässä direktiivissä asetettuja 
asiaankuuluvia vaatimuksia, sen on 
välitettävä asia EPV:lle. Jos 
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion viranomaisten välinen 
erimielisyys kestää pitempään kuin neljä 
kuukautta, kyseisten viranomaisten on 
välitettävä päätöksensä EPV:lle ja 
odotettava päätöstä, jonka 
pankkiviranomainen mahdollisesti tekee 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, sekä tehtävä 
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päätöksensä EPV:n päätöksen mukaisesti. 
Neljän kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Pankkiviranomainen voi 
myös omasta aloitteestaan avustaa 
toimivaltaisia viranomaisia 
yhteisymmärrykseen pääsemisessä 
mainitun asetuksen 19 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 386
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
II osasto – II a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ongelmissa olevien luotonottajien, jotka 
ovat kuluttajia, oikeudet ja suojelu

Or. en

Perustelu

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.
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Tarkistus 387
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Joustotoimenpiteet ja ulosmittaus

1. Luottolaitosten on kaikin tavoin 
pyrittävä välttämään kuluttajien 
järjestämättömien lainojen siirtämistä 
kolmansille osapuolille. Jäsenvaltioiden 
on erityisesti varmistettava, että 
luotonantajat osoittavat ongelmiin 
joutuneita luotonottajia kohtaan 
kohtuullista joustavuutta noudattaen 
direktiivin 2014/17/EU 28 artiklaa sekä 
EPV:n ohjeita maksamattomista lainoista 
ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12.
2. Joustotoimenpiteet voivat sisältää 
seuraavat kuluttajalle tehtävät 
myönnytykset:
a) luottosopimuksen täydellinen tai 
osittainen uudelleenrahoitus,
b) luottosopimuksen aikaisempien ehtojen 
muuttaminen muun muassa seuraavasti:
i) laina-ajan pidentäminen,
ii) lainatyypin muuttaminen (kuten 
kiinnelainan muuttaminen pääomaa ja 
korkoa lyhentävästä kiinnelainasta 
ainoastaan korkoa lyhentäväksi 
kiinnelainaksi),
iii) takaisinmaksujen täydellinen tai 
osittainen lykkääminen tietyksi ajaksi,
iv) lainakoron muuttaminen tiettyyn 
ylärajaan asti,
v) maksuvapaan myöntäminen.
3. Komission täytäntöönpanoasetuksessa 
(EU) 2015/227 vahvistetulla 
hoitamattomien lainojen määritelmällä ei 
rajoiteta luotonantajien joustovelvoitteita.
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4. Jos ulosmittauksessa luoton vakuutena 
on kuluttajan pääasiallinen asunto, 
luoton takaisinmaksamiseen riittää, että 
vakuus tai vakuuden myymisestä saatavat 
tuotot palautetaan tai siirretään 
luotonantajalle tai kolmannelle 
osapuolelle. Direktiivin 2014/17/EU 28 
artiklan 4 kohtaa muutetaan vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 388
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Velan takaisinosto

1. Kun luottolaitos aikoo siirtää 
luottosopimuksen luotonostajalle tiettyyn 
hintaan, luottolaitoksen on ennen siirtoa 
annettava kyseisille velallisille, jotka ovat 
kuluttajia, mahdollisuus ostaa velkansa 
takaisin samaan hintaan tai pienellä 
korotuksella, jonka kyseiset toimivaltaiset 
viranomaiset määrittelevät. Tätä varten 
luottolaitosten edellytetään ilmoittavan 
kyseisille toimivaltaisille viranomaisille 
tarvittavat yksityiskohdat luotonostajien 
kanssa odotettavista olevista sopimuksista.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
takaisinostomahdollisuutta voidaan 
hyödyntää osamaksulla.

Or. en

Tarkistus 389
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
12 b artikla (uusi)



AM\1195240FI.docx 117/164 PE645.006v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Luotonhallinnoijia ja luotonostajia 

koskevat käytännesäännöt
1. Luotonhallinnoijien ja luotonostajien 
on aina toimittava hyvässä uskossa, 
kohdeltava kuluttajia oikeudenmukaisesti 
ja kunnioitettava näiden yksityisyyttä. 
Seuraavat käytännöt on kielletty:
a) harhaanjohtavan tiedon antaminen 
kuluttajille;
b) kuluttajien ahdistelu, mukaan luettuna 
tietojen antaminen kuluttajien velasta 
heidän työnantajilleen, perheelleen, 
ystävilleen ja naapureilleen;
c) kuluttajille määrättävät maksut ja 
sakot, jotka ylittävät kustannukset, jotka 
liittyvät suoranaisesti velan hallinnointiin. 
Jäsenvaltioiden on asetettava näille 
maksuille ja sakoille yläraja 
oikeudenmukaisuuden, rationaalisuuden 
ja suhteellisuuden periaatteiden 
mukaisesti.
Tätä kohtaa sovelletaan myös toimintojen 
ulkoistamiseen palveluntarjoajille, josta 
säädetään tämän direktiivin 10 artiklassa.
2. Jäsenvaltioiden on voitava säilyttää 
nykyiset kansalliset toimenpiteensä, joilla 
pyritään suojelemaan ongelmissa olevia 
luotonottajia, sekä hyväksymään 
tiukempia toimenpiteitä, kuten 
henkilökohtaista maksukyvyttömyyttä 
koskevat toimenpiteet sekä 
luotonhallinnoijien ja luotonostajien 
toiminnan rajoittaminen.

Or. en

Tarkistus 390
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
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12 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 d artikla
Oikeus oikeudelliseen edustukseen

1. Kaikissa tuomioistuinkuulemisissa, 
joissa on mukana ongelmiin joutunut 
luotonottaja, on otettava huomioon 
edustuksen yhdenvertaisuus, jotta 
varmistetaan täydellinen ja 
oikeudenmukainen kuuleminen sekä 
kaikkien käsiteltävien seikkojen ja 
oikeudellisten kysymysten täydellinen 
ymmärtäminen.
2. Tämä edellyttää, että kaikille ongelmiin 
joutuneille luotonottajille on 
kiistatapauksissa tarjottava ja heidän 
saatavillaan on oltava yhdenvertainen 
oikeudellinen edustus riittävän ajoissa, 
jotta varmistetaan kaikkien asiaan 
liittyvien tosiseikkojen ja yksityiskohtien 
kattava valmistelu asianmukaista 
oikeusedustusta varten.
3. Tätä palvelua on tarvittaessa tarjottava 
jäsenvaltion kustannuksella ilmaisen 
oikeusavun tai vastaavan avulla.

Or. en

Tarkistus 391
Stéphanie Yon-Courtin

Ehdotus direktiiviksi
12 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 e artikla
Tuomioistuimen ulkopuolinen riitojen 

ratkaisu
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on riippumattomia 
ja tehokkaita tuomioistuinten ulkopuolisia 
riitojenratkaisumekanismeja. Näiden 
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mekanismien on katettava suorat 
neuvottelut ja vaihtoehtoinen 
riitojenratkaisu.

Or. en

Tarkistus 392
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
-13 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-13 artikla
Joustotoimenpiteet

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luotonantajien on asianmukaista 
huolellisuutta noudattaen tehtävä 
parhaansa toteuttaakseen 
mahdollisuuksien mukaan kohtuullisia ja 
toteuttamiskelpoisia joustotoimenpiteitä 
direktiivin 2014/17/EU 28 artiklassa 
säädettyjen toimenpiteiden lisäksi ennen 
luotonantajalla luottosopimuksen 
mukaisesti olevien oikeuksien tai 
luottosopimuksen siirtämistä, jos 
luottosopimuksen tehnyt luotonottaja on 
maksuvaikeuksissa.
2. Joustotoimenpiteissä on asetettava 
etusijalle kuluttajat ja niiden on 
vähintään sisällettävä seuraavat 
mahdolliset toimenpiteet, joista on 
ilmoitettava standardoidussa muodossa 
maksuvaikeuksissa oleville luotonottajille 
maksukykyisyyden arvioinnin pohjalta:
a) luottosopimuksen osittaista 
uudelleenrahoitusta koskevat vaihtoehdot,
b) vaihtoehdot, jotka liittyvät 
luottosopimuksen aikaisempien ehtojen 
mahdolliseen muuttamiseen luotonottajan 
eduksi mukaan luettuina muun muassa:
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i) laina-ajan pidentäminen,
ii) lainatyypin muuttaminen,
iii) takaisinmaksujen täydellinen tai 
osittainen lykkääminen tietyksi ajaksi,
iv) lainakoron muuttaminen tiettyyn 
ylärajaan asti, maksuvapaan ja 
maksuajan pidennysten myöntäminen,
v) osittaiset takaisinmaksut ja velan 
takaisinostot,
vi) valuuttamuutokset,
vii) osittainen velan anteeksianto ja 
konsolidointi.
3. Luottosopimusten luokittelu 
hoitamattomiksi on tehtävä sanotun 
rajoittamatta luotonantajan 
joustovaatimuksia.
4. Luottolaitosten ja muiden 
luotonantajien on esitettävä 
toimivaltaisille viranomaisille vuotuiselta 
pohjalta kertomukset, joissa esitetään 
yhteenveto niiden joustopolitiikoista ja -
prosesseista, mukaan luettuina menettelyt, 
joilla havaitaan mahdollisimman varhain 
maksuvaikeuksista kärsivät luotonottajat. 
Kertomuksen tulee sisältää yhteenveto 
edellisvuonna joustotoimenpiteistä 
hyötyneiden luotonottajien määrästä ja 
joustotoimenpiteitä koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä. 
Hallintoelimen olisi hyväksyttävä nämä 
tiedot ennen niiden toimittamista 
toimivaltaisille viranomaisille.
5. EPV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
määrittääkseen
i) edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
joustotoimenpiteet ja maksukykyisyyden 
arvioinnin,
ii) edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
maksuvaikeuksissa olevan luotonottajan 
määritelmän,
iii) edellä 4 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen sisällön.
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EPV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... [1 vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Siirretään komissiolle 
valta hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 393
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
-13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-13 a artikla
Luotonantajia koskevat vaatimukset 

ennen luotonantajalla luottosopimuksen 
mukaisesti olevien oikeuksien tai 

luottosopimuksen siirtämistä
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luotonantajat eivät siirrä hoidettua 
luottosopimusta ilman luottosopimuksen 
tehneen luotonottajan suostumusta.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonantaja antaa luotonostajalle 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonantaja antaa luotonostajalle 
luotonantajan järjestämättömän 
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luotonostaja voi arvioida luottosopimuksen 
arvon ja kyseisen sopimuksen arvon 
takaisinperinnän todennäköisyyden ennen 
kuin se tekee sopimuksen 
luottosopimuksen siirtämisestä.

luottosopimuksen mukaisista oikeuksista 
tai itse järjestämättömästä 
luottosopimuksesta ja tarvittaessa 
vakuudesta kaikki tarvittavat tiedot, joiden 
avulla luotonostaja voi arvioida 
järjestämättömän luottosopimuksen 
mukaisten luotonantajan oikeuksien tai 
itse luottosopimuksen arvon ja kyseisen 
sopimuksen arvon takaisinperinnän 
todennäköisyyden ennen kuin se tekee 
sopimuksen luottosopimuksen mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai tämän 
järjestämättömän luottosopimuksen 
siirtämisestä varmistaen samalla 
luotonantajan antamien tietojen suojan ja 
liiketoimintatietojen salassapidon.

Or. en

Tarkistus 395
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonantaja antaa luotonostajalle 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla 
luotonostaja voi arvioida luottosopimuksen 
arvon ja kyseisen sopimuksen arvon 
takaisinperinnän todennäköisyyden ennen 
kuin se tekee sopimuksen 
luottosopimuksen siirtämisestä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonantaja antaa luotonostajalle 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla 
luotonostaja voi arvioida luottosopimuksen 
arvon ja kyseisen sopimuksen arvon 
takaisinperinnän todennäköisyyden ennen 
kuin se tekee sopimuksen 
luottosopimuksen siirtämisestä, sikäli kun 
luotonantajalla on tai sen voidaan 
kohtuudella odottaa hankkivan tällaiset 
tiedot tai helpottavan niiden jakamista.

Or. en

Tarkistus 396
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi



AM\1195240FI.docx 123/164 PE645.006v01-00

FI

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luottolaitos tai luottolaitoksen tytäryritys, 
joka siirtää luottosopimuksen 
luotonostajalle, ilmoittaa tämän direktiivin 
20 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 
2013/36/EU39 4 artiklan mukaisesti 
nimetyille toimivaltaisille viranomaisille 
seuraavat tiedot:

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luottolaitokset, jotka siirtävät 
järjestämättömän luottosopimuksen 
mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse 
järjestämättömän luottosopimuksen 
luotonostajalle, ilmoittavat kahdesti 
vuodessa tämän direktiivin 20 artiklan 3 
kohdan ja direktiivin 2013/36/EU39 4 
artiklan mukaisesti nimetyille 
toimivaltaisille viranomaisille jokaisesta 
siirrosta luotonostajan 
oikeushenkilötunnuksen tai, jos tällaista 
tunnusta ei ole, seuraavat tiedot:

i) luotonostajan tai ostajan johto- tai 
hallintoelimen jäsenten nimet ja niiden 
henkilöiden nimet, joilla on asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 
36 alakohdassa tarkoitettu huomattava 
omistusosuus ostajassa; ja
ii) ostajan osoite.
Lisäksi luottolaitoksen on ilmoitettava 
ainakin seuraavat tiedot:

_________________ _________________
39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
338).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
338).

Or. en

Tarkistus 397
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Kansallisen lainsäädännön piiriin 

kuuluvat luotonostajat
Jäsenvaltiossa toimintaansa harjoittavaan 
luotonostajaan sovelletaan kyseisen 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistettuja rajoituksia ja 
vaatimuksia.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EPV laatii luonnokset teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 
määritetään esitysmuodot, joita 
luotonantajina olevien luottolaitosten on 
käytettävä 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisessa, jotta ne 
antavat luotonostajille yksityiskohtaiset 
tiedot luottosalkkunsa luottovastuista 
luottosopimuksen seulontaa, arviointia ja 
taloudellisten tietojen huolellista 
tarkastusta varten.

1. EPV laatii luonnokset 
suuntaviivoiksi, joissa määritetään 
esitysmuodot, joita luotonantajina olevat 
luottolaitokset voivat käyttää 13 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
antamisessa, jotta ne antavat luotonostajille 
yksityiskohtaiset tiedot luottosalkkunsa 
luottovastuista luottosopimuksen tai 
luotonantajan oikeuksien seulontaa, 
arviointia ja taloudellisten tietojen 
huolellista tarkastusta varten. EPV 
määrittää suuntaviivaluonnoksissa, mitä 
tietoja hoitamattomista luottosopimuksista 
tai luotonantajan oikeuksista vähintään 
vaaditaan, jotta täytetään tietovaatimukset 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 13 
artiklan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Järjestämättömiä lainoja koskevat mallit eivät ole pakollisia eivätkä ne ole valvontaa 
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koskevaan raportointiin liittyvä vaatimus vaan ainoastaan suuntaviivoja.

Tarkistus 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EPV laatii luonnokset teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 
määritetään esitysmuodot, joita 
luotonantajina olevien luottolaitosten on 
käytettävä 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisessa, jotta ne 
antavat luotonostajille yksityiskohtaiset 
tiedot luottosalkkunsa luottovastuista 
luottosopimuksen seulontaa, arviointia ja 
taloudellisten tietojen huolellista 
tarkastusta varten.

1. EPV laatii suuntaviivat, joissa 
määritetään esitysmuodot, joita 
luotonantajina olevat luottolaitokset voivat 
käyttää 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisessa, jotta ne 
antavat luotonostajille yksityiskohtaiset 
tiedot luottosalkkunsa luottovastuista 
luottosopimuksen seulontaa, arviointia ja 
taloudellisten tietojen huolellista 
tarkastusta varten.

Or. en

Tarkistus 400
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EPV laatii luonnokset teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 
määritetään esitysmuodot, joita 
luotonantajina olevien luottolaitosten on 
käytettävä 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisessa, jotta ne 
antavat luotonostajille yksityiskohtaiset 
tiedot luottosalkkunsa luottovastuista 
luottosopimuksen seulontaa, arviointia ja 
taloudellisten tietojen huolellista 
tarkastusta varten.

1. EPV laatii luonnokset teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 
määritetään esitysmuodot, joita 
luotonantajina olevien luottolaitosten on 
käytettävä 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisessa, jotta ne 
antavat luotonostajille yksityiskohtaiset 
tiedot luottosalkkunsa luottovastuista 
järjestämättömän luottosopimuksen 
mukaisten luotonantajan oikeuksien tai 
itse järjestämättömän luottosopimuksen 
seulontaa, arviointia ja taloudellisten 
tietojen huolellista tarkastusta varten. EPV 
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määrittelee teknisissä 
täytäntöönpanostandardeissa 
järjestämättömän luottosopimuksen 
mukaisten luotonantajan oikeuksien ja 
itse järjestämättömän luottosopimuksen 
osalta vaaditut tietokentät 13 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen, luottolaitoksiin 
oikeasuhteisesti niiden koko ja 
monitahoisuus huomioon ottaen 
sovellettavien tietovaatimusten 
täyttämiseksi. 

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EPV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2018].

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 1 kohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1093/201040 15 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

_________________
40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 
päätöksen N:o 716/2009/EY 
muuttamisesta ja komission päätöksen 
2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 
15.12.2010, s. 12).

Or. en

Tarkistus 403
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
luotonostajan edustaja nimeää unioniin 
sijoittautuneen luottolaitoksen tai sen 
unioniin sijoittautuneen tytäryrityksen tai 
toimiluvan saaneen luotonhallinnoijan 
hoitamaan luotonhallinnointia 
kuluttajien kanssa tehtyjen 
luottosopimusten osalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
lainkäyttöalueellaan toimivien 
luotonostajien suora sääntely 
varmistamalla, että toimivaltaisilla 
kansallisilla viranomaisilla on valtuudet 
valvoa ja tutkia luotonantajia ja määrätä 
niille seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 404
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijaan ei kohdistu muita 
luottosopimusten ostamista koskevia 
lisävaatimuksia kuin ne, joista säädetään 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annetuissa 

Poistetaan.
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kansallisissa toimenpiteissä.

Or. en

Tarkistus 405
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijaan ei kohdistu muita 
luottosopimusten ostamista koskevia 
lisävaatimuksia kuin ne, joista säädetään 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa toimenpiteissä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 406
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijaan ei kohdistu muita 
luottosopimusten ostamista koskevia 
lisävaatimuksia kuin ne, joista säädetään 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa toimenpiteissä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sen jälkeen, kun luottosopimuksen 
mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse 
luottosopimus on siirretty luotonostajalle, 
luotonostajaan sovelletaan edelleen 
asiaankuuluvaa unionin ja kansallista 
lainsäädäntöä, joka koskee erityisesti 
sopimusten täytäntöönpanoa, 
kuluttajansuojaa ja luotonottajien 
oikeuksia, sekä rikoslainsäädäntöä. 
Luotonantajalla luottosopimuksen 
mukaisesti olevien oikeuksien tai itse 
luottosopimuksen siirtäminen 
luotonostajalle ei vaikuta unionin ja 
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kansallisen lainsäädännön kuluttajille ja 
muille luotonottajille tarjoamaan 
suojatasoon.

Or. en

Tarkistus 407
Pedro Marques

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijaan ei kohdistu muita 
luottosopimusten ostamista koskevia 
lisävaatimuksia kuin ne, joista säädetään 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa toimenpiteissä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijaan ei kohdistu muita 
järjestämättömän luottosopimuksen 
mukaisten luotonantajan oikeuksien tai 
itse järjestämättömien luottosopimusten 
ostamista koskevia hallinnollisia 
lisävaatimuksia kuin ne, joista säädetään 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa toimenpiteissä, 
kuluttajansuojalainsäädännössä tai 
sovellettavassa sopimusoikeudessa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun luottosopimuksen mukaiset 
luotonantajan oikeudet tai itse 
luottosopimus on siirretty luotonostajalle, 
luotonostajaan sovelletaan edelleen 
asiaankuuluvaa unionin ja kansallista 
lainsäädäntöä, joka koskee erityisesti 
sopimusten täytäntöönpanoa, 
kuluttajansuojaa, luotonottajien 
oikeuksia, luoton alullepanoa ja 
pankkisalaisuutta, sekä 
rikoslainsäädäntöä. Luotonantajalla 
luottosopimuksen mukaisesti olevien 
oikeuksien tai itse luottosopimuksen 
siirtäminen luotonostajalle ei vaikuta 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
kuluttajille ja muille luotonottajille 
tarjoamaan suojatasoon.

Or. en
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Tarkistus 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijaan ei kohdistu muita 
luottosopimusten ostamista koskevia 
lisävaatimuksia kuin ne, joista säädetään 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa toimenpiteissä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijaan sovelletaan muita 
mahdollisesti tarvittavia luottosopimusten 
ostamista koskevia lisävaatimuksia kuin 
ne, joista säädetään tämän direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa 
toimenpiteissä.

Or. en

Tarkistus 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonostaja tai tarvittaessa nimetty 
luotonhallinnoija toimittaa itse kaikki 
asiaan liittyvät tiedot ja ilmoitukset 
kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille, kun luottosopimuksen 
mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse 
luottosopimus on siirretty.

Or. en

Tarkistus 410
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
luottorekisterejä koskevaa kansallista 
toimivaltaa, mukaan lukien toimivalta 
vaatia tietojen antamista luotonostajille 
luottosopimuksen mukaisista 
luotonantajan oikeuksista tai itse 
luottosopimuksesta ja sen hoitamisesta.

Or. en

Tarkistus 411
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jolla 
laajennetaan direktiivin soveltamisalaa tai 
asetetaan luotonostajille lisävaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 412
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden 
luotonostajien edustaja
1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
luottosopimuksen siirron yhteydessä, että 
luotonostaja, jolla ei ole kotipaikkaa 
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unionissa tai joka ei sijoittautunut sinne, 
on nimennyt kirjallisesti edustajan, jolla 
on kotipaikka unionissa tai joka on 
sijoittautunut sinne.
2. Toimivaltaiset viranomaiset ottavat 1 
kohdassa tarkoitettuun edustajaan 
yhteyttä luotonostajan lisäksi tai sijasta 
kaikissa tämän direktiivin jatkuvaa 
noudattamista koskevissa kysymyksissä, ja 
kyseinen edustaja on täysin vastuussa 
kaikkien tämän direktiivin saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
annetuissa kansallisissa säännöksissä 
luotonostajalle asetettujen 
velvollisuuksien noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonostaja tai sen mahdollinen, 17 
artiklan mukaisesti nimetty edustaja 
ilmoittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa luotonostajalla tai sen 
mahdollisella edustajalla on kotipaikka tai 
johon se on sijoittautunut, aikomuksestaan 
panna luottosopimus suoraan täytäntöön 
antamalla seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonostajaan, toimijaan tai sen 
mahdolliseen, 17 artiklan mukaisesti 
nimettyyn edustajaan sovelletaan samoja 
sääntöjä riippumatta siitä, ovatko ne 
erikoistuneita luotonhallinnoijia ja 
pankkilaitoksia; Lisäksi se ilmoittaa sen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
jossa luotonostajalla tai sen mahdollisella 
edustajalla on kotipaikka tai johon se on 
sijoittautunut, aikomuksestaan panna 
luottosopimus suoraan täytäntöön 
antamalla seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 414
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Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonostaja tai sen mahdollinen, 17 
artiklan mukaisesti nimetty edustaja 
ilmoittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa luotonostajalla tai 
sen mahdollisella edustajalla on 
kotipaikka tai johon se on sijoittautunut, 
aikomuksestaan panna luottosopimus 
suoraan täytäntöön antamalla seuraavat 
tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonostaja ilmoittaa jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille 
aikomuksestaan panna luottosopimus 
suoraan täytäntöön antamalla seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luotonostaja tai sen mahdollinen, 17 
artiklan mukaisesti nimetty edustaja, joka 
siirtää luottosopimuksen toiselle 
luotonostajalle, ilmoittaa siirrosta 18 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille ja antaa 
niille tiedoksi uuden luotonostajan ja sen 
mahdollisen, 17 artiklan mukaisesti 
nimetyn edustajan nimen ja osoitteen.

1. Jos luotonostaja siirtää 
järjestämättömän luottosopimuksen 
mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse 
luottosopimuksen toiselle luotonostajalle, 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että nimetty 
luotonhallinnoija ilmoittaa 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille neljännesvuosittain 
jokaisen siirron osalta uuden 
luotonostajan oikeushenkilötunnuksen tai, 
jos tällaista tunnusta ei ole, seuraavat 
tiedot:
i) uuden luotonostajan nimi tai uuden 
ostajan johto- tai hallintoelimen jäsenten 
nimet sekä niiden henkilöiden nimet, 
joilla on asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 
artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa 
tarkoitettu huomattava omistusosuus 



PE645.006v01-00 134/164 AM\1195240FI.docx

FI

ostajassa; ja
ii) uuden ostajan osoite.
Lisäksi luotonostajan on ilmoitettava 
kootusti ainakin seuraavat tiedot:
a) siirrettyjen järjestämättömien 
luottosopimusten mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
järjestämättömien luottosopimusten 
jäljellä oleva saldo;
b) siirrettyjen järjestämättömien 
luottosopimusten mukaisten 
luotonantajan oikeuksien tai itse 
järjestämättömien luottosopimusten 
lukumäärä ja koko;
c) sisältääkö siirto kuluttajien tekemien 
järjestämättömien luottosopimusten 
mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse 
järjestämättömät luottosopimukset, ja 
niiden vakuutena mahdollisesti olevien 
omaisuuserien tyypit.

Or. en

Tarkistus 416
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
toimivaltaisia kansallisia viranomaisia 
asettamaan julkisesti saataville tiedot, 
jotka koskevat luottosopimusten siirtoa 
luottolaitokselta luotonostajalle tai 
yhdeltä luotonostajalta toiselle, mukaan 
luettuna uuden luotonostajan 
henkilöllisyys ja osoite ja soveltuvin osin 
sen 17 artiklan mukaisesti nimetty 
edustaja. 

Or. en
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Tarkistus 417
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijat ja mahdolliset 
luottohallinnointipalvelujen tarjoajat, joille 
on ulkoistettu toimintoja 10 artiklan 
mukaisesti, noudattavat tämän direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annettuja kansallisia 
säännöksiä jatkuvasti ja että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat kyseisiä toimintoja 
asianmukaisesti arvioidakseen säännösten 
noudattamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonhallinnoijat, luotonostajat ja 
mahdolliset luottohallinnointipalvelujen 
tarjoajat, joille on ulkoistettu toimintoja 10 
artiklan mukaisesti, noudattavat tämän 
direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annettuja kansallisia 
säännöksiä jatkuvasti ja että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat kyseisiä toimintoja 
asianmukaisesti arvioidakseen säännösten 
noudattamista.

Or. en

Tarkistus 418
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion, jossa luotonostajilla 
tai niiden mahdollisella, 17 artiklan 
mukaisesti nimetyllä edustajalla on 
kotipaikka tai johon ne ovat 
sijoittautuneet, on varmistettava, että 1 
kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulle kuuluu 15–19 
artiklassa säädettyjen velvollisuuksien 
noudattamisen valvonta luotonostajien ja 
niiden mahdollisten, 17 artiklan 
mukaisesti nimettyjen edustajien osalta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 419
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 20 artiklan 3 kohdan nojalla nimetyille 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille annetaan kaikki valvonta-, 
tutkinta- ja seuraamusvaltuudet, joita ne 
tarvitsevat tässä direktiivissä säädettyjen 
tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 
hoitamiseen, mukaan lukien

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 20 artiklan 3 kohdan nojalla nimetyille 
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 
annetaan kaikki valvonta-, tutkinta- ja 
seuraamusvaltuudet, joita ne tarvitsevat 
tässä direktiivissä säädettyjen tehtäviensä 
ja velvollisuuksiensa hoitamiseen, mukaan 
lukien ainakin

Or. en

Tarkistus 420
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) valtuus kieltää tiettyjä toimintoja,

Or. en

Tarkistus 421
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) valtuus vaatia luotonhallinnoijaa 
poistamaan johto- tai hallintoelimestään 
jäsenet, jotka eivät täytä 5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa ja 5 a artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 422
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) valtuus vaatia luotonhallinnoijia 
muuttamaan tai päivittämään 
luotonhallinnoijan sisäisiä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmiä ja sisäisiä 
valvontamekanismeja, jotta varmistetaan 
tosiasiallinen luotonottajan oikeuksien 
kunnioittaminen luottosopimuksia 
koskevien säädösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 423
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) valtuus vaatia luotonhallinnoijia 
muuttamaan tai päivittämään 
luotonhallinnoijien hyväksymiä toimia, 
jotta varmistetaan luotonottajien 
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oikeudenmukainen ja huolellinen kohtelu 
sekä luotonottajien valitusten kirjaaminen 
ja käsittely;

Or. en

Tarkistus 424
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) valtuus vaatia lisätietoja, jotka 
liittyvät luotonantajalla luottosopimuksen 
mukaisesti olevien oikeuksien tai itse 
luottosopimusten siirtoon;

Or. en

Tarkistus 425
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e e) valtuus tarkistaa –13 artiklassa 
tarkoitettuja moitteettomia 
joustavuuspolitiikkoja ja -prosesseja.

Or. en

Tarkistus 426
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat vähintään kerran 
vuodessa, miten luotonhallinnoija täyttää 5 
artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa 
säädetyt vaatimukset.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat vähintään kerran 
vuodessa, miten luotonhallinnoija täyttää 5 
artiklan 1 kohdan b–e e alakohdassa 
säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 427
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
säännöt, joilla vahvistetaan asianmukaiset 
hallinnolliset seuraamukset ja korjaavat 
toimenpiteet, joita sovelletaan ainakin 
seuraavissa tilanteissa:

1. Tämän vaikuttamatta 
jäsenvaltioiden oikeuteen määrätä 
rikosoikeudellisia seuraamuksia 
jäsenvaltioiden on annettava säännöt, joilla 
vahvistetaan asianmukaiset hallinnolliset 
seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet, 
joita sovelletaan ainakin seuraavissa 
tilanteissa:

Or. en

Tarkistus 428
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotonhallinnoija jättää tekemättä 
ulkoistamissopimuksen tai tekee 10 

a) luotonhallinnoija ei noudata tämän 
direktiivin 9 artiklan saattamiseksi osaksi 
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artiklan saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annettujen kansallisten 
säännösten vastaisen 
ulkoistamissopimuksen tai 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja, jolle 
toiminnot on ulkoistettu, rikkoo 
sovellettavia oikeudellisia sääntöjä 
vakavalla tavalla, mukaan lukien 
kansallinen lainsäädäntö, joka annetaan 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa säännöksissä vahvistettuja 
vaatimuksia tai tekee 10 artiklan 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annettujen kansallisten 
säännösten vastaisen 
ulkoistamissopimuksen tai 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja, jolle 
toiminnot on ulkoistettu, rikkoo 
sovellettavia oikeudellisia sääntöjä 
vakavalla tavalla, mukaan lukien 
kansallinen lainsäädäntö, joka annetaan 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luotonhallinnoijan hallinto- ja 
ohjausjärjestelmien ja sisäisten 
valvontamenetelmien avulla ei pystytä 
varmistamaan luotonottajien oikeuksien 
kunnioittamista eikä henkilötietojen suojaa 
koskevien sääntöjen noudattamista;

b) luotonostajan tai 
luotonhallinnoijan hallinto- ja 
ohjausjärjestelmien ja sisäisten 
valvontamenetelmien avulla ei pystytä 
varmistamaan luotonottajien oikeuksien 
kunnioittamista eikä henkilötietojen suojaa 
koskevien sääntöjen noudattamista;

Or. en

Tarkistus 430
Frances Fitzgerald

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luotonhallinnoijan 
toimintaperiaatteet ovat puutteellisia 

c) luotonhallinnoijan tai 
luotonostajan toimintaperiaatteet ovat 
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eivätkä takaa 5 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettua luotonottajien 
moitteetonta kohtelua;

puutteellisia eivätkä takaa 5 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettua 
luotonottajien moitteetonta kohtelua;

Or. en

Tarkistus 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luotonhallinnoijan 
toimintaperiaatteet ovat puutteellisia 
eivätkä takaa 5 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettua luotonottajien 
moitteetonta kohtelua;

c) luotonostajan tai 
luotonhallinnoijan toimintaperiaatteet ovat 
puutteellisia eivätkä takaa 5 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettua 
luotonottajien moitteetonta kohtelua;

Or. en

Tarkistus 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luotonhallinnoijan sisäiset 
menettelyt eivät mahdollista luotonottajien 
valitusten kirjaamista ja käsittelyä niiden 
velvollisuuksien mukaisesti, joista 
säädetään tämän direktiivin saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa toimenpiteissä;

d) luotonostajan tai 
luotonhallinnoijan sisäiset menettelyt eivät 
mahdollista luotonottajien valitusten 
kirjaamista ja käsittelyä niiden 
velvollisuuksien mukaisesti, joista 
säädetään tämän direktiivin saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä annetuissa 
kansallisissa toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) luottolaitos ei anna tietoja, joista 
säädetään tämän direktiivin 13 artiklan 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa 
toimenpiteissä, ennen kuin 
luottosopimuksen siirto on saatettu 
päätökseen;

Or. en

Tarkistus 434
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) luotonostaja ei noudata 
vaatimuksia, joista säädetään tämän 
direktiivin –13 artiklan saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
annetuissa kansallisissa toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 435
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) luotonostaja ei noudata 



AM\1195240FI.docx 143/164 PE645.006v01-00

FI

liiketoiminnan harjoittamista koskevia 
vaatimuksia, joista säädetään tämän 
direktiivin 6 a artiklan saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
annetuissa kansallisissa toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 436
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) luottolaitos ei anna tietoja, joista 
säädetään tämän direktiivin 13 artiklan 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa 
toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 437
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) luottolaitos ei noudata 
vaatimuksia, josta säädetään tämän 
direktiivin –13 artiklan saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
annetuissa kansallisissa toimenpiteissä;

Or. en
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Tarkistus 438
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g e) luottolaitos ei noudata 
liiketoiminnan harjoittamista koskevia 
vaatimuksia, joista säädetään tämän 
direktiivin 6 a artiklan saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
annetuissa kansallisissa toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 439
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g f) luotonhallinnoija sallii yhden tai 
useamman henkilön, joka ei noudata 5 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia 
vaatimuksia, tulevan sen johto- tai 
hallintoelimen jäseneksi tai säilyvän 
jäsenenä;

Or. en

Tarkistus 440
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g g alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g g) luotonhallinnoija ei noudata 
vaatimusta, josta säädetään tämän 
direktiivin 35 artiklan saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
annetuissa kansallisissa toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 441
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – g h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g h) luotonhallinnoija tai 
luotonhallinnointipalvelujen tarjoaja ei 
noudata liiketoiminnan harjoittamista 
koskevia vaatimuksia, joista säädetään 
tämän direktiivin 6 a artiklan 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa 
toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 442
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotonhallinnoijana toimimiseen 
myönnetyn toimiluvan peruuttaminen;

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en
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Tarkistus 443
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että päättäessään hallinnollisten 
seuraamusten tai muiden korjaavien 
toimenpiteiden tyypistä ja hallinnollisten 
seuraamusmaksujen määrästä 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
huomioon kaikki merkitykselliset 
olosuhteet, mukaan luettuina tarpeen 
mukaan seuraavat:

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että päättäessään hallinnollisten 
seuraamusten tai muiden korjaavien 
toimenpiteiden tyypistä ja hallinnollisten 
seuraamusmaksujen määrästä 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
huomioon merkitykselliset olosuhteet, 
mukaan luettuina seuraavat:

Or. en

Tarkistus 444
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tilanteissa on kyse oikeushenkilöistä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että 
toimivaltaiset viranomaiset soveltavat 2 
kohdassa säädettyjä hallinnollisia 
seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä 
johto- tai hallintoelimen jäseniin ja muihin 
henkilöihin, jotka ovat kansallisen 
lainsäädännön mukaan vastuussa 
rikkomisesta.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
myös, että toimivaltaiset viranomaiset 
soveltavat 2 kohdassa säädettyjä 
hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia 
toimenpiteitä johto- tai hallintoelimen 
jäseniin ja muihin henkilöihin, jotka ovat 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vastuussa rikkomisesta.

Or. en
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Tarkistus 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset antavat 
ennen tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen hallinnollisten seuraamusten 
tai korjaavien toimenpiteiden määräämistä 
koskevan päätöksen tekemistä 
asianomaiselle luotonhallinnoijalle, 
luotonostajalle tai sen mahdolliselle, 17 
artiklan mukaisesti nimetylle edustajalle 
mahdollisuuden tulla kuulluksi.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset antavat 
ennen tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen hallinnollisten seuraamusten 
tai korjaavien toimenpiteiden määräämistä 
koskevan päätöksen tekemistä 
asianomaiselle luotonhallinnoijalle tai 
luotonostajalle mahdollisuuden tulla 
kuulluksi. Ennen päätöksen tekemistä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava kirjallisesti 
luotonhallinnoijalle ja asianomaisille 
luotonantajille tällaisen menettelyn 
olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Luotonhallinnoijia ja luotonostajia 

koskevat käytännesäännöt
1. Luotonhallinnoijien ja luotonostajien 
on aina toimittava hyvässä uskossa, 
kohdeltava kuluttajia oikeudenmukaisesti 
ja kunnioitettava näiden yksityisyyttä.
2. Seuraavat käytännöt on kielletty: 
a) harhaanjohtavan tiedon antaminen 
kuluttajille;
b) kuluttajien ahdistelu, mukaan luettuna 
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tietojen antaminen kuluttajien velasta 
heidän työnantajilleen, perheelleen, 
ystävilleen ja naapureilleen, 
c) kuluttajille määrättävät maksut ja 
sakot, jotka ylittävät kustannukset, jotka 
liittyvät suoranaisesti velan hallinnointiin.
Jäsenvaltioiden on asetettava c 
alakohdassa tarkoitetuille maksuille ja 
sakoille yläraja oikeudenmukaisuuden, 
rationaalisuuden ja suhteellisuuden 
periaatteiden mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 447
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 448
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanon valvonta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuus voidaan realisoida tämän 
tuomioistuinten ulkopuolisen nopeutetun 
vakuuksien täytäntöönpanomekanismin 
mukaisesti.
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2.
Jäsenvaltioiden on säädettävä 1 kohdassa 
tarkoitettua vakuuden realisointia varten 
vähintään yhdestä tai molemmista 
seuraavista keinoista kunkin 
vakuusoikeus- ja vakuustyypin osalta:
a) julkinen huutokauppa;
b) yksityinen myynti.
Kumpaakin realisointikeinoa varten 
jäsenvaltiot voivat säätää, että nimitetään 
tapauksen mukaan notaari, haastemies tai 
muu virkamies, joka varmistaa tehokkaan 
ja joutuisan myyntituottojen jakamisen ja 
vakuuden siirtämisen hankkijalle tai 
turvaa luotonottajan oikeudet.
3. Jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
omaksiottamiseen perustuvan 
tuomioistuinten ulkopuolisen 
täytäntöönpanomenettelyn, luotonantajan 
oikeuteen pitää omaisuuserä itsellään 
luotonottajayrityksen velan suorituksen 
osittaisena tai täysimääräisenä vastineena 
sovelletaan kunkin jäsenvaltion 
sovellettavaa lainsäädäntöä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
omaksiottamisen yhteydessä 
luotonottajayritykselle maksettava erotus 
on yhtä kuin omaisuuserän arvioinnin 
tulos vähennettynä vakuudellisen 
luottosopimuksen mukaan maksamatta 
olevalla määrällä, jos edellinen on 
jälkimmäistä suurempi.
4. Sovellettaessa 2 kohdassa tarkoitettua 
realisointia jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että luotonantaja järjestää 
omaisuuserien arvioinnin, jotta voidaan 
määrittää rajahinta julkista 
huutokauppaa ja yksityistä myyntiä 
varten, ja että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) luotonantaja ja luotonottajayritys 
sopivat nimettävästä arvioijasta;
b) arvioinnin suorittaa riippumaton 
arvioija;
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c) arviointi on oikeudenmukainen ja 
realistinen;
d) arviointi suoritetaan nimenomaan 
vakuuden realisointia varten 
täytäntöönpanoon oikeuttavan 
tapahtuman jälkeen;
e) luotonottajayrityksellä on oikeus 
riitauttaa arvio tuomioistuimessa 29 
artiklan mukaisesti.
5. Jos osapuolet eivät pääse 
yksimielisyyteen arvioijan nimeämisestä 2 
kohdassa tarkoitettua vakuuden 
realisointia varten, arvioija on a 
alakohtaa sovellettaessa nimettävä 
tuomioistuimen päätöksellä sen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, johon luotonottajayritys on 
sijoittautunut tai jossa sillä on kotipaikka.

Or. en

Tarkistus 449
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Julkinen huutokauppa
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisella huutokaupalla tapahtuva 
vakuuden realisointi suoritetaan 
seuraavien osatekijöiden mukaisesti:
a) luotonantaja on ilmoittanut julkisen 
huutokaupan ajankohdan ja paikan 
julkisesti vähintään 10 päivää ennen 
huutokauppaa;
b) luotonantaja on toteuttanut 
kohtuulliset toimenpiteet saadakseen 
huutokauppaan niin paljon mahdollisia 
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ostajia kuin mahdollista;
c) luotonantaja on ilmoittanut julkisesta 
huutokaupasta ja sen ajasta ja paikasta 
luotonottajayritykselle ja kaikille 
kolmansille osapuolille, joilla on 
omaisuuserään kohdistuva intressi tai 
oikeus, vähintään 10 päivää ennen 
huutokauppaa;
d) omaisuuserän arviointi on suoritettu 
ennen julkista huutokauppaa;
e) omaisuuserän rajahinta on vähintään 
yhtä korkea kuin ennen julkista 
huutokauppaa arvioitu määrä;
f) omaisuuserä saadaan myydä enintään 
20 prosentin alennuksella arvioidusta 
määrästä, jos molemmat seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
i) yksikään ostaja ei ole tehnyt e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
mukaista tarjousta julkisessa 
huutokaupassa;
ii) omaisuuserään kohdistuu välitön 
huononemisuhka.
2. Jos omaisuuserää ei ole myyty 
julkisella huutokaupalla, jäsenvaltioissa 
voidaan säätää yksityiseen myyntiin 
perustuvasta vakuuden realisoinnista.
3. Jos jäsenvaltiossa säädetään toisesta 
julkisesta huutokaupasta, on sovellettava 
1 kohdan a–e alakohtaa, mutta 
omaisuuserä voidaan myydä 
jäsenvaltioiden määrittämällä 
lisäalennuksella.

Or. en

Tarkistus 450
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla
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Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Yksityinen myynti
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yksityisellä myynnillä tapahtuva 
vakuuden realisointi suoritetaan 
seuraavien osatekijöiden mukaisesti:
a) luotonantaja on toteuttanut 
kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien 
riittävä julkinen ilmoittaminen, 
houkutellakseen mahdollisia ostajia;
b) luotonantaja on ilmoittanut 
omaisuuserää koskevasta 
myyntiaikeestaan luotonottajayritykselle 
ja kaikille asiaankuuluville kolmansille 
osapuolille, joilla on omaisuuserään 
kohdistuva intressi tai oikeus, vähintään 
10 päivää ennen omaisuuserän 
tarjoamista myyntiin;
c) omaisuuserän arviointi on suoritettu 
ennen yksityistä myyntiä ja/tai julkista 
huutokauppaa 25 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesti;
d) omaisuuserän ohjehinta on vähintään 
yhtä korkea kuin c alakohdassa 
tarkoitetussa arvioinnissa vahvistettu 
määrä, kun omaisuuserä tarjotaan 
yksityiseen myyntiin;
e) omaisuuserä saadaan myydä enintään 
20 prosentin alennuksella sen arvosta, jos 
molemmat seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
i) yksikään ostaja ei ole tehnyt d ja e 
alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
mukaista tarjousta 30 päivän kuluessa;
ii) omaisuuserään kohdistuu välitön 
huononemisuhka.
2. Jos omaisuuserää ei ole myyty 
yksityisellä myynnillä 30 päivän kuluessa 
sen tarjoamisesta myyntiin, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja ilmoittaa myynnistä 
julkisesti vielä vähintään 30 päivän ajan 
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ennen mahdollista myynnistä sopimista.
3. Jos jäsenvaltiossa säädetään toisesta 
yksityisen myynnin yrityksestä, on 
sovellettava 1 kohdan a–d alakohtaa, 
mutta omaisuuserä voidaan myydä 
jäsenvaltioiden määrittämällä 
lisäalennuksella.

Or. en

Tarkistus 451
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Kilpailevat vakuusoikeudet
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
samaan vakuuteen kohdistuvien 
vakuusoikeuksien 
ensisijaisuusjärjestykseen ei aiheudu 
muutoksia sen perusteella, että yksi 
kyseisistä oikeuksista pannaan täytäntöön 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annettujen 
kansallisten säännösten nojalla.

Or. en

Tarkistus 452
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
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Oikeus täytäntöönpanon riitauttamiseen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonottajayrityksellä on oikeus 
riitauttaa tämän tuomioistuinten 
ulkopuolisen nopeutetun vakuuksien 
täytäntöönpanomekanismin käyttö 
kansallisessa tuomioistuimessa, jos 
vakuudeksi annettujen omaisuuserien 
myyntiä ei ole suoritettu 24 artiklan 3 
kohdan sekä 25 ja 26 artiklan 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä annettujen kansallisten 
säännösten mukaisesti tai jos 
omaisuuserien arviointia ei ole suoritettu 
24 artiklan 4 kohdan saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annettujen 
kansallisten säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 453
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Ylimenevän määrän palauttaminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja velvoitetaan maksamaan 
luotonottajayritykselle omaisuuserän 
myyntituottojen ja vakuudellisen 
luottosopimuksen mukaan maksamatta 
olevan määrän erotus, kun tuotot ylittävät 
maksamatta olevan määrän.

Or. en

Tarkistus 454
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Maksamatta olevan määrän selvittäminen
Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos tämän 
tuomioistuinten ulkopuolisen nopeutetun 
vakuuksien täytäntöönpanomekanismin 
käytön jälkeen realisoitu määrä on 
pienempi kuin vakuudellisen 
luottosopimuksen mukaan maksamatta 
oleva määrä, kaikki kyseisen sopimuksen 
mukaiset velat selvitetään sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 20xx/XX41 19–23 artiklan 
soveltamista.
_________________
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) .../…, annettu [...], 
ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä 
koskevista puitteista, uudesta 
mahdollisuudesta ja toimenpiteistä 
uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä 
ja veloista vapauttamista koskevien 
menettelyjen tehostamiseksi sekä 
direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta 
(EUVL L [...], [...], s, [...]).

Or. en

Tarkistus 455
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
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Vakuudellisten luottosopimusten siirto 
kolmansille osapuolille
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
luottolaitos tai sen tytäryritys siirtää 
kolmannelle osapuolelle vakuudellisen 
luottosopimuksen, jossa määrätään 
oikeudesta käyttää tuomioistuinten 
ulkopuolista nopeutettua vakuuksien 
täytäntöönpanoa, kyseinen kolmas 
osapuoli saa oikeuden käyttää tätä 
tuomioistuinten ulkopuolista nopeutettua 
vakuuksien täytäntöönpanomekanismia 
luotonottajayrityksen 
maksulaiminlyönnin yhteydessä samoilla 
ehdoilla kuin luottolaitos.

Or. en

Tarkistus 456
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Uudelleenjärjestely- ja 
maksukyvyttömyysmenettelyt
1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 20XX/XX42 
soveltamista.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos luotonottajayrityksen osalta pannaan 
vireille maksukyvyttömyysmenettelyjä, 
tämän direktiivin saattamiseksi 
kansallisen lainsäädännön osaksi 
annettujen kansallisten säädösten nojalla 
tapahtuvaan vakuuden realisointiin 
kuuluvat yksittäiset täytäntöönpanotoimet 
keskeytetään sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.
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_________________
42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) .../… annettu [...], 
ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä 
koskevista puitteista, uudesta 
mahdollisuudesta ja toimenpiteistä 
uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä 
ja veloista vapauttamista koskevien 
menettelyjen tehostamiseksi sekä 
direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta 
(EUVL L [...], [...], s, [...]).

Or. en

Tarkistus 457
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Tiedonkeruu
1. Jäsenvaltioiden sekä luottolaitosten 
tapauksessa niitä valvovien 
toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä luotonantajilta vuosittain tiedot 
tämän tuomioistuinten ulkopuolisen 
nopeutetun vakuuksien täytäntöönpanon 
avulla täytäntöönpantujen vakuudellisten 
luottosopimusten lukumäärästä sekä 
tällaisten täytäntöönpanojen 
määräajoista.
2. Jäsenvaltioiden sekä luottolaitosten 
tapauksessa niitä valvovien 
toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä luotonantajilta vuosittain 
seuraavat tiedot:
a) tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä annettujen 
kansallisten säännösten nojalla vireille 
pantujen, keskeneräisten ja toteutettujen 
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menettelyjen lukumäärä, mukaan lukien:
i) irtaimeen omaisuuteen kohdistuvien 
menettelyjen lukumäärä,
ii) kiinteään omaisuuteen kohdistuvien 
menettelyjen lukumäärä;
b) menettelyjen pituus tiedoksiantamisesta 
selvittämiseen, realisointitavan mukaan 
(julkinen myynti, yksityinen myynti tai 
omaksiottaminen);
c) kunkin menettelyn keskimääräiset 
kustannukset euroina;
d) selvittämisasteet.
3. Jäsenvaltioiden on koottava yhteen 2 
kohdassa tarkoitetut tiedot ja laadittava 
kyseisistä koontitiedoista tilastot PÄIVÄ 
[julkaistutoimisto lisää tämän säädöksen 
hyväksymistä seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivän] alkavalta täydeltä 
kalenterivuodelta.
4. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tilastot on toimitettava komissiolle 
vuosittain ja viimeistään sitä 
kalenterivuotta seuraavan vuoden 31 
päivänä maaliskuuta, jolta tiedot on 
kerätty.

Or. en

Tarkistus 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Luottosopimuksen muuttaminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja ilmoittaa kuluttajalle 
seuraavat tiedot ennen kuin 
luottosopimuksen ehtoja muutetaan 
suostumuksen tai lain nojalla, sanotun 
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kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2014/17/EU, direktiivin 2008/48/EY ja 
direktiivin 93/13/ETY mukaisia 
kuluttajalle ilmoittamista koskevia 
velvollisuuksia:
a) selvä ja kattava kuvaus ehdotetuista 
muutoksista;
b) kyseisten muutosten 
toteuttamisaikataulu;
c) kuluttajan käytettävissä olevat 
valitusperusteet kyseisten muutosten 
osalta;
d) mahdollisen valituksen tekemiseen 
käytettävissä oleva määräaika;
e) sen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja 
osoite, jolle valitus voidaan tehdä.

Or. en

Perustelu

Artikla olisi poistettava, koska velvollisuudet koskisivat myös pieniä, merkityksettömiä tai 
muutoin epäolennaisia muutoksia. Lisäksi luotonantajien avoimuutta ja kuluttajille 
ilmoittamista koskevia velvollisuuksia ennen luottosopimuksen tekemistä ja sen aikanakin 
säännellään jo riittävästi muulla tarkemmalla lainsäädännöllä (esimerkiksi direktiivi 
2008/48/EY, direktiivi 2014/17/EU, direktiivi 93/13/ETY). Ehdotettu teksti aiheuttaisi 
luotonantajalle liiallisen ja tarpeettoman rasituksen.

Tarkistus 459
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja ilmoittaa kuluttajalle 
seuraavat tiedot ennen kuin 
luottosopimuksen ehtoja muutetaan 
suostumuksen tai lain nojalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2014/17/EU, direktiivin 2008/48/EY ja 
direktiivin 93/13/ETY mukaisia 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja ilmoittaa kuluttajalle 
seuraavat tiedot ennen kuin 
luotonantajalla luottosopimuksen 
mukaisesti olevien oikeuksien tai itse 
luottosopimuksen ehtoja muutetaan 
suostumuksen tai lain nojalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
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kuluttajalle ilmoittamista koskevia 
velvollisuuksia:

2014/17/EU, direktiivin 2008/48/EY, 
direktiivin 93/13/ETY ja tämän direktiivin 
2 a artiklan mukaisia kuluttajalle 
ilmoittamista koskevia velvollisuuksia:

Or. en

Tarkistus 460
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja ilmoittaa kuluttajalle 
seuraavat tiedot ennen kuin 
luottosopimuksen ehtoja muutetaan 
suostumuksen tai lain nojalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2014/17/EU, direktiivin 2008/48/EY ja 
direktiivin 93/13/ETY mukaisia 
kuluttajalle ilmoittamista koskevia 
velvollisuuksia:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja ilmoittaa kuluttajalle 
seuraavat tiedot ennen kuin 
luottosopimuksen ehtoja muutetaan 
merkittävästi suostumuksen tai lain nojalla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2014/17/EU, direktiivin 2008/48/EY ja 
direktiivin 93/13/ETY mukaisia 
kuluttajalle ilmoittamista koskevia 
velvollisuuksia:

Or. en

Perustelu

Tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi velvollisuutta asiakkaalle ilmoittamisesta 
olisi sovellettava vain, kun luottosopimuksen ehtoihin tehdään merkittäviä muutoksia.

Tarkistus 461
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvä ja kattava kuvaus ehdotetuista 
muutoksista;

a) selvä ja kattava kuvaus ehdotetuista 
muutoksista ja tarpeesta luotonottajan 
suostumukselle sekä tarvittaessa lain 
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nojalla tehdyistä muutoksista;

Or. en

Tarkistus 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvä ja kattava kuvaus 
ehdotetuista muutoksista;

a) selvä kuvaus ehdotetuista 
muutoksista;

Or. en

Perustelu

Lyhyet ilmoitukset ovat asiakkaan kannalta parempia kuin pitkät.

Tarkistus 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotonhallinnoijan henkilöllisyys; a) luotonhallinnoijan ja soveltuvin 
osin luotonostajan, jolle se tarjoaa 
palvelua, henkilöllisyys;

Or. en

Tarkistus 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen käsittelyä koskevien Henkilötietojen käsittelyä koskevien 
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tietojen antamisessa yksityishenkilöille ja 
tällaisten henkilötietojen käsittelyssä ja 
muussa tätä direktiiviä sovellettaessa 
toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
on noudatettava asetuksia (EU) 2016/679 
ja (EY) N:o 45/2001.

tietojen antamisessa yksityishenkilöille ja 
tällaisten henkilötietojen käsittelyssä ja 
muussa tätä direktiiviä sovellettaessa 
toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
on noudatettava asetuksia (EU) 2016/679 
ja (EY) N:o 45/2001. Velan perintä on 
laillinen peruste tallentaa ja käsitellä 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 465
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Sääntöjenvastainen valtiontuki

Komissio tutkii, onko kokonaan tai 
osittain julkisesti omistettujen 
luottolaitosten aikaisemmasta 
luottosopimusten myynnistä 
luotonostajille, jotka ovat saaneet erityisiä 
veroetuja, mahdollisesti aiheutunut 
sääntöjenvastaista valtiontukea.

Or. en

Tarkistus 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta komissio 
toteuttaa tämän direktiivin arvioinnin ja 
esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 

1. Kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta komissio 
toteuttaa tämän direktiivin arvioinnin ja 
esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
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kertomuksen tärkeimmistä arvioinnin 
aikana tehdyistä havainnoista.

kertomuksen tärkeimmistä arvioinnin 
aikana tehdyistä havainnoista.

Or. en

Tarkistus 467
Matt Carthy

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennen tämän direktiiviehdotuksen 
esittämistä suoritetussa komission 
vaikutustenarvioinnissa ei otettu 
huomioon direktiivin vaikutusta unionin 
kansalaisilla perusoikeuskirjan 
mukaisesti oleviin ihmisoikeuksiin. 
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa on 
viivytettävä, kunnes komissio esittää 
uuden arvion, jossa otetaan huomioon 
direktiivin vaikutus perusoikeuskirjan 
mukaisiin unionin kansalaisten 
oikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 468
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arvioinnissa on arvioitava muun 
muassa luotonantajien varomattomia 
lainauskäytäntöjä, 12 a artiklan 
mukaisten joustotoimenpiteiden 
täytäntöönpanoa sekä mahdollisia 
kuluttajien oikeuksien rikkomisia 
myytäessä luottosopimuksia 
jälkimarkkinoilla. Siinä on kiinnitettävä 
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erityistä huomiota haavoittuvassa 
asemassa olevien velallisten, kuten 
pienituloisiin ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden, tilanteeseen.

Or. en


