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Módosítás 204
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja [a 
Bizottság javaslatát].

Or. en

Módosítás 205
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemteljesítő hitelek óriási 
mennyisége a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő uniós polgárok millióinak és a 
túlzottan eladósodott háztartásoknak a 
következménye. A magánszektor e túlzott 
eladósodottságának alapvető okai a 
felelőtlen hitelezési tevékenység, az 
ingatlanpiaci buborékok, valamint a 
kockázatnak kitett háztartások korai 
azonosítására szolgáló intézkedések 
hiánya. Az eladósodott háztartások 
pénzügyi nehézségei nem csak a pénzügyi 
rendszer stabilitását fenyegetik, hanem 
mindenekelőtt egyéni emberi tragédiák, 
amelyeket minden eszközzel el kell 
kerülni. Bizonyítékok vannak a rossz 
hitelgondozói gyakorlatokra, a zaklató és 
megfélemlítő gyakorlatokra, többek között 
olyan adósoktól, akik a megfizethetetlen 
törlesztések miatt rájuk nehezedő 
nyomásról számolnak be. Az ágazatot 
egyik tagállamban sem szabályozzák 
megfelelően, és a szabályozás gyakran 
nem megfelelő.
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Or. en

Módosítás 206
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A jelzáloghitelek esetében a 
biztosíték behajtása érinti az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában rögzített, 
lakhatáshoz és a tisztességes 
megélhetéshez való jogot, valamint 
számos tagállamban a lakhatással 
kapcsolatban rögzített alkotmányos 
jogokat mindazok esetében, akik nem 
rendelkeznek elégséges erőforrásokkal.

Or. en

Módosítás 207
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A bizonyos piacokon elkövetett 
visszaélések szükségessé teszik egy 
magatartási kódex elfogadását, amely a 
megtévesztő gyakorlatok, a zaklatás vagy 
a fogyasztói jogok megsértésének 
elkerülése érdekében szigorú szabályokat 
ír elő a hitelgondozók és a hitelfelvásárlók 
számára.

Or. en
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Módosítás 208
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) További átláthatóságra van 
szükség annak nyomon követése 
érdekében, hogy a piac hogyan reagál az 
új keretre. Az EBH nyilvános 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 
működő gazdasági szereplőkre, valamint a 
műveletek számára és összegére 
vonatkozó elérhető adatokat.

Or. en

Módosítás 209
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az integrált pénzügyi rendszer 
fokozni fogja a gazdasági és monetáris 
unió kedvezőtlen sokkhatásokkal 
szembeni ellenálló képességét azáltal, 
hogy megkönnyíti a határokon átnyúló 
magánszektorbeli kockázatmegosztást, 
ugyanakkor csökkenti az állami 
kockázatmegosztás szükségességét. E 
célok elérése érdekében az Uniónak 
teljeskörűen ki kell építenie a bankuniót 
és tovább kell fejlesztenie a tőkepiaci 
uniót. A nemteljesítő hitelek magas 
állományának és esetleges jövőbeni 
felhalmozódásának kezelése 
elengedhetetlen a bankunió 
kiteljesítéséhez, mivel nélkülözhetetlen a 
bankszektorbeli verseny biztosításához, a 
pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és az 

(2) A nemteljesítő hitelek magas 
állományának és esetleges jövőbeni 
felhalmozódásának kezelése 
elengedhetetlen a bankunió 
kiteljesítéséhez, mivel döntő szerepe van a 
bankszektorbeli verseny biztosításában és 
a pénzügyi stabilitás megőrzésében.
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Unión belüli munkahelyteremtést és 
növekedést szolgáló hitelezés 
elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 210
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az integrált pénzügyi rendszer 
fokozni fogja a gazdasági és monetáris 
unió kedvezőtlen sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét azáltal, hogy 
megkönnyíti a határokon átnyúló 
magánszektorbeli kockázatmegosztást, 
ugyanakkor csökkenti az állami 
kockázatmegosztás szükségességét. E 
célok elérése érdekében az Uniónak 
teljeskörűen ki kell építenie a bankuniót és 
tovább kell fejlesztenie a tőkepiaci uniót. A 
nemteljesítő hitelek magas állományának 
és esetleges jövőbeni felhalmozódásának 
kezelése elengedhetetlen a bankunió 
kiteljesítéséhez, mivel nélkülözhetetlen a 
bankszektorbeli verseny biztosításához, a 
pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és az 
Unión belüli munkahelyteremtést és 
növekedést szolgáló hitelezés 
elősegítéséhez.

(2) Az integrált pénzügyi rendszer 
fokozni fogja a gazdasági és monetáris 
unió kedvezőtlen sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét azáltal, hogy 
megkönnyíti a határokon átnyúló 
magánszektorbeli kockázatmegosztást, 
ugyanakkor csökkenti az állami 
kockázatmegosztás szükségességét. E 
célok elérése érdekében az Uniónak 
teljeskörűen ki kell építenie a bankuniót és 
tovább kell fejlesztenie a tőkepiaci uniót. A 
nemteljesítő hitelek magas állományának 
és esetleges jövőbeni felhalmozódásának 
kezelése elengedhetetlen a bankunió 
megerősítéséhez – azáltal, hogy a 
bankunió kiteljesítése előtt valamennyi 
tagállam saját maga megtisztítja a banki 
mérlegeket –, mivel nélkülözhetetlen a 
bankszektorbeli verseny biztosításához, a 
pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és az 
Unión belüli munkahelyteremtést és 
növekedést szolgáló hitelezés 
elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az integrált pénzügyi rendszer 
fokozni fogja a gazdasági és monetáris 
unió kedvezőtlen sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét azáltal, hogy 
megkönnyíti a határokon átnyúló 
magánszektorbeli kockázatmegosztást, 
ugyanakkor csökkenti az állami 
kockázatmegosztás szükségességét. E 
célok elérése érdekében az Uniónak 
teljeskörűen ki kell építenie a bankuniót és 
tovább kell fejlesztenie a tőkepiaci uniót. A 
nemteljesítő hitelek magas állományának 
és esetleges jövőbeni felhalmozódásának 
kezelése elengedhetetlen a bankunió 
kiteljesítéséhez, mivel nélkülözhetetlen a 
bankszektorbeli verseny biztosításához, a 
pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és az 
Unión belüli munkahelyteremtést és 
növekedést szolgáló hitelezés 
elősegítéséhez.

(2) Az integrált pénzügyi rendszer 
fokozni fogja a gazdasági és monetáris 
unió kedvezőtlen sokkhatásokkal szembeni 
ellenálló képességét azáltal, hogy 
megkönnyíti a határokon átnyúló 
magánszektorbeli kockázatmegosztást, 
ugyanakkor csökkenti az állami 
kockázatmegosztás szükségességét. E 
célok elérése érdekében az Uniónak 
teljeskörűen ki kell építenie a bankuniót és 
tovább kell fejlesztenie a tőkepiaci uniót. A 
nemteljesítő hitelek magas állományának 
és esetleges jövőbeni felhalmozódásának 
kezelése elengedhetetlen a bankunió 
megerősítéséhez, mivel nélkülözhetetlen a 
bankszektorbeli verseny biztosításához, a 
pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és az 
Unión belüli munkahelyteremtést és 
növekedést szolgáló hitelezés 
elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 212
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az unióbeli nemteljesítő hitelek 
nagy számának további csökkentése 
érdekében a Tanács 2017 júliusában „Az 
európai nemteljesítő hitelek kezelésére 
vonatkozó cselekvési terv”25 című 
dokumentumában felszólított különböző 
intézményeket a megfelelő intézkedések 
meghozatalára. A cselekvési terv átfogó 
megközelítést vázol fel, amelynek 
középpontjában a következő négy területet 
érintő, egymást kiegészítő szakpolitikai 
intézkedések állnak: i. bankfelügyelet és 
szabályozás; ii. a szerkezetátalakítási, 

(3) Az unióbeli meglévő nemteljesítő 
hitelek nagy számának további csökkentése 
érdekében a Tanács 2017 júliusában „Az 
európai nemteljesítő hitelek kezelésére 
vonatkozó cselekvési terv”25 című 
dokumentumában felszólított különböző 
intézményeket a megfelelő intézkedések 
meghozatalára, valamint annak 
megakadályozására, hogy új nemteljesítő 
hitelek keletkezzenek és veszélyeztessék a 
pénzügyi stabilitást. A cselekvési terv 
átfogó megközelítést vázol fel, amelynek 
középpontjában a következő négy területet 
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fizetésképtelenségi és követelésbehajtási 
rendszerek reformja; iii. az értékcsökkenést 
elszenvedett eszközök másodlagos 
piacának fejlesztése; és iv. a bankrendszer 
átalakításának támogatása.  E területeken 
nemzeti, illetve indokolt esetben uniós 
szinten szükséges intézkedéseket hozni. A 
Bizottság a bankunió kiteljesítéséről szóló, 
2017. október 11-i közleményében26 az 
unióbeli nemteljesítő hitelek kezelését 
célzó átfogó intézkedéscsomagra irányuló 
felhívásával jelezte hasonló szándékát.

érintő, egymást kiegészítő szakpolitikai 
intézkedések állnak: i. bankfelügyelet és 
szabályozás; ii. a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és követelésbehajtási 
rendszerek reformja; iii. az értékcsökkenést 
elszenvedett eszközök másodlagos 
piacának fejlesztése; és iv. a bankrendszer 
átalakításának támogatása. E területeken 
nemzeti, illetve indokolt esetben uniós 
szinten szükséges intézkedéseket hozni. A 
Bizottság a bankunió kiteljesítéséről szóló, 
2017. október 11-i közleményében26 az 
unióbeli nemteljesítő hitelek kezelését 
célzó átfogó intézkedéscsomagra irányuló 
felhívásával jelezte hasonló szándékát.

_________________ _________________
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 Közlemény az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
bankunió kiteljesítéséről, COM(2017)592, 
2017.10.11.

26 Közlemény az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
bankunió kiteljesítéséről, COM(2017)592, 
2017.10.11.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az unióbeli nemteljesítő hitelek 
nagy számának további csökkentése 
érdekében a Tanács 2017 júliusában „Az 
európai nemteljesítő hitelek kezelésére 
vonatkozó cselekvési terv”25 című 
dokumentumában felszólított különböző 
intézményeket a megfelelő intézkedések 
meghozatalára. A cselekvési terv átfogó 
megközelítést vázol fel, amelynek 

(3) Az unióbeli nemteljesítő hitelek 
nagy számának további csökkentése 
érdekében a Tanács 2017 júliusában „Az 
európai nemteljesítő hitelek kezelésére 
vonatkozó cselekvési terv”25 című 
dokumentumában felszólított különböző 
intézményeket a megfelelő intézkedések 
meghozatalára, valamint arra, hogy a 
jövőben kerüljék a nemteljesítő hitelek 



AM\1195240HU.docx 9/162 PE645.006v01-00

HU

középpontjában a következő négy területet 
érintő, egymást kiegészítő szakpolitikai 
intézkedések állnak: i. bankfelügyelet és 
szabályozás; ii. a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és követelésbehajtási 
rendszerek reformja; iii. az értékcsökkenést 
elszenvedett eszközök másodlagos 
piacának fejlesztése; és iv. a bankrendszer 
átalakításának támogatása. E területeken 
nemzeti, illetve indokolt esetben uniós 
szinten szükséges intézkedéseket hozni. A 
Bizottság a bankunió kiteljesítéséről szóló, 
2017. október 11-i közleményében26 az 
unióbeli nemteljesítő hitelek kezelését 
célzó átfogó intézkedéscsomagra irányuló 
felhívásával jelezte hasonló szándékát.

számának hosszú távú növekedését. A 
cselekvési terv átfogó megközelítést vázol 
fel, amelynek középpontjában a következő 
négy területet érintő, egymást kiegészítő 
szakpolitikai intézkedések állnak: i. 
bankfelügyelet és szabályozás; ii. a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és 
követelésbehajtási rendszerek reformja; iii. 
az értékcsökkenést elszenvedett eszközök 
másodlagos piacának fejlesztése; és iv. a 
bankrendszer átalakításának támogatása. E 
területeken nemzeti, illetve indokolt 
esetben uniós szinten szükséges 
intézkedéseket hozni. A Bizottság a 
bankunió kiteljesítéséről szóló, 2017. 
október 11-i közleményében26 az unióbeli 
nemteljesítő hitelek kezelését célzó átfogó 
intézkedéscsomagra irányuló felhívásával 
jelezte hasonló szándékát.

_________________ _________________
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 Közlemény az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
bankunió kiteljesítéséről, COM(2017)592, 
2017.10.11.

26 Közlemény az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
bankunió kiteljesítéséről, COM(2017)592 
final, 2017.10.11.

Or. en

Módosítás 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemteljesítő hitelekkel 
kapcsolatos rendszerszintű kockázatok 
megelőzéséért folytatott 
makroprudenciális megközelítések 
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kifejlesztése során az Európai 
Rendszerkockázati Testület kidolgozza a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacán 
résztvevő más pénzügyi intézmények 
megfelelő makroprudenciális előírásait és 
felügyeletét. Ezek a szabályozási 
intézkedések biztosítják, hogy az ilyen 
intézmények ugyanazon normáknak 
kötelesek megfelelni, mint a bankok, 
többek között a prudenciális 
követelményekkel, a közzétételi 
követelményekkel és a hitelfelvevők 
tisztességes bánásmódjával kapcsolatban. 
Ezeket az intézményeket is köti az összes 
érintett és alkalmazandó nemzeti és 
európai uniós fogyasztóvédelmi 
követelmény.

Or. en

Módosítás 215
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hitelintézeteknek elegendő 
forrást kell majd elkülöníteniük arra az 
esetre, ha az új hitelek nemteljesítővé 
válnak, ami megfelelő ösztönzőket teremt a 
nemteljesítő hitelek korai szakaszban 
történő kezeléséhez, és várhatóan 
megakadályozza azok túlzott mértékű 
felhalmozódását. A hitelek nemteljesítővé 
válása esetén a fedezett hitelekre 
vonatkozó hatékonyabb végrehajtási 
mechanizmusok lehetővé tennék a bankok 
számára a nemteljesítő hitelek 
végrehajtását, a hitelfelvevők megfelelő 
védelme mellett. Mindazonáltal, ha a 
nemteljesítő hitelek állománya túl nagyra 
nőne – amint ez jelenleg is megfigyelhető 
néhány hitelintézet és tagállam esetében –, 
a hitelintézeteknek lehetőséget kell adni 
arra, hogy ezeket a hiteleket hatékony, 

(5) A hitelintézeteknek elegendő 
forrást kell majd elkülöníteniük arra az 
esetre, ha az új hitelek nemteljesítővé 
válnak, ami megfelelő ösztönzőket teremt a 
nemteljesítő hitelek korai szakaszban 
történő kezeléséhez, és várhatóan 
megakadályozza azok túlzott mértékű 
felhalmozódását. A hitelek nemteljesítővé 
válása esetén a fedezett hitelekre 
vonatkozó hatékonyabb végrehajtási 
mechanizmusok lehetővé tennék a bankok 
számára a nemteljesítő hitelek 
végrehajtását, a hitelfelvevők megfelelő 
védelme mellett, beleértve az elsődleges 
lakóhelyről való kilakoltatással szembeni 
jogi védelmet is. Mindazonáltal, ha a 
nemteljesítő hitelek állománya túl nagyra 
nőne – amint ez jelenleg is megfigyelhető 
néhány hitelintézet és tagállam esetében –, 
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versengő, átlátható másodlagos piacokon 
más szereplők számára értékesítsék. A 
hitelintézetek számára e tekintetben 
illetékes hatóságaik fognak iránymutatást 
adni az 575/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet27 (CRR) szerinti meglévő 
bankspecifikus – úgynevezett II. pillér 
szerinti – hatásköreik alapján. Ha a 
nemteljesítő hitelek jelentős és széles kört 
érintő problémává válnak, a tagállamok 
nemzeti eszközkezelő társaságokat 
hozhatnak létre vagy egyéb alternatív 
intézkedéseket hozhatnak az állami 
támogatásokra és a bankszanálásra 
vonatkozó hatályos szabályok keretein 
belül.

a hitelintézeteket ösztönözni kell arra, 
hogy eseti alapon dolgozzák fel a 
nemteljesítő hiteleket. Ez az irányelv nem 
részesíti előnyben a nemteljesítő hitelek 
csökkentésére szolgáló bizonyos 
eszközöket más eszközökkel szemben, 
továbbá az eszközök és a csökkentési 
stratégia ösztönzőinek összekapcsolása 
egy adott hitelintézet esetében az intézet 
vezetésének felelőssége, és azt annak 
mérlegelése alapján választják ki. A 
hitelintézetek számára e tekintetben 
illetékes hatóságaik fognak iránymutatást 
adni az 575/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet27 (CRR) szerinti meglévő 
bankspecifikus – úgynevezett II. pillér 
szerinti – hatásköreik alapján. Ha a 
nemteljesítő hitelek jelentős és széles kört 
érintő problémává válnak, a tagállamok 
nemzeti eszközkezelő társaságokat 
hozhatnak létre vagy egyéb alternatív 
intézkedéseket hozhatnak az állami 
támogatásokra és a bankszanálásra 
vonatkozó hatályos szabályok keretein 
belül.

_________________ _________________
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 216
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hitelintézeteknek elegendő (5) A hitelintézeteknek elegendő 
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forrást kell majd elkülöníteniük arra az 
esetre, ha az új hitelek nemteljesítővé 
válnak, ami megfelelő ösztönzőket teremt a 
nemteljesítő hitelek korai szakaszban 
történő kezeléséhez, és várhatóan 
megakadályozza azok túlzott mértékű 
felhalmozódását. A hitelek nemteljesítővé 
válása esetén a fedezett hitelekre 
vonatkozó hatékonyabb végrehajtási 
mechanizmusok lehetővé tennék a bankok 
számára a nemteljesítő hitelek 
végrehajtását, a hitelfelvevők megfelelő 
védelme mellett. Mindazonáltal, ha a 
nemteljesítő hitelek állománya túl nagyra 
nőne – amint ez jelenleg is megfigyelhető 
néhány hitelintézet és tagállam esetében –, 
a hitelintézeteknek lehetőséget kell adni 
arra, hogy ezeket a hiteleket hatékony, 
versengő, átlátható másodlagos piacokon 
más szereplők számára értékesítsék. A 
hitelintézetek számára e tekintetben 
illetékes hatóságaik fognak iránymutatást 
adni az 575/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet27 (CRR) szerinti 
meglévő bankspecifikus – úgynevezett II. 
pillér szerinti – hatásköreik alapján. Ha a 
nemteljesítő hitelek jelentős és széles kört 
érintő problémává válnak, a tagállamok 
nemzeti eszközkezelő társaságokat 
hozhatnak létre vagy egyéb alternatív 
intézkedéseket hozhatnak az állami 
támogatásokra és a bankszanálásra 
vonatkozó hatályos szabályok keretein 
belül.

forrást kell majd elkülöníteniük arra az 
esetre, ha az új hitelek nemteljesítővé 
válnak, ami megfelelő ösztönzőket teremt a 
nemteljesítő hitelek korai szakaszban 
történő kezeléséhez, és várhatóan 
megakadályozza azok túlzott mértékű 
felhalmozódását. A hitelek nemteljesítővé 
válása esetén a fedezett hitelekre 
vonatkozó hatékonyabb mechanizmusok 
lehetővé tennék a bankok számára egy 
holisztikus stratégia megvalósítását, amely 
védi a nemteljesítő hitelfelvevőket, és 
biztosítja a bankrendszer 
fenntarthatóságát, a fogyasztók erős és 
hatékony védelme mellett. Mindazonáltal, 
ha a nemteljesítő hitelek állománya túl 
nagyra nőne – amint ez jelenleg is 
megfigyelhető néhány hitelintézet és 
tagállam esetében –, a hitelintézetek nem 
kaphatnak lehetőséget arra, hogy 
értékesítsék vagy harmadik felekre 
ruházzák a fogyasztókkal kötött teljesítő 
hitelszerződéseket. Ha a nemteljesítő 
hitelek jelentős és széles kört érintő 
problémává válnak, a tagállamok nemzeti 
eszközkezelő társaságokat hozhatnak létre 
vagy egyéb alternatív intézkedéseket 
hozhatnak az állami támogatásokra és a 
bankszanálásra vonatkozó hatályos 
szabályok keretein belül.

_________________
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 217
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Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ennek az irányelvnek lehetővé kell 
tennie, hogy a hitelintézetek a hitel 
fedezetéül használt biztosíték 
érvényesítésére vagy a hitel harmadik 
félnek való eladására vonatkozó feltételek 
javításával jobban tudják kezelni a 
nemteljesítővé váló hiteleket. A 
bevezetendő gyorsított 
biztosítékérvényesítés mint a biztosítéki 
érték megtérülésének gyors 
mechanizmusa csökkentené a nemteljesítő 
hitelek szanálásának költségét, és ezzel 
mind a hitelintézeteket, mind a 
nemteljesítő hitelek felvásárlóit segítené a 
megtérülés realizálásában. Ha a 
hitelintézetek a nemteljesítő hitelek 
jelentős mértékű felhalmozódásával 
szembesülnek, és nem áll rendelkezésükre 
elegendő személyzet vagy szakértelem 
azok megfelelő gondozásához, akkor az 
egyik életképes megoldás az lehet, hogy 
ezen hitelek gondozásával egy erre 
szakosodott hitelgondozót bíznak meg, 
vagy átruházzák a hitelmegállapodást egy 
hitelfelvásárlónak, aki rendelkezik a hitel 
kezeléséhez szükséges kockázatvállalási 
hajlandósággal és szakértelemmel.

törölve

Or. en

Módosítás 218
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ennek az irányelvnek lehetővé kell törölve
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tennie, hogy a hitelintézetek a hitel 
fedezetéül használt biztosíték 
érvényesítésére vagy a hitel harmadik 
félnek való eladására vonatkozó feltételek 
javításával jobban tudják kezelni a 
nemteljesítővé váló hiteleket. A 
bevezetendő gyorsított 
biztosítékérvényesítés mint a biztosítéki 
érték megtérülésének gyors 
mechanizmusa csökkentené a nemteljesítő 
hitelek szanálásának költségét, és ezzel 
mind a hitelintézeteket, mind a 
nemteljesítő hitelek felvásárlóit segítené a 
megtérülés realizálásában. Ha a 
hitelintézetek a nemteljesítő hitelek 
jelentős mértékű felhalmozódásával 
szembesülnek, és nem áll rendelkezésükre 
elegendő személyzet vagy szakértelem 
azok megfelelő gondozásához, akkor az 
egyik életképes megoldás az lehet, hogy 
ezen hitelek gondozásával egy erre 
szakosodott hitelgondozót bíznak meg, 
vagy átruházzák a hitelmegállapodást egy 
hitelfelvásárlónak, aki rendelkezik a hitel 
kezeléséhez szükséges kockázatvállalási 
hajlandósággal és szakértelemmel.

Or. en

Módosítás 219
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ezen irányelvben a nemteljesítő 
hitelek kezelésével kapcsolatban a 
hitelintézetek számára biztosított két 
lehetőség kölcsönösen erősíti egymást. A 
bíróságon kívüli gyorsított 
biztosítékérvényesítés várhatóan 
csökkenteni fogja a végrehajtáshoz 
szükséges időt, és növeli a visszafizetési 
rátát, vagyis növeli a nemteljesítő hitelek 

törölve
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értékét. Ennek köszönhetően 
emelkednének a nemteljesítő hitelek vételi 
árai. További hatás, hogy a nemteljesítő 
hitelek értékesítése kevésbé körülményes, 
ha e hitelek biztosítékkal fedezettek. 
Ennek oka, hogy a fedezett nemteljesítő 
hitelek esetében a másodlagos piaci 
ügyletek során egyszerűbb megállapítani 
az árat, mint a fedezetlen hitelek esetében, 
mivel a biztosíték értéke meghatározza a 
nemteljesítő hitel minimumértékét. A 
nemteljesítő hitelek likvidebb és jobban 
működő másodlagos piacán a befektetők 
nagyobb érdeklődést mutatnának a 
gyorsított biztosítékérvényesítést 
magukban foglaló nemteljesítő hitelek 
iránt, ami még inkább ösztönözné a 
hitelintézeteket arra, hogy az új hitelek 
kibocsátásakor előírják a bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítés 
lehetőségét. Az ezen irányelvvel elért 
harmonizáció előmozdítaná továbbá a 
nemteljesítő hitelek pánuniós 
befektetőinek fejlődését, ezzel javítva a 
piaci likviditást.

Or. en

Módosítás 220
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az irányelvnek elő kell segítenie a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak 
fejlődését az Unióban: el kell távolítania a 
nemteljesítő hitelek hitelintézetektől nem-
hitelintézetekre való átruházásának 
akadályait, ugyanakkor fenn kell tartania a 
fogyasztók jogainak védelmét. A javasolt 
intézkedéseknek továbbá egyszerűsíteniük 
és harmonizálniuk kell a hitelgondozókra 
vonatkozó engedélyezési követelményeket. 

(9) Az irányelvnek szabályoznia kell a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak 
fejlődését az Unióban: biztosítékokat és 
minimumkövetelményeket kell bevezetnie 
a nemteljesítő hitelek hitelintézetektől 
nem-hitelintézetekre való átruházására, 
ugyanakkor fenn kell tartania a fogyasztók 
jogainak védelmét. A javasolt 
intézkedéseknek továbbá egyszerűsíteniük 
és harmonizálniuk kell a hitelgondozókra 
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Az irányelvnek ezért uniós szintű keretet 
kell létrehoznia a hitelintézetek által 
kibocsátott hitelmegállapodások felvásárlói 
és gondozói tekintetében egyaránt.

vonatkozó engedélyezési követelményeket. 
Az irányelvnek ezért uniós szintű keretet 
kell létrehoznia a hitelintézetek által 
kibocsátott hitelmegállapodások felvásárlói 
és gondozói tekintetében egyaránt, 
amelyben a hitelgondozóknak meg kell 
szerezniük annak a tagállamnak az 
engedélyét, amelyben működnek, és e 
tagállam felügyelete alá kell tartozniuk; 
ezenkívül ez az irányelv lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy szigorúbb 
követelményeket támasszanak a 
hitelgondozókkal és hitelfelvásárlókkal 
szemben.

Or. en

Módosítás 221
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az irányelvnek elő kell segítenie a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak 
fejlődését az Unióban: el kell távolítania a 
nemteljesítő hitelek hitelintézetektől nem-
hitelintézetekre való átruházásának 
akadályait, ugyanakkor fenn kell tartania a 
fogyasztók jogainak védelmét. A javasolt 
intézkedéseknek továbbá egyszerűsíteniük 
és harmonizálniuk kell a hitelgondozókra 
vonatkozó engedélyezési követelményeket. 
Az irányelvnek ezért uniós szintű keretet 
kell létrehoznia a hitelintézetek által 
kibocsátott hitelmegállapodások felvásárlói 
és gondozói tekintetében egyaránt.

(9) Az irányelvnek elő kell segítenie a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak 
fejlődését az Unióban: el kell távolítania a 
nemteljesítő hitelek hitelintézetektől nem-
hitelintézetekre való átruházásának 
akadályait, ugyanakkor fenn kell tartania a 
fogyasztók jogainak védelmét, különös 
tekintettel a jelzáloghitelek adósainak az 
elsődleges lakóhelyükről való 
kilakoltatással szembeni védelmére. A 
javasolt intézkedéseknek továbbá 
egyszerűsíteniük és harmonizálniuk kell a 
hitelgondozókra vonatkozó engedélyezési 
követelményeket. Az irányelvnek ezért 
uniós szintű keretet kell létrehoznia a 
hitelintézetek által kibocsátott 
hitelmegállapodások felvásárlói és 
gondozói tekintetében egyaránt.

Or. en
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Módosítás 222
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az irányelvnek elő kell segítenie a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak 
fejlődését az Unióban: el kell távolítania a 
nemteljesítő hitelek hitelintézetektől nem-
hitelintézetekre való átruházásának 
akadályait, ugyanakkor fenn kell tartania 
a fogyasztók jogainak védelmét. A javasolt 
intézkedéseknek továbbá egyszerűsíteniük 
és harmonizálniuk kell a hitelgondozókra 
vonatkozó engedélyezési követelményeket. 
Az irányelvnek ezért uniós szintű keretet 
kell létrehoznia a hitelintézetek által 
kibocsátott hitelmegállapodások 
felvásárlói és gondozói tekintetében 
egyaránt.

(9) Az irányelv céljának kell lennie a 
nemteljesítő hitelek meglévő másodlagos 
piacainak szabályozása az Unióban, 
biztosítva a fogyasztók jogainak védelmét. 
A javasolt intézkedéseknek továbbá 
egyszerűsíteniük és harmonizálniuk kell a 
hitelgondozókra vonatkozó engedélyezési 
követelményeket. Az irányelvnek ezért 
uniós szintű keretet kell létrehoznia a 
hitelintézetek, a hitelfelvásárlók, a 
hitelgondozók és hitelgondozási 
szolgáltatók számára.

Or. en

Módosítás 223
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az irányelvnek elő kell segítenie a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak 
fejlődését az Unióban: el kell távolítania a 
nemteljesítő hitelek hitelintézetektől nem-
hitelintézetekre való átruházásának 
akadályait, ugyanakkor fenn kell tartania a 
fogyasztók jogainak védelmét. A javasolt 
intézkedéseknek továbbá egyszerűsíteniük 
és harmonizálniuk kell a hitelgondozókra 
vonatkozó engedélyezési követelményeket. 
Az irányelvnek ezért uniós szintű keretet 
kell létrehoznia a hitelintézetek által 

(9) Az irányelvnek elő kell segítenie a 
nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak 
fejlődését az Unióban: el kell távolítania a 
nemteljesítő hitelek hitelintézetektől nem-
hitelintézetekre való átruházásának 
akadályait, ugyanakkor biztosítania kell a 
magas szintű fogyasztóvédelmet és fenn 
kell tartania a fogyasztók jogainak 
védelmét. A javasolt intézkedéseknek 
továbbá egyszerűsíteniük és 
harmonizálniuk kell a hitelgondozókra 
vonatkozó engedélyezési követelményeket. 
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kibocsátott hitelmegállapodások felvásárlói 
és gondozói tekintetében egyaránt.

Az irányelvnek ezért uniós szintű keretet 
kell létrehoznia a hitelintézetek által 
kibocsátott hitelmegállapodások felvásárlói 
és gondozói tekintetében egyaránt.

Or. en

Módosítás 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Más pénzügyi intézményeknek, 
amelyek aktívak a másodlagos piacon, 
figyelembe kell venniük a fogyasztók 
érdekeit és meg kell felelniük valamennyi 
ide vonatkozó nemzeti és európai uniós 
fogyasztóvédelmi követelménynek, többek 
között a 2014/17/EU irányelv 28. 
cikkében1a, az EBH hátralékra és a 
jelzálog érvényesítésére vonatkozó 
iránymutatásában és az EBH nemteljesítő 
és átstrukturált kitettségek kezelésére 
vonatkozó végleges iránymutatásában 
meghatározott követelményeknek.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 
hitelmegállapodásokról, valamint a 
2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 60., 2014.2.28., 34–85. o.).

Or. en

Módosítás 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az átstrukturálási intézkedések 
célja az kell, hogy legyen, hogy 
visszatérítse a hitelfelvevőt egy 
fenntartható, visszafizetést teljesítő 
állapothoz, a fogyasztók méltányos 
bánásmódjára, illetve valamennyi 
alkalmazható nemzeti és európai uniós 
fogyasztóvédelmi követelményre való 
tekintettel. Amikor a hitelintézetek 
eldöntik, hogy milyen lépéseket tesznek 
vagy átstrukturálási intézkedéseket 
hoznak, figyelembe kell venniük a 
fogyasztók érdekeit és meg kell felelniük 
valamennyi fogyasztóvédelmi 
követelménynek, többek között a 
2014/17/EU irányelv 28. cikkében, az 
EBH hátralékra és a jelzálog 
érvényesítésére vonatkozó 
iránymutatásában és az EBH nemteljesítő 
és átstrukturált kitettségek kezelésére 
vonatkozó végleges iránymutatásában 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) Az átstrukturálási intézkedések a 
következő, a fogyasztónak nyújtott 
engedményeket tartalmazhatják:
a) a hitelmegállapodás teljes vagy 
részleges refinanszírozása;
b) a hitelmegállapodás korábbi 
feltételeinek módosítása, ami 
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tartalmazhatja többek között:
i. a jelzáloghitel futamidejének 
meghosszabbítását;
ii. a jelzáloghitel típusának 
megváltoztatását (például a tőkét és a 
kamatot törlesztő hitelekről a csak a 
kamatot törlesztő hitelekre);
iii. a törlesztőrészlet egésze vagy egy része 
megfizetésének bizonyos időre történő 
elhalasztását;
iv. a kamatláb megváltoztatását egy 
bizonyos felső határig;
v. halasztott törlesztés felajánlását.

Or. en

Módosítás 227
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Mindazonáltal a célzott és 
koherens szabályozási és felügyeleti 
rendszer hiányában az eltérő nemzeti 
szabályozásból fakadó akadályok miatt 
jelenleg a hitelfelvásárlók és a 
hitelgondozók nem tudják kihasználni a 
belső piac előnyeit. A tagállamok igen 
különböző szabályokat alkalmaznak a 
tekintetben, hogy a nem-hitelintézetek 
miként vásárolhatnak 
hitelmegállapodásokat a hitelintézetektől. 
A hitelintézetek által kibocsátott hitelek 
nem-hitelintézet felvásárlóit egyes 
tagállamokban nem szabályozzák, míg 
másokban olyan különböző 
követelményekkel szembesülnek, amelyek 
esetenként a hitelintézeti engedély 
megszerzését előíró követelménynek 
felelnek meg. A szabályozási 
követelmények ezen eltérései jelentős 
akadályokat gördítettek az Unión belüli 

törölve
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határokon átnyúló hitelfelvásárlás elé, 
főként a hitelportfóliók felvásárlásához 
kapcsolódó megfelelési költségek emelése 
révén. Ennek következtében csak néhány 
tagállamban működnek hitelfelvásárlók, 
és az érdeklődő hitelfelvásárlók tartósan 
alacsony száma miatt a belső piacon a 
verseny szintje alacsony. Mindezek 
eredményeképpen a nemteljesítő hitelek 
másodlagos piaca nem hatékony. Emellett 
a nemteljesítő hitelek lényegében nemzeti 
piacai jellemzően továbbra is kis 
méretűek.

Or. en

Módosítás 228
Bogdan Rzońca

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nemteljesítő hitelmegállapodás 
olyan kitettség, amelyet az 575/2013/EU 
rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre 
vonatkozó minimális veszteségfedezet 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2019. április 17-i (EU) 2019/630 rendelet 
47a. cikke szerint nemteljesítőként kell 
besorolni.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Jelenleg nincsenek közös európai 
szintű minimumszabályok a 
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hitelgondozási tevékenységek 
szabályozására. Emellett jelenleg nem 
állapítottak meg közös előírásokat az 
adósságbehajtással kapcsolatos 
tevékenységek szabályozására.

Or. en

Módosítás 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Jelenleg nincsenek közös európai 
szintű minimumszabályok a 
hitelgondozási tevékenységek 
szabályozására. Emellett jelenleg nem 
állapítottak meg közös előírásokat az 
adósságbehajtással kapcsolatos 
tevékenységek szabályozására.

Or. en

Módosítás 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A versenykényszer hiánya a 
hitelfelvásárlás és a hitelgondozói 
tevékenységek piacán is azt eredményezi, 
hogy a hitelgondozó társaságok magas 
díjakat számítanak fel szolgáltatásaikért a 
hitelfelvásárlóknak, ami alacsony árakhoz 
vezet a hitelek másodlagos piacain. Emiatt 
a hitelintézetek kevésbé vannak 
ösztönözve arra, hogy leépítsék a 
nemteljesítő hiteleik állományait.

törölve
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Or. en

Módosítás 232
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ezért uniós szintű fellépésre van 
szükség annak érdekében, hogy kezelni 
lehessen a hitelfelvásárlók és a 
hitelgondozók helyzetét az eredetileg 
hitelintézetek által nyújtott hitelek 
tekintetében. A javaslat e szakaszban nem 
terjed ki az eredetileg nem-hitelintézetek 
által kibocsátott hitelekre vagy általában az 
adósságbehajtásra, mivel e kiterjesztett 
hatály létjogosultságát nem támasztják alá 
makrogazdasági jelentőségre, félrevezető 
ösztönzőkre vagy rosszul működő piacokra 
utaló bizonyítékok.

(16) Ezért uniós szintű fellépésre van 
szükség annak érdekében, hogy kezelni 
lehessen a hitelfelvásárlók és a 
hitelgondozók helyzetét az eredetileg 
hitelintézetek által nyújtott nemteljesítő 
hitelek tekintetében. Ez az irányelv nem 
érinti továbbá azokat a nemzeti 
szabályokat, amelyek a hitelmegállapodás 
feltételeinek újratárgyalása tekintetében a 
hitelfelvásárló vagy a hitelgondozó 
számára további követelményeket írnak 
elő. A javaslat e szakaszban nem terjed ki 
az eredetileg nem-hitelintézetek által 
kibocsátott hitelekre vagy általában az 
adósságbehajtásra, mivel e kiterjesztett 
hatály létjogosultságát nem támasztják alá 
makrogazdasági jelentőségre, félrevezető 
ösztönzőkre vagy rosszul működő piacokra 
utaló bizonyítékok.

Or. en

Módosítás 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ezért uniós szintű fellépésre van 
szükség annak érdekében, hogy kezelni 
lehessen a hitelfelvásárlók és a 
hitelgondozók helyzetét az eredetileg 

(16) Ezért uniós szintű fellépésre van 
szükség annak érdekében, hogy kezelni 
lehessen a hitelfelvevők védelmét, a 
bankrendszer fenntarthatóságát, valamint 
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hitelintézetek által nyújtott hitelek 
tekintetében. A javaslat e szakaszban nem 
terjed ki az eredetileg nem-hitelintézetek 
által kibocsátott hitelekre vagy általában az 
adósságbehajtásra, mivel e kiterjesztett 
hatály létjogosultságát nem támasztják alá 
makrogazdasági jelentőségre, félrevezető 
ösztönzőkre vagy rosszul működő piacokra 
utaló bizonyítékok.

a hitelfelvásárlók és a hitelgondozók 
helyzetét az eredetileg hitelintézetek által 
nyújtott hitelek tekintetében. A javaslat e 
szakaszban nem terjed ki az eredetileg 
nem-hitelintézetek által kibocsátott 
hitelekre vagy általában az 
adósságbehajtásra, mivel e kiterjesztett 
hatály létjogosultságát nem támasztják alá 
makrogazdasági jelentőségre, félrevezető 
ösztönzőkre vagy rosszul működő piacokra 
utaló bizonyítékok.

Or. en

Módosítás 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Hasonlóképpen, az irányelv nem 
érinti a nemteljesítő hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának 
a hitelmegállapodásnak az átruházására 
vonatkozó, a nemzeti jogszabályokban 
szereplő korlátozásokat, ahol a 
hitelmegállapodást nem a nemzeti polgári 
jognak megfelelően szüntették meg azzal a 
következménnyel, hogy a teljes fizetendő 
összeg azonnal esedékessé válik, 
amennyiben ez a bankrendszeren kívüli 
szervezetre történő átruházáshoz 
szükséges. Ilyen módon lesznek olyan 
tagállamok, ahol – a nemzeti szabályokat 
figyelembe véve – továbbra is korlátozott a 
nem esedékességen túli, kevesebb mint 90 
napja lejárt vagy nem e nemzeti polgári 
jog szerint megszüntetett nemteljesítő 
hitelmegállapodások nem szabályozott 
hitelezők általi felvásárlása. A tagállamok 
szabadon szabályozhatják a teljesítő 
hitelmegállapodások átruházását, 
beleértve az ezen irányelv szerinti 
követelményekkel egyenértékű 
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követelmények bevezetését is.

Or. en

Indokolás

megegyezik a (7344/19 ADD 1) tanácsi szöveg (18) preambulumbekezdésével, valamint az 
ECON bizottság 2019. márciusi nem hivatalos kompromisszumos szövege (16) 
preambulumbekezdésének b) pontjával

Módosítás 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16 a) A hitelgondozási tevékenységet 
folytató szervezetekre ugyanazok a 
szabályok alkalmazandók, függetlenül 
attól, hogy szakosodott hitelgondozók, 
bankintézetek vagy hitelfelvásárlók. Ez a 
közvetlen következménye lehet annak, 
hogy a hitelgondozási tevékenységek a 
MiFID-rendszer hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ezen irányelv célja, hogy erősítse a 
hitelintézetek képességét a nemteljesítővé 
vált vagy a nemteljesítővé válással 
veszélyeztetett hitelek kezelésére, a 
másodlagos hitelpiac viszont a teljesítő és a 
nemteljesítő hiteleket is magában foglalja. 

(17) Ezen irányelv célja, hogy 
védelmezze a fogyasztói jogokat, és 
erősítse a hitelintézetek képességét a 
nemteljesítővé vált vagy a nemteljesítővé 
válással veszélyeztetett hitelek kezelésére, 
a másodlagos hitelpiac viszont a teljesítő és 
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A piacon ténylegesen értékesített 
hitelportfóliók teljesítő, alulteljesítő és 
nemteljesítő hitelek kombinációját 
tartalmazzák. E hitelek lehetnek fedezettek 
vagy fedezetlenek, illetve fogyasztói és 
üzleti hitelek. Ha a hitelek érvényesítésére 
vonatkozó szabályok a hitel vagy a 
hitelfelvevő típusától függően eltérnek, az 
többletköltségekkel terheli az értékesítendő 
hitelportfóliók csomagolását. Ezen 
irányelvnek a másodlagos piac fejlesztését 
célzó rendelkezései kiterjednek a teljesítő 
és a nemteljesítő hitelekre is, nehogy az 
említett többletköltségek elriasszák a 
befektetőket a részvételtől, és töredezetté 
tegyék ezt a feltörekvő piacot. A 
hitelintézetek az irányelv révén szélesebb 
befektetői bázishoz és hatékonyabb 
hitelgondozókhoz jutnak. Hasonló 
előnyökhöz jutnak az eszközkezelő 
társaságok, amelyek egyes tagállamokban 
elengedhetetlenek az olyan hitelintézetek 
által keletkeztetett nemteljesítő és teljesítő 
hitelek forgalmazásához, amelyek 
szanáláson vagy szerkezetátalakításon 
estek át, vagy amelyek más módon 
tisztították meg mérlegüket a szóban fogó 
hitelektől28 .

a nemteljesítő hiteleket is magában 
foglalja. A piacon ténylegesen értékesített 
hitelportfóliók súlyosan alulteljesítő és 
nemteljesítő hiteleket tartalmaznak. E 
hitelek lehetnek fedezetlenek, illetve 
fogyasztói és üzleti hitelek. Ha a hitelek 
érvényesítésére vonatkozó szabályok a 
hitel vagy a hitelfelvevő típusától függően 
eltérnek, az többletköltségekkel terheli az 
értékesítendő hitelportfóliók csomagolását. 
Ezen irányelvnek a másodlagos piac 
fejlesztését célzó rendelkezései a 
nemteljesítő hitelekre terjednek ki, nehogy 
az említett többletköltségek szociális 
válságot okozzanak, ugyanakkor 
elriasszák a befektetőket a részvételtől, és 
töredezetté tegyék ezt a feltörekvő piacot.

_________________
28 AMC Blueprint (Az eszközkezelő 
társaságokra vonatkozó mintaterv), 
SWD(2018)72.

Or. en

Módosítás 237
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A hitelek jól működő belső 
piacának és a magas szintű 
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fogyasztóvédelemnek a garantálása 
érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a hitelfelvásárlók jó 
hírnevéről. Ez fontos ahhoz, hogy 
elkerüljék a fogyasztókat érő sérelmeket 
ezen a piacon, mint amilyen például a 
fenyegető vagy sértő nyelvezet vagy 
magatartás alkalmazása, illetve a 
fogyasztók vagy családjaik fenyegetése.

Or. en

Módosítás 238
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós jog a 2014/17/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 , a 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 és a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv31 útján olyan hangsúlyt helyez a 
fogyasztók védelmére, amelynek 
figyelembevételével a hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 
való engedményezése semmilyen módon 
sem érintheti a fogyasztók uniós jog által 
biztosított védelmét. A hitelfelvásárlóknak 
és a hitelgondozóknak ezért be kell 
tartaniuk az eredeti hitelmegállapodásra 
alkalmazandó uniós jogot, és a 
fogyasztóknak a hitelfelvásárlóra vagy a 
hitelgondozóra alkalmazandó jogra való 
tekintet nélkül ugyanolyan szintű 
védelemben kell részesülniük, mint 
amelyet az uniós jog nyújt vagy amelyet az 
uniós vagy nemzeti kollíziós jogszabályok 
megállapítanak.

(18) Az uniós jog a 2014/17/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 , a 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 és a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv31 útján olyan hangsúlyt helyez a 
fogyasztók védelmére, amelynek 
figyelembevételével a hitelmegállapodás 
szerinti hitelhez kötődő jogoknak vagy 
magának a hitelmegállapodásnak a 
hitelfelvásárlóra való engedményezése 
semmilyen módon sem érintheti a 
fogyasztók uniós jog által biztosított 
védelmét.

_________________ _________________
29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 
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hitelmegállapodásokról, valamint a 
2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 60., 2014.2.28., 34. O.).

hitelmegállapodásokról, valamint a 
2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 60., 2014.2.28., 34. O.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 133., 2008.5.22., 
66. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 133., 2008.5.22., 
66. o.).

31 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

31 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

Or. en

Módosítás 239
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós jog a 2014/17/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 , a 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 és a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv31 útján olyan hangsúlyt helyez a 
fogyasztók védelmére, amelynek 
figyelembevételével a hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 
való engedményezése semmilyen módon 
sem érintheti a fogyasztók uniós jog által 
biztosított védelmét. A hitelfelvásárlóknak 
és a hitelgondozóknak ezért be kell 
tartaniuk az eredeti hitelmegállapodásra 
alkalmazandó uniós jogot, és a 
fogyasztóknak a hitelfelvásárlóra vagy a 
hitelgondozóra alkalmazandó jogra való 
tekintet nélkül ugyanolyan szintű 
védelemben kell részesülniük, mint 
amelyet az uniós jog nyújt vagy amelyet az 
uniós vagy nemzeti kollíziós jogszabályok 

(18) Az uniós jog a 2014/17/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 , a 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 és a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv31 útján olyan hangsúlyt helyez a 
fogyasztók védelmére, amelynek 
figyelembevételével a hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 
való engedményezése semmilyen módon 
sem érintheti a fogyasztók uniós jog által 
biztosított védelmét. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
hitelfelvásárlók és a hitelgondozók ezért 
betartsák az eredeti hitelmegállapodásra 
alkalmazandó uniós jogot, továbbá a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a fogyasztók a hitelfelvásárlóra vagy 
a hitelgondozóra alkalmazandó jogra való 
tekintet nélkül ugyanolyan szintű 
védelemben részesüljenek, mint amelyet az 
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megállapítanak. uniós jog nyújt vagy amelyet az uniós vagy 
nemzeti kollíziós jogszabályok 
megállapítanak. Ez az irányelv nem 
korlátozhatja a tagállamokat abban, hogy 
szigorúbb fogyasztóvédelmi 
rendelkezéseket alkalmazzanak a 
hitelgondozókra vagy hitelfelvásárlókra.

_________________ _________________
29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 
hitelmegállapodásokról, valamint a 
2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 60., 2014.2.28., 34. O.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 
hitelmegállapodásokról, valamint a 
2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 60., 2014.2.28., 34. O.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 133., 2008.5.22., 
66. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 133., 2008.5.22., 
66. o.).

31 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

31 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

Or. en

Módosítás 240
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós jog a 2014/17/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 , a 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 és a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv31 útján olyan hangsúlyt helyez a 
fogyasztók védelmére, amelynek 
figyelembevételével a hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 

(18) Az uniós jog a 2014/17/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 , a 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 és a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv31 útján olyan hangsúlyt helyez a 
fogyasztók védelmére, amelynek 
figyelembevételével a hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 
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való engedményezése semmilyen módon 
sem érintheti a fogyasztók uniós jog által 
biztosított védelmét. A hitelfelvásárlóknak 
és a hitelgondozóknak ezért be kell 
tartaniuk az eredeti hitelmegállapodásra 
alkalmazandó uniós jogot, és a 
fogyasztóknak a hitelfelvásárlóra vagy a 
hitelgondozóra alkalmazandó jogra való 
tekintet nélkül ugyanolyan szintű 
védelemben kell részesülniük, mint 
amelyet az uniós jog nyújt vagy amelyet az 
uniós vagy nemzeti kollíziós jogszabályok 
megállapítanak.

való engedményezése semmilyen módon 
sem érintheti a fogyasztók nemzeti és uniós 
jog által biztosított védelmét. A 
hitelfelvásárlóknak és a hitelgondozóknak 
ezért be kell tartaniuk az eredeti 
hitelmegállapodásra alkalmazandó nemzeti 
és uniós jogot, és a fogyasztóknak a 
hitelfelvásárlóra vagy a hitelgondozóra 
alkalmazandó jogra való tekintet nélkül 
ugyanolyan szintű védelemben kell 
részesülniük, mint amelyet a nemzeti vagy 
az uniós jog nyújt. A nemzeti illetékes 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egyetlen hitelfelvevő se kerüljön rosszabb 
helyzetben azt követően, hogy a 
hitelmegállapodását egy hitelintézet egy 
hitelfelvásárlóra vagy hitelgondozóra 
ruházta át.

_________________ _________________
29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 
hitelmegállapodásokról, valamint a 
2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 60., 2014.2.28., 34. O.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 
hitelmegállapodásokról, valamint a 
2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 60., 2014.2.28., 34. O.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 133., 2008.5.22., 
66. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 133., 2008.5.22., 
66. o.).

31 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

31 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

Or. en

Módosítás 241
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Ez az irányelv nem sérti a 
2005/27/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben garantált fogyasztóvédelmet, 
amely tiltja a tisztességtelen 
gyakorlatokat, beleértve a szerződés 
végrehajtása során alkalmazott olyan 
gyakorlatokat is, amikor a jogait vagy 
kötelezettségeit illetően megtévesztik a 
fogyasztót, illetve amikor a fogyasztó 
zaklatásnak vagy kényszerítésnek van 
kitéve, például a végrehajtási intézkedések 
vagy a kapcsolatfelvétel időzítése, 
helyszíne, jellege vagy tartóssága, a 
fenyegető vagy sértő nyelvezet vagy 
magatartás alkalmazása vagy olyan 
fenyegetés miatt, amelyek jogszerűen nem 
megtehető intézkedésekre irányulnak.

Or. en

Módosítás 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az uniós és a nemzeti jog a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében számos jogot és 
biztosítékot ír elő a fogyasztóknak nyújtott 
vagy ígért hitelmegállapodásokkal 
kapcsolatban. Az említett jogok és 
biztosítékok főként a hitelmegállapodás 
tárgyalására és megkötésére, illetve 
teljesítésére vagy nemteljesítésére 
alkalmazandók. Ez különösen érvényes a 
2014/17/EU irányelv hatálya alá tartozó 
hosszú távú fogyasztói 
hitelmegállapodások esetében a fogyasztók 
azon jogára, amely a hitelmegállapodás 
szerinti kötelezettségeik lejárat előtti teljes 

(20) Az uniós és a nemzeti jog a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében számos jogot és 
biztosítékot ír elő az olyan 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatban, 
amelyek nem fogyasztási hitelek, különös 
tekintettel azokra a 
hitelmegállapodásokra, amelyek 
biztosítéka az elsődleges lakóhelyként 
szolgáló ingatlan. Az említett jogok és 
biztosítékok főként a hitelmegállapodás 
tárgyalására és megkötésére, illetve 
teljesítésére vagy nemteljesítésére 
alkalmazandók. Ez különösen érvényes a 
2014/17/EU irányelv hatálya alá tartozó 
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vagy részleges teljesítésére vonatkozik, 
vagy adott esetben az egységes európai 
adatlap útján arról való tájékoztatásukra, 
hogy a hitelmegállapodás hitelfelvásárló 
számára átruházható. A hitelfelvevői 
jogok akkor sem módosulhatnak, ha a 
hitelmegállapodás hitelintézet és 
felvásárló közötti átruházására novációs 
szerződés formájában kerül sor.

hosszú távú fogyasztói 
hitelmegállapodások esetében a fogyasztók 
azon jogára, amely a hitelmegállapodás 
szerinti kötelezettségeik lejárat előtti teljes 
vagy részleges teljesítésére vonatkozik, 
vagy adott esetben az egységes európai 
adatlap útján való tájékoztatásukra, 
azonban a hitelmegállapodás 
hitelfelvásárló számára történő 
átruházását nem szabad megengedni, 
ahogy a hitelfelvevői jogok sem 
módosulhatnak semmilyen körülmény 
között vagy novációs szerződés esetében.

Or. en

Módosítás 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Azokat a jelzáloghiteleket, amelyek 
biztosítéka elsődleges lakóhelyként 
szolgál, ki kell zárni ezen irányelv 
alkalmazási köréből.

Or. en

Módosítás 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) Ezen irányelv alapján a 
lakóhelyként szolgáló ingatlanra alapozott 
jelzáloggal biztosított nemteljesítő hitelek 
nem ruházhatók át a hitelfelvevő írásbeli 
hozzájárulása nélkül.
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Or. en

Módosítás 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az uniós hitelintézetek és 
leányvállalataik a hitelgondozói 
tevékenységeket rendes üzleti 
tevékenységük részeként végzik. Az 
általuk kibocsátott és a más hitelintézettől 
vásárolt hitelek tekintetében azonos 
kötelezettségekkel rendelkeznek. Mivel 
már szabályozás és felügyelet hatálya alá 
tartoznak, ezen irányelvnek a hitelgondozói 
vagy -felvásárlói tevékenységükre való 
alkalmazása az engedélyezési és a 
megfelelési költségek szükségtelen 
megkettőződéséhez vezetne, ezért ezen 
irányelv hatálya nem terjed ki rájuk.

(22) Az uniós hitelintézetek a 
hitelgondozói tevékenységeket rendes 
üzleti tevékenységük részeként végzik. Az 
általuk kibocsátott és a más hitelintézettől 
vásárolt, illetve az általuk egy 
hitelfelvásárló nevében gondozott 
hitelmegállapodások tekintetében azonos 
kötelezettségekkel rendelkeznek. Mivel 
már szabályozás és felügyelet hatálya alá 
tartoznak, ezen irányelvnek a hitelgondozói 
vagy -felvásárlói tevékenységükre való 
alkalmazása az engedélyezési és a 
megfelelési költségek szükségtelen 
megkettőződéséhez vezetne, ezért ezen 
irányelv hatálya nem terjed ki rájuk. Ezen 
túlmenően ezen irányelv alkalmazási 
körén kívül esik a hitelintézetek által 
történő hitelgondozási tevékenységek 
kiszervezése mind a teljesítő, mind a 
nemteljesítő hitelmegállapodások 
tekintetében, mivel a hitelintézeteknek 
meg kell felelniük az alkalmazandó 
kiszervezésre vonatkozó szabályoknak. 
Ezen túlmenően azok a nem-hitelintézeti 
hitelezők, amelyek egy tagállam illetékes 
hatóságának szabályozása és felügyelete 
alá tartoznak a 2008/48/EK és a 
2014/17/EU irányelvvel összhangban, 
valamint szokásos üzleti tevékenységük 
részeként a fogyasztóknak nyújtott hitelek 
tekintetében hitelgondozási tevékenységet 
folytatnak, ezen irányelv alkalmazási 
körén kívül esnek, amennyiben az adott 
tagállamban hitelintézetek által 
kibocsátott hitelek gondozási 
tevékenységét végzik. Továbbá a 
2011/61/EU irányelv vagy a 2009/65/EK 
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irányelv alapján engedélyezett vagy 
bejegyzett alternatívbefektetésialap-kezelő, 
alapkezelő társaság és befektetési társaság 
(feltéve, hogy a befektetési társaság nem 
jelölte ki az alapkezelő társaságot) nem 
tartozik e rendelet hatálya alá. Olyan 
foglakozások is léteznek, amelyek a 
gondozási tevékenységekhez hasonló 
kiegészítő tevékenységeket folytatnak, 
nevezetesen közjegyzők, ügyvédek, 
bírósági végrehajtók és tisztviselők, akik a 
nemzeti jog bíróságinak rendelkezései 
szerint teljesítik a kötelező érvényű 
intézkedések végrehajtását, emiatt a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezekre a 
foglalkozásokra nem alkalmazzák ezt az 
irányelvet.

Or. en

Módosítás 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy a meglévő 
hitelfelvásárlók és hitelgondozók 
alkalmazkodni tudjanak az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezések 
követelményeihez, továbbá különösen a 
hitelgondozók engedélyezésének lehetővé 
tétele érdekében ezen irányelv csak a 
hitelmegállapodások azon átruházásaira 
lesz alkalmazandó, amelyekre az átültetési 
határidőt követő hat hónap után kerül sor.

(23) Annak érdekében, hogy a meglévő 
hitelfelvásárlók és hitelgondozók 
alkalmazkodni tudjanak az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezések 
követelményeihez, továbbá különösen a 
hitelgondozók engedélyezésének lehetővé 
tétele érdekében ezen irányelv csak a 
hitelmegállapodások azon átruházásaira 
lesz alkalmazandó, amelyekre az átültetési 
határidőt követő hat hónap után kerül sor, 
és csak azt követően, hogy a hitelező 
megadta a nemteljesítő hitelfelvevőnek a 
jogot arra, hogy ugyanazon az áron 
visszavásárolja adósságát.

Or. en
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Módosítás 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A hitelgondozói tevékenység uniós 
szintű végzésére feljogosító engedélynek 
egységes és harmonizált feltételrendszeren 
kell alapulnia, és e feltételeket az illetékes 
hatóságoknak arányos módon kell 
alkalmaznia. Az adósok és hitelfelvevők 
számára biztosított védelem szintjének 
megóvása és a bizalom erősítése érdekében 
a hitelgondozói engedély megadásának és 
fenntartásának feltételeivel biztosítani kell, 
hogy a hitelgondozók és a hitelgondozóban 
befolyásoló részesedéssel rendelkező vagy 
a hitelgondozó irányításában részt vevő 
személyek nem szerepelnek bűnügyi 
nyilvántartásban vagyon elleni 
bűncselekmények, pénzügyi 
tevékenységgel kapcsolatos 
bűncselekmények vagy testi épség elleni 
súlyos bűncselekmények miatt, és jó 
hírnévvel rendelkeznek. Hasonlóképpen, az 
említett személyek és a hitelgondozó nem 
tartozhatnak fizetésképtelenségi eljárás 
hatálya alá, és korábban sem 
nyilváníthatták őket fizetésképtelenné, 
kivéve, ha fizetőképességük a nemzeti 
jognak megfelelően helyreállt. Végül, az 
adósok védelmére és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályok 
betartásának biztosítása érdekében elő kell 
írni megfelelő irányítási rendszerek és 
belső kontrollmechanizmusok, illetve 
panaszkezelési rendszerek létrehozását és 
felügyeletét. Emellett a hitelgondozók 
számára elő kell írni, hogy méltányosan és 
a hitelfelvevők pénzügyi helyzetét kellően 
figyelembe véve járjanak el. Ha nemzeti 
szinten működnek adósságtörlesztést segítő 
adósságkezelő szolgálatok, akkor a 
hitelgondozóknak meg kell fontolniuk azt, 
hogy a hitelfelvevőket ilyen szolgálatokhoz 
irányítsák.

(24) A hitelgondozói tevékenység uniós 
szintű végzésére feljogosító engedélynek 
egységes és harmonizált feltételrendszeren 
kell alapulnia, és e feltételeket az illetékes 
hatóságoknak arányos módon kell 
alkalmaznia. Az adósok és hitelfelvevők 
számára biztosított védelem szintjének 
megóvása és a bizalom erősítése érdekében 
a hitelgondozói engedély megadásának és 
fenntartásának feltételeivel biztosítani kell, 
hogy a hitelgondozók és a hitelgondozóban 
befolyásoló részesedéssel rendelkező vagy 
a hitelgondozó irányításában részt vevő 
személyek nem szerepelnek bűnügyi 
nyilvántartásban vagyon elleni 
bűncselekmények, pénzügyi 
tevékenységgel kapcsolatos 
bűncselekmények vagy testi épség elleni 
súlyos bűncselekmények miatt, és jó 
hírnévvel rendelkeznek. Hasonlóképpen, az 
említett személyek és a hitelgondozó nem 
tartozhatnak fizetésképtelenségi eljárás 
hatálya alá, és korábban sem 
nyilváníthatták őket fizetésképtelenné, 
kivéve, ha fizetőképességük a nemzeti 
jognak megfelelően helyreállt. Végül, az 
adósok védelmére és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályok 
betartásának biztosítása érdekében elő kell 
írni megfelelő irányítási rendszerek és 
belső kontrollmechanizmusok, illetve 
panaszkezelési rendszerek létrehozását és 
felügyeletét. Emellett a hitelgondozók 
számára elő kell írni, hogy méltányosan és 
a hitelfelvevők pénzügyi helyzetét kellően 
figyelembe véve járjanak el. Emellett a 
hitelfelvevőkkel való kapcsolatfelvétel 
során a hitelgondozóknak az ezen 
irányelvben megállapított és a tagállamok 
által átültetett közös uniós 
minimumszabályokat kell követniük. Ha 
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nemzeti szinten működnek 
adósságtörlesztést segítő adósságkezelő 
szolgálatok, akkor a hitelgondozók 
kötelesek a hitelfelvevőket ilyen 
szolgálatokhoz irányítani.

Or. en

Módosítás 248
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A hitelfelvásárlók számára szintén 
engedélyezni kell hitelgondozási 
tevékenységek Unió-szerte történő 
végzését annak biztosítása érdekében, 
hogy a hitelmegállapodás alapján nyújtott 
hitelre vonatkozó jogcímmel rendelkezők 
az illetékes hatóságok szabályozása alá 
tartozzanak, valamint egységes és 
harmonizált feltételek vonatkozzanak 
rájuk, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak arányos módon kell 
alkalmazniuk. A hitelfelvásárló 
engedélyének megadására és 
fenntartására vonatkozó feltételeknek meg 
kell egyezniük a hitelgondozóra vonatkozó 
feltételekkel. A hitelfelvásárlók számára 
elő kell írni, hogy méltányosan és a 
hitelfelvevők pénzügyi helyzetét kellően 
figyelembe véve járjanak el. Ha nemzeti 
szinten működnek adósságtörlesztést 
segítő adósságkezelő szolgálatok, akkor a 
hitelfelvásárlóknak meg kell fontolniuk 
azt, hogy a hitelfelvevőket ilyen 
szolgálatokhoz irányítsák.

Or. en

Módosítás 249
Frances Fitzgerald
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Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hosszadalmas eljárások és a 
bizonytalanság elkerülése érdekében meg 
kell határozni a kérelmezők által 
benyújtandó információkra vonatkozó 
követelményeket, valamint az engedély 
kiadására vonatkozó észszerű határidőket 
és az engedély visszavonásának feltételeit. 
Ha a hatóságok visszavonják egy más 
tagállamban hitelgondozói tevékenységet 
végző hitelgondozó engedélyét, arról 
tájékoztatni kell a fogadó tagállam illetékes 
hatóságait. Ugyanígy, az engedélyezett 
hitelgondozók számával és azonosságával 
kapcsolatos átláthatóság biztosítása 
érdekében minden tagállamban létre kell 
hozni egy naprakész online nyilvántartást.

(25) A hosszadalmas eljárások és a 
bizonytalanság elkerülése érdekében meg 
kell határozni a kérelmezők által 
benyújtandó információkra vonatkozó 
követelményeket, valamint az engedély 
kiadására vonatkozó észszerű határidőket 
és az engedély visszavonásának feltételeit. 
Ha a hatóságok visszavonják egy más 
tagállamban hitelgondozói tevékenységet 
végző hitelgondozó vagy hitelfelvásárló 
engedélyét, arról tájékoztatni kell a fogadó 
tagállam illetékes hatóságait. Ugyanígy, az 
engedélyezett hitelgondozók és 
hitelfelvásárlók számával és azonosságával 
kapcsolatos átláthatóság biztosítása 
érdekében minden tagállamban létre kell 
hozni egy naprakész online nyilvántartást.

Or. en

Módosítás 250
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A hitelfelvásárlói és a 
hitelgondozói tevékenység megkezdésének 
fontos előfeltételévé kell tenni, hogy a 
szóban forgó intézmények az uniós és a 
nemzeti adatvédelmi szabályok betartása 
mellett minden releváns információhoz 
hozzáférjenek, és ezt a tagállamoknak kell 
biztosítaniuk.

(30) A hitelfelvásárlói és a 
hitelgondozói tevékenység megkezdésének 
fontos előfeltételévé kell tenni, hogy a 
szóban forgó intézmények az uniós és a 
nemzeti adatvédelmi szabályok betartása 
mellett minden releváns információhoz 
hozzáférjenek, és ezt a tagállamoknak kell 
biztosítaniuk.

Or. en
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Módosítás 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A hitelintézetek számára elő kell 
írni, hogy hitelmegállapodásaik 
átruházásakor tájékoztassák felügyeleti 
hatóságukat és az ezen irányelvnek való 
megfelelést felügyelő illetékes hatóságot az 
átruházott hitelportfólió fő 
tulajdonságairól, továbbá a vásárló 
azonosító adatairól és adott esetben annak 
unióbeli képviselőjéről. Az illetékes 
hatóságot kötelezni kell arra, hogy az 
említett információkat továbbítsa a 
hitelfelvásárló felügyeletében illetékes 
hatóság és a hitelfelvevő székhelye szerinti 
illetékes hatóság részére. Az ilyen 
átláthatósági követelmények lehetővé 
teszik a hitelmegállapodások átruházásának 
Unión belüli harmonizált és eredményes 
felügyeletét.

(31) A hitelintézetek számára elő kell 
írni, hogy hitelmegállapodásaik 
átruházásakor negyedévente és összesített 
szinten tájékoztassák felügyeleti 
hatóságukat és az ezen irányelvnek való 
megfelelést felügyelő illetékes hatóságot 
legalább az átruházott hitelportfólió 
összevont mérlegéről, a hitelek számáról 
és összegéről és arról, hogy tartalmaz-e a 
fogyasztókkal kötött megállapodásokat. 
Minden olyan hitelportfóliónak, amely 
egyetlen tranzakcióban került átadásra, 
tartalmaznia kell a jogi személy 
azonosítóját, vagy ha nem áll 
rendelkezésre, a vásárló címét és azonosító 
adatait és adott esetben annak unióbeli 
képviselőjét. Az illetékes hatóságot 
kötelezni kell arra, hogy az említett 
információkat továbbítsa a hitelfelvásárló 
felügyeletében illetékes hatóság részére. 
Az ilyen átláthatósági követelmények 
lehetővé teszik a hitelmegállapodások 
átruházásának Unión belüli harmonizált és 
eredményes felügyeletét. Az arányosság 
elvének való megfeleléshez az illetékes 
hatóságoknak a párhuzamosság 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
venniük azokat az információkat, amelyek 
egyéb módokon már rendelkezésre állnak, 
különösen a hitelintézetek tekintetében. 
Továbbra is egyértelmű, hogy a 
hitelportfóliónak a hitelfelvásárlóra 
történő átruházását követően az illetékes 
nemzeti hatóság felé történő bejelentésre 
vonatkozó követelmények ez utóbbi 
felelősségi körébe tartoznak. Emellett az 
értékpapírosítási ügyletek esetében, 
amennyiben kötelező átláthatósági 
sablonokat irányoznak elő, el kell kerülni 
az ezen irányelv szerinti kettős 
adatszolgáltatást.
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Or. en

Módosítás 252
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Tanács cselekvési tervének 
részeként a nemteljesítő 
hitelmegállapodásokra vonatkozó egységes 
és standardizált adatokkal egészítik ki a 
hitelintézetek adat-infrastuktúráját. Az 
Európai Bankhatóság adattáblákat 
dolgozott ki a banki könyvben szereplő 
hitelezési kitettségekre vonatkozó 
adatszolgáltatáshoz és annak lehetővé 
tételéhez, hogy a potenciális vásárlók 
megállapíthassák a hitelmegállapodások 
értékét, és elvégezhessék előzetes 
vizsgálataikat. Az ilyen táblák 
hitelmegállapodásokra való alkalmazása 
csökkentené az információs aszimmetriát a 
hitelmegállapodások potenciális vásárlói és 
eladói között, és így hozzájárulna egy 
működő uniós másodlagos piac 
kifejlesztéséhez. Az EBH-nak ezért az 
adattáblákat végrehajtás-technikai 
standardokká kell átdolgoznia, a 
hitelintézeteknek pedig a standardok 
használatával elő kell segíteniük az 
értékesítésre szánt hitelmegállapodások 
értékének megállapítását.

(32) A Tanács cselekvési tervének 
részeként a nemteljesítő 
hitelmegállapodásokra vonatkozó egységes 
és standardizált adatokkal egészítik ki a 
hitelintézetek adat-infrastuktúráját. Az 
Európai Bankhatóság adattáblákat 
dolgozott ki a banki könyvben szereplő 
hitelezési kitettségekre vonatkozó 
adatszolgáltatáshoz és annak lehetővé 
tételéhez, hogy a potenciális vásárlók 
megállapíthassák a hitelmegállapodások 
értékét, és elvégezhessék előzetes 
vizsgálataikat. Az ilyen táblák 
hitelmegállapodásokra való alkalmazása 
csökkentené az információs aszimmetriát a 
hitelmegállapodások potenciális vásárlói és 
eladói között, és így hozzájárulna egy 
működő uniós másodlagos piac 
kifejlesztéséhez. Az EBH-nak ezért az 
adattáblákat végrehajtás-technikai 
standardokká kell átdolgoznia a 
hitelintézetek számára. Az arányosság 
elvének való megfelelés érdekében ezeket 
a tájékoztatási követelményeket a 
hitelintézetekre méretükkel és 
összetettségükkel  arányos módon kell 
alkalmazni. Hitelmegállapodások egyéb 
eladóit ösztönözni kell a standardok 
használatára, hogy elősegítsék az 
értékesítésre szánt hitelmegállapodások 
értékének megállapítását.

Or. en

Módosítás 253
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Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Mivel a nemteljesítő hitelekből álló 
portfólió értékének megállapítása bonyolult 
és összetett folyamat, a másodlagos 
piacokon vásárlók jellemzően szakmai 
befektetők. Gyakran befektetési alapok, 
pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek. 
Nem új hiteleket teremtenek, hanem 
meglévő hiteleket vásárolnak saját 
kockázatukra, vagyis nem jelentenek 
prudenciális kockázatot, és a 
rendszerszintű kockázatokhoz való 
potenciális hozzájárulásuk elhanyagolható. 
Az ilyen típusú befektetők számára ezért 
nem lenne indokolt előírni, hogy engedélyt 
kelljen kérniük vagy külön feltételeknek 
kelljen megfelelniük ahhoz, hogy ilyen 
tevékenységet végezhessenek. Ugyanakkor 
fontos, hogy az uniós és a nemzeti 
fogyasztóvédelmi szabályok érvényesek 
maradjanak, és a hitelfelvevők jogai 
továbbra is megegyezzenek az eredeti 
hitelmegállapodásból eredőkkel.

(33) Mivel a nemteljesítő hitelekből álló 
portfólió értékének megállapítása bonyolult 
és összetett folyamat, a másodlagos 
piacokon vásárlók jellemzően szakmai 
befektetők. Gyakran befektetési alapok, 
pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek. 
Nem új hiteleket teremtenek, hanem 
meglévő hiteleket vásárolnak saját 
kockázatukra, vagyis nem jelentenek 
prudenciális kockázatot, és a 
rendszerszintű kockázatokhoz való 
potenciális hozzájárulásuk elhanyagolható. 
Az ilyen típusú befektetők számára ezért 
nem lenne indokolt előírni, hogy engedélyt 
kelljen kérniük vagy külön feltételeknek 
kelljen megfelelniük ahhoz, hogy ilyen 
tevékenységet végezhessenek. Ugyanakkor 
fontos, hogy az uniós és a nemzeti 
fogyasztóvédelmi szabályok érvényesek 
maradjanak, és a hitelfelvevők jogai 
továbbra is megegyezzenek az eredeti 
hitelmegállapodásból eredőkkel. Azok a 
hitelfelvásárlók azonban, amelyek nem 
hitelintézetek, de valamely tagállam 
illetékes hatósága által szabályozottak 
vagy felügyeltek, bizonyos esetekben új 
hitelt nyújthatnak az üzleti 
hitelfelvevőknek az ésszerű behajtási 
intézkedések végrehajtása érdekében.

Or. en

Módosítás 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(34) Harmadik országbeli 
hitelfelvásárlók esetében az uniós 
fogyasztók kevésbé hagyatkozhatnak az 
uniós jogszabályok szerinti jogaikra, a 
nemzeti hatóságok pedig nehezebben 
tudják felügyelni a hitelmegállapodások 
érvényesítését. A hírnévkockázat miatt 
maguk a hitelintézetek is visszariadhatnak 
a hitelmegállapodások harmadik országbeli 
hitelfelvásárlók számára való 
értékesítésétől. A fogyasztói hitelek 
harmadik országbeli felvásárlóinak 
képviselőit arra kötelezve, hogy a 
hitelmegállapodások gondozásával az 
unión belül engedélyezett hitelintézetet 
vagy hitelgondozót jelöljenek ki, 
biztosítható, hogy a fogyasztói jogok a 
hitelmegállapodás átruházása után 
ugyanazon a szinten maradjanak. A 
hitelgondozó köteles betartani az 
alkalmazandó uniós és nemzeti 
jogszabályokat, az egyes tagállamok 
nemzeti hatóságait pedig fel kell 
hatalmazni a hitelgondozói tevékenység 
eredményes felügyeletéhez szükséges 
hatáskörökkel.

(34) Harmadik országbeli 
hitelfelvásárlók esetében az uniós 
fogyasztók kevésbé hagyatkozhatnak az 
uniós jogszabályok szerinti jogaikra, a 
nemzeti hatóságok pedig nehezebben 
tudják felügyelni a hitelmegállapodások 
érvényesítését. A hírnévkockázat miatt 
maguk a hitelintézetek is visszariadhatnak 
a hitelmegállapodások harmadik országbeli 
hitelfelvásárlók számára való 
értékesítésétől. Emiatt az Unióban 
működő hitelfelvásárlókat és 
hitelgondozókat engedélyeztetni kell az 
Unióban annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztói jogok a 
hitelmegállapodás átruházása után 
ugyanazon a szinten maradjanak. A 
hitelfelvásárló és a hitelgondozó köteles 
betartani az alkalmazandó uniós és nemzeti 
jogszabályokat, az egyes tagállamok 
nemzeti hatóságait pedig fel kell 
hatalmazni a hitelfelvásárló és 
hitelgondozói tevékenység eredményes 
felügyeletéhez szükséges hatáskörökkel.

Or. en

Módosítás 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A hitelfelvásárlók általában rövid 
távú üzleti modellre építenek, amely 
nemteljesítő adósságok nagy 
engedménnyel történő felvásárlására 
specializálódik, és megpróbálja a lehető 
leggyorsabban megszerezni az alapul 
szolgáló eszközt. Mivel a hitelfelvásárló 
hozza meg a kulcsfontosságú döntéseket a 
nemteljesítő hitelekkel kapcsolatban, 
beleértve a kamatlábak meghatározását, 
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azt, hogy át kell-e strukturálni a kölcsönt, 
valamint a kölcsön érvényesítését, 
alapvető fontosságú, hogy a 
hitelfelvásárlót – és ne csak a 
közvetítőként eljáró hitelgondozót – 
engedélyezzék és szabályozzák az 
Unióban, és hogy a nemzeti illetékes 
hatóságok felügyelete, vizsgálata és 
szankciói alá tartozzon abban a 
tagállamban, amelyben működik.

Or. en

Módosítás 256
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Ha a hitelfelvásárló gondoskodik a 
hitelező jogaival kapcsolatos jogok és 
követelmények kezeléséről és betartásáról 
a hitelmegállapodásban, vagy akár 
magáról a hitelmegállapodásról, akkor 
hitelgondozónak minősül, és ezért az ezen 
irányelvben megállapított szabályok 
szerint engedélyezett.

Or. en

Módosítás 257
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A 2014/17/EU irányelv, a 
2008/48/EK irányelv és a 93/13/EGK 
irányelv szerinti szerződés előtti 

(52) A 2014/17/EU irányelv, a 
2008/48/EK irányelv és a 93/13/EGK 
irányelv szerinti szerződés előtti 
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kötelezettségek sérelme nélkül, továbbá a 
magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása 
érdekében a hitelmegállapodás 
feltételeinek módosítása előtt kellő időben 
a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani 
az ilyen módosítások egyértelmű és átfogó 
jegyzékét, végrehajtásuk ütemezését és a 
szükséges részleteket, valamint annak a 
nemzeti hatóságnak a nevét és címét, 
amelynél a fogyasztó panaszt tehet.

kötelezettségek sérelme nélkül, továbbá a 
magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása 
érdekében a hitelmegállapodás 
feltételeinek jelentős módosítása előtt kellő 
időben a fogyasztók rendelkezésére kell 
bocsátani az ilyen módosítások egyértelmű 
és átfogó jegyzékét, végrehajtásuk 
ütemezését és a szükséges részleteket, 
valamint annak a nemzeti hatóságnak a 
nevét és címét, amelynél a fogyasztó 
panaszt tehet.

Or. en

Indokolás

Az aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében a tájékoztatási kötelezettség csak 
jelentős módosítások esetén alkalmazandó.

Módosítás 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A hitelfelvevők megfelelő szintű 
védelmének elérése és a szabálytalan 
adósságbehajtás kezelése érdekében a 
harmonizált uniós szabályozásnak 
biztosítania kell, hogy a hitelgondozók 
költségeit és díjazását soha ne számolják 
fel a hitelfelvevőknek.

Or. en

Módosítás 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(54a) A tagállamok biztosítják az olyan 
magatartás vagy gyakorlatok tilalmát, 
amelyek valószínűleg negatív hatást 
gyakorolnak a hitelfelvevő magánéletére 
és/vagy emberi méltóságára, vagy 
félrevezethetik őket. A zaklatásnak 
tekinthető gyakorlatok közé tartoznak a 
gyakori felszólító levelek, a megfélemlítő 
megfogalmazást tartalmazó levelek vagy a 
stigmatizáló borítékokban küldött levelek, 
a hitelfelvevő munkaidőben vagy 
munkahelyén való felkeresése , illetve a 
kapcsolatfelvétel a hitelfelvevő 
munkatársaival vagy családtagjaival. 
Ezek a gyakorlatok súlyosbíthatják a 
hitelfelvevő helyzetét, adott esetben 
munkahelyek elvesztését okozhatják, és 
csökkenthetik adósságtörlesztési 
képességét.

Or. en

Módosítás 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv közös keretet és 
követelményeket állapít meg a következők 
tekintetében:

Ez az irányelv a nemteljesítő hitelekre 
vonatkozik, a hitelezők és a 2008/48/EK 
irányelv 3. cikkének a) pontjában 
meghatározott fogyasztók között létrejött, 
fedezett és fedezetlen hitelmegállapodások 
kivételével. Ez az irányelv közös keretet és 
követelményeket állapít meg a következők 
tekintetében:

Or. de

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okokból a fogyasztói hitelek másodlagos piaca nem kívánatos, ezért azt el 
kell utasítani, mivel várható, hogy a követelések értékesítése ténylegesen jelentősen 
befolyásolja a fogyasztók szerződéses helyzetét.
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Módosítás 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv közös keretet és 
követelményeket állapít meg a következők 
tekintetében:

Ez az irányelv a nemteljesítő 
hitelmegállapodásokra vonatkozik, 
továbbá közös keretet és követelményeket 
állapít meg a következők tekintetében:

Or. en

Indokolás

E módosítás a teljes jogalkotási szövegre vonatkozik.

Módosítás 262
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelgondozók, amelyek hitelintézet 
vagy hitelfelvásárló nevében járnak el egy 
hitelintézet vagy annak leányvállalatai által 
kibocsátott hitelmegállapodás 
tekintetében;

a) egy hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelgondozói, 
amelyet egy hitelintézet, annak az Unióban 
székhellyel rendelkező leányvállalatai vagy 
egyéb hitelezők bocsátottak ki, amelyek 
hitelezők vagy egy hitelfelvásárló vagy 
hitelintézet nevében járnak el;

Or. en

Módosítás 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelgondozók, amelyek hitelintézet 
vagy hitelfelvásárló nevében járnak el egy 
hitelintézet vagy annak leányvállalatai 
által kibocsátott hitelmegállapodás 
tekintetében;

a) uniós székhelyű hitelintézet által 
kibocsátott nemteljesítő hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának 
a nemteljesítő hitelmegállapodásnak a 
hitelgondozói, amelyek egy hitelfelvásárló 
nevében járnak el;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelgondozók, amelyek hitelintézet 
vagy hitelfelvásárló nevében járnak el egy 
hitelintézet vagy annak leányvállalatai 
által kibocsátott hitelmegállapodás 
tekintetében;

a) hitelgondozók, amelyek hitelintézet 
vagy hitelfelvásárló nevében járnak el egy, 
az Unióban székhellyel rendelkező 
hitelintézet által kibocsátott nemteljesítő 
hitelmegállapodás tekintetében;

Or. en

Módosítás 265
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hitelintézet vagy annak 
leányvállalatai által kibocsátott 
hitelmegállapodások hitelfelvásárlói;

b) egy hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlói, 
amelyet egy hitelintézet, annak az Unióban 
székhellyel rendelkező leányvállalatai vagy 
egyéb hitelezők bocsátottak ki;

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hitelintézet vagy annak 
leányvállalatai által kibocsátott 
hitelmegállapodások hitelfelvásárlói;

b) az Unióban székhellyel rendelkező 
hitelintézet által kibocsátott nemteljesítő 
hitelmegállapodások hitelfelvásárlói;

Or. en

Módosítás 267
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiegészítő, közös, bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítési 
mechanizmus hitelezők és üzleti 
hitelfelvevők között megkötött, 
biztosítékkal fedezett hitelmegállapodások 
tekintetében.

törölve

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiegészítő, közös, bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítési 
mechanizmus hitelezők és üzleti 
hitelfelvevők között megkötött, 

törölve
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biztosítékkal fedezett hitelmegállapodások 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 269
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés– c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hitelezők egy hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának 
a hitelmegállapodásnak az átruházása 
előtt.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv csak a nemteljesítő 
hitelmegállapodásokra vonatkozik. A 
hitelezők nem ruházhatják át harmadik 
felekre a fogyasztókkal kötött teljesítő 
hitelmegállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Az indokolás és a preambulumbekezdések megemlítik, hogy ez az irányelv csak a nemteljesítő 
hitelekre vonatkozik. A hatály (1. cikk) és a tárgy (2. cikk) azonban nem pontosítja ezt a tényt. 
Az egyértelműség és a nem szándékolt következmények elkerülése érdekében kifejezetten meg 
kell állapítani, hogy ez az irányelv csak a nemteljesítő hitelmegállapodásokra vonatkozik. Ez 
azt is jelenti, hogy a hitelezők nem értékesíthetnek teljesítő hitelmegállapodásokat harmadik 
feleknek.
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Módosítás 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a nemteljesítő 
hitelmegállapodásokra vonatkozik. A 
hitelezők nem ruházhatják át harmadik 
felekre a fogyasztókkal kötött teljesítő 
hitelmegállapodásokat.

Or. en

Módosítás 272
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a nemteljesítő 
hitelmegállapodásokra vonatkozik. A 
hitelezők nem ruházhatják át harmadik 
felekre a fogyasztókkal kötött teljesítő 
hitelmegállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Az indokolás és a preambulumbekezdések megemlítik, hogy ez az irányelv csak a nemteljesítő 
hitelekre vonatkozik. A hatály (1. cikk) és a tárgy (2. cikk) azonban nem pontosítja ezt a tényt. 
Az egyértelműség és a nem szándékolt következmények elkerülése érdekében kifejezetten meg 
kell állapítani, hogy ez az irányelv csak a nemteljesítő hitelmegállapodásokra vonatkozik. Ez 
azt is jelenti, hogy a hitelezők nem értékesíthetnek teljesítő hitelmegállapodásokat harmadik 
feleknek.

Módosítás 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezők nem ruházhatják át harmadik 
felekre a fogyasztókkal kötött teljesítő 
hitelmegállapodásokat.

Or. en

Indokolás

E módosítás a teljes jogalkotási szövegre vonatkozik.

Módosítás 274
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) uniós székhelyű hitelintézet vagy 
annak uniós székhelyű leányvállalatai 
által kibocsátott hitelmegállapodás 
hitelgondozója, amely az alkalmazandó 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően a 
hitelező nevében jár el;

a) egy hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelgondozója, 
amely az alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
jognak megfelelően a hitelező nevében jár 
el;

Or. en

Módosítás 275
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) uniós székhelyű hitelintézet vagy 
annak uniós székhelyű leányvállalatai 
által kibocsátott hitelmegállapodás 

b) egy hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlója, 
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hitelfelvásárlója, amely az alkalmazandó 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően 
átvállalja a hitelező hitelmegállapodás 
szerinti kötelezettségeit.

amely az alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
jognak megfelelően átvállalja a hitelező 
hitelmegállapodás szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 276
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv 3., 23–33. és 39–43. 
cikke alkalmazandó a hitelezők és az 
üzleti hitelfelvevők között megkötött azon 
fedezett hitelmegállapodásokra, amelyeket 
az üzleti hitelfelvevő olyan ingó- és 
ingatlaneszközei fedeznek, amelyeket a 
hitelező biztosítékként kap a fedezett 
hitelmegállapodásból eredő követelések 
törlesztésének fedezetére.

törölve

Or. en

Módosítás 277
Stasys Jakeliūnas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az irányelv nem alkalmazandó a 
hitelezők és a fogyasztónak minősülő 
hitelfelvevők között megkötött 
hitelmegállapodásokra, ahol  a 
hitelmegállapodás a hitelfelvevő 
elsődleges lakóhelyeként szolgáló 
lakóingatlannal biztosított. 

Or. en
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Indokolás

A lakáshitel felvétele az egyik legfontosabb és legkockázatosabb döntés az emberek számára. 
Az eszközök árai magas szintet értek el, és ez pénzügyi nehézségekbe sodorhatja a 
hitelfelvevőket, különösen a kamatlábak emelkedésével. Ha az ilyen hitelszerződések a 
nemteljesítő hitelek egységes másodlagos piacának hatálya alá tartoznának, azzal a nehéz 
helyzetben lévő hitelfelvevőknek a külföldön letelepedett, ott szabályozott és felügyelt 
hitelfelvásárlókkal és hitelgondozókkal kellene tárgyalniuk. Ez azt jelenti, hogy e harmadik 
felek esetében nagyobb a kockázata a tisztességtelen bánásmódnak és az ingatlan 
elkobzásának .

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
a fogyasztókkal kötött nemteljesítő 
hitelmegállapodásokra : A hitelezők nem 
ruházhatják át harmadik felekre a 
fogyasztókkal kötött teljesítő 
hitelmegállapodásokat.

Or. en

Módosítás 279
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv nem érinti a hatálya 
alá tartozó hitelmegállapodások 
tekintetében a 2014/17/EU irányelv, a 
2008/48/EK irányelv és a 93/13/EGK 
tanácsi irányelv és az ezen irányelveket 
átültető nemzeti rendelkezések alapján a 
fogyasztóknak nyújtott védelmet.

(3) Az alkalmazási körébe tartozó 
hitelmegállapodások tekintetében ez az 
irányelv nem érinti sem a nemzeti jognak a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy maga a hitelmegállapodás 
átruházásával kapcsolatos kötelmi jogi 
vagy polgári jogi elveit, sem pedig a 
különösen az 1215/2012/EU rendelet, az 
593/2008/EK rendelet, a 2014/17/EU 
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irányelv, a 2008/48/EK irányelv, a 
93/13/EGK irányelv és az ezeket átültető 
nemzeti rendelkezések, illetve az egyéb 
uniós jogszabályok és nemzeti 
fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján a 
fogyasztóknak vagy hitelfelvevőknek 
nyújtott védelmet.

Or. en

Módosítás 280
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogában a nem 
esedékességen túli vagy kevesebb mint 90 
napja lejárt vagy nem a nemzeti polgári 
jogi rendelkezéseknek megfelelően szerint 
megszüntetett nemteljesítő 
hitelmegállapodások szerinti hitelezői 
jogok átruházására vagy az ilyen 
nemteljesítő hitelmegállapodások szerinti 
hitelezői jogok átruházására 
meghatározott [meglévő] korlátozásokat.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogában a nem 
esedékességen túli vagy kevesebb mint 90 
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napja lejárt vagy nem a nemzeti polgári 
jogi rendelkezéseknek megfelelően szerint 
megszüntetett nemteljesítő 
hitelmegállapodások szerinti hitelezői 
jogok átruházására vagy az ilyen 
nemteljesítő hitelmegállapodások 
átruházására meghatározott 
korlátozásokat.

Or. en

Indokolás

megegyezik a (7344/19 ADD 1) tanácsi szöveg 2. cikke (3) bekezdésének cikk a) pontjával, 
valamint az ECON bizottság 2019. márciusi nem hivatalos kompromisszumos szövege 2. cikke 
(3) bekezdésének a) pontjával

Módosítás 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogában a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy maga a hitelmegállapodás 
érvényesítésére vonatkozó 
követelményeket, amennyiben a 
hitelfelvásárló az (EU) 2017/2402 rendelet 
2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott értékpapírosítási 
különleges célú gazdasági egység.

Or. en

Módosítás 283
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az irányelv nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogában a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy maga a hitelmegállapodás 
érvényesítésére vonatkozó 
követelményeket, amennyiben a 
hitelfelvásárló az (EU) 2017/2402 rendelet 
2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott értékpapírosítási 
különleges célú gazdasági egység.

Or. en

Módosítás 284
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezen irányelv 3–22. és 34–43. 
cikke nem alkalmazandó a következőkre:

törölve

a) hitelmegállapodás uniós székhelyű 
hitelintézet vagy annak uniós székhelyű 
leányvállalatai általi gondozása;
b) olyan hitelmegállapodás gondozása, 
amelyet nem egy uniós székhelyű 
hitelintézet vagy annak uniós székhelyű 
leányvállalatai bocsátottak ki, kivéve, ha a 
kibocsátott hitelmegállapodást ilyen 
intézmény vagy annak leányvállalatai 
által kibocsátott hitelmegállapodásra 
cserélik;
c) hitelmegállapodás uniós székhelyű 
hitelintézet vagy annak uniós székhelyű 
leányvállalatai általi felvásárlása;
d) hitelmegállapodásoknak a 41. cikk (2) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett időpont előtti átruházása.
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Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelmegállapodás uniós székhelyű 
hitelintézet vagy annak uniós székhelyű 
leányvállalatai általi gondozása;

a) hitelmegállapodás uniós székhelyű 
hitelintézet vagy annak uniós székhelyű 
leányvállalatai általi gondozása; a 
2011/61/EU irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott ABAK; a 2009/65/EK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott alapkezelő 
társaság; vagy a 2014/65/EU irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott befektetési vállalkozás;

Or. en

Módosítás 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés– c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hitelmegállapodás olyan 
hitelintézet vagy nem-hitelintézet általi 
felvásárlása, amely az EU valamely 
tagállamában adókikerülési vagy 
adócsalási ügyben volt érintett;

Or. en

Módosítás 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hitelmegállapodásoknak a 41. cikk 
(2) bekezdésének második albekezdésében 
említett időpont előtti átruházása.

d) a hitelező jogainak vagy magának 
a hitelmegállapodásnak a 41. cikk (2) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett időpont előtti átruházása.

Or. en

Módosítás 288
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok mentesíthetik az 
irányelv alkalmazása alól a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a hitelmegállapodás jogi szakmában 
dolgozók által, a tagállam felügyelete alatt 
végzett gondozását – például a nemzeti 
jogban meghatározott jegyzők és 
végrehajtók vagy a 98/5/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
jogászok – az ezen irányelv 3. cikkének (9) 
bekezdésében említett tevékenységek 
szakmai tevékenységük részeként történő 
végrehajtásakor.

Or. en

Módosítás 289
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezen irányelv 5., 6. és 7. cikke nem 
alkalmazandó a hitelintézetekre vagy az 
Unióban székhellyel rendelkező 
leányvállalataikra. Ezen irányelv 
rendelkezéseinek átültetésekor a 
tagállamok elkerülik a hitelintézetekre 
vonatkozóan a 2014/17/EU irányelv, a 
2008/48/EK irányelv és a 2013/36/EK 
irányelv alapján meghatározott 
követelmények megkettőzését.

Or. en

Módosítás 290
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv 3., 23–33. és 34–43. 
cikke nem alkalmazandó a következőkre:

törölve

a) hitelezők és olyan hitelfelvevők között 
megkötött fedezett hitelmegállapodások, 
amelyek a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének a) pontja szerinti fogyasztók;
b) hitelezők és olyan üzleti hitelfelvevők 
között megkötött fedezett 
hitelmegállapodások, amelyek nonprofit 
vállalkozások;
c) hitelezők és üzleti hitelfelvevők között 
megkötött olyan fedezett 
hitelmegállapodások, amelyeket a 
következő típusú biztosítékok fedeznek:
i. a 2002/47/EK irányelv37 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti pénzügyi 
biztosítékokról szóló megállapodás;

ii. az üzleti hitelfelvevő elsődleges 
lakóhelyéül szolgáló lakóingatlan.
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_________________
37 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a 
pénzügyi biztosítékokról szóló 
megállapodásokról (HL L 168., 
2002.6.27., 43. o.).

Or. en

Módosítás 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelezők és olyan hitelfelvevők 
között megkötött fedezett 
hitelmegállapodások, amelyek a 
2008/48/EK irányelv 3. cikkének a) pontja 
szerinti fogyasztók;

törölve

Or. de

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okokból a fogyasztói hitelek másodlagos piaca (a nemteljesítő hitelek 
szerinti követelések értékesítése) nem kívánatos, ezért el kell utasítani, mivel várható, hogy a 
követelések értékesítése ténylegesen jelentősen befolyásolja a fogyasztók szerződéses 
helyzetét.

Módosítás 292
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) ezen irányelv 4. cikkétől a 15. cikk 
(1) bekezdéséig, 16–22. és 34–37. cikke 
nem alkalmazandó a következőkre:
a) teljesítő hitelek; és
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b) szindikálthitel-megállapodások.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „hitelfelvevő”: jogi vagy 
természetes személy, amely 
hitelmegállapodást kötött egy hitelezővel;

3. „hitelfelvevő”: jogi vagy 
természetes személy, amely nem 
fogyasztó, és amely hitelmegállapodást 
kötött egy hitelezővel;

Or. en

Módosítás 294
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „fizetési nehézségbe került 
hitelfelvevő”: olyan természetes vagy jogi 
személy, aki olyan hitelmegállapodást 
kötött, amely a 9a. pont értelmében 
„nemteljesítő” hitelnek minősül vagy 
valószínűleg annak minősül;

Or. en

Módosítás 295
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „hitelmegállapodás”: olyan eredeti 
állapotú, módosított vagy kicserélt 
megállapodás, amely alapján a hitelező 
hitelt nyújt vagy annak nyújtására ígéretet 
tesz halasztott fizetés, kölcsön vagy más, 
ezekhez hasonló pénzügyi megoldás 
formájában;

5. „hitelmegállapodás”: olyan eredeti 
állapotú, módosított vagy kicserélt 
megállapodás egy hitelintézet vagy 
bármely más hitelező részéről, amely 
alapján a hitelező hitelt nyújt vagy annak 
nyújtására ígéretet tesz halasztott fizetés, 
kölcsön vagy más, ezekhez hasonló 
pénzügyi megoldás formájában;

Or. en

Módosítás 296
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „hitelfelvásárló”: olyan természetes 
vagy jogi személy, amely nem hitelintézet 
vagy annak leányvállalata, és amely 
szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása keretében hitelt vásárol;

7. „hitelfelvásárló”: olyan természetes 
vagy jogi személy, amely szakmája, üzleti 
tevékenysége vagy foglalkozása keretében 
hitelt vásárol;

Or. en

Módosítás 297
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „hitelgondozó”: olyan jogi 
személy, amely üzleti tevékenysége 
keretében kezeli és érvényesíti a 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogokat vagy a nemteljesítő 
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hitelmegállapodást a hitelező vagy saját 
maga nevében, és az alábbiak közül 
legalább egy vagy több tevékenységet 
végez:
i. a hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokhoz vagy a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó esedékes befizetések 
hitelfelvevőtől történő beszedése vagy 
behajtása, amennyiben az nem a 
2015/2366 irányelv I. mellékletében 
meghatározott „pénzforgalmi 
szolgáltatás”, a nemzeti joggal 
összhangban;
ii. a hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokhoz vagy a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó feltételek nemzeti jogban 
előírt követelményeknek megfelelően, 
valamint a hitelező utasításaival 
összhangban történő újratárgyalása a 
hitelfelvevővel, amennyiben nem a 
2014/17/EU irányelv 4. cikkének 5. 
bekezdése vagy a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének f) pontja szerinti hitelközvetítők;
iii. a hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokkal vagy a hitelmegállapodással 
kapcsolatos panaszkezelés;
iv. hitelfelvevők tájékoztatása a 
kamatlábak és a díjak megváltozásáról és 
a hitelmegállapodás alapján esedékes 
kifizetésekről.

Or. en

Módosítás 298
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „hitelgondozó”: olyan természetes 
vagy jogi személy, amely nem hitelintézet 
vagy annak leányvállalata, és amely egy 

törölve
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hitelező nevében legalább a következő 
tevékenységek egyikét végzi:
a) nyomon követi a hitelmegállapodás 
teljesítését;
b) gyűjti és kezeli a hitelmegállapodás, a 
hitelfelvevő és a hitelmegállapodást fedező 
biztosíték állapotára vonatkozó 
információkat;
c) tájékoztatja a hitelfelvevőket a 
kamatlábak és a díjak megváltozásáról és 
a hitelmegállapodás alapján esedékes 
kifizetésekről;
d) a hitelező nevében érvényesíti a 
hitelmegállapodás szerinti jogokat és 
kötelezettségeket, ideértve a törlesztések 
igazgatását;
e) újratárgyalja a hitelmegállapodás 
feltételeit a hitelfelvevőkkel, amennyiben 
azok nem a 2014/17/EU irányelv 4. 
cikkének 5. pontja vagy a 2008/48/EK 
irányelv 3. cikkének f) pontja szerinti 
hitelközvetítők;
f) kezeli a hitelfelvevők panaszait.

Or. en

Módosítás 299
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „hitelgondozó”: olyan természetes 
vagy jogi személy, amely nem hitelintézet 
vagy annak leányvállalata, és amely egy 
hitelező nevében legalább a következő 
tevékenységek egyikét végzi:

8. „vállalkozások közötti 
hitelgondozó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amely nem hitelintézet vagy 
annak leányvállalata, és amely egy 
vállalkozás vagy e tevékenységet 
foglalkozásszerűen végző hitelfelvevő 
hitelezője nevében legalább a következő 
tevékenységek egyikét végzi:

Or. en
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Módosítás 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kezeli az adósságbehajtással 
kapcsolatos tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) kezeli a hitelfelvevők panaszait. törölve

Or. en

Módosítás 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) kezeli az adósságbehajtással 
kapcsolatos tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 303
Matt Carthy
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „vállalkozás és hitelfelvevő közötti 
hitelgondozó”: olyan természetes vagy 
jogi személy, amely nem hitelintézet vagy 
annak leányvállalata, és amely egy 
hitelfelvevő hitelezője nevében legalább a 
következő tevékenységek egyikét végzi:
a) nyomon követi a hitelmegállapodás 
teljesítését;
b) gyűjti és kezeli a hitelmegállapodás, a 
hitelfelvevő és a hitelmegállapodást fedező 
biztosíték állapotára vonatkozó 
információkat;
c) tájékoztatja a hitelfelvevőket a 
kamatlábak és a díjak megváltozásáról és 
a hitelmegállapodás alapján esedékes 
kifizetésekről;
d) a hitelező nevében érvényesíti a 
hitelmegállapodás szerinti jogokat és 
kötelezettségeket, ideértve a törlesztések 
igazgatását;
e) újratárgyalja a hitelmegállapodás 
feltételeit a hitelfelvevőkkel, amennyiben 
azok nem a 2014/17/EU irányelv 4. 
cikkének 5. pontja vagy a 2008/48/EK 
irányelv 3. cikkének f) pontja szerinti 
hitelközvetítők;
f) kezeli az adósságbehajtással 
kapcsolatos tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 304
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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11a. „nemteljesítő hitelmegállapodás”: 
az 575/2013/EU rendelet 47a. cikkének 
megfelelően nemteljesítőként besorolt 
kitettség.

Or. en

Módosítás 305
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 a. „nemteljesítő hitelmegállapodás”: 
az 575/2013/EU rendelet szerint 
nemteljesítő kitettségként besorolt 
hitelmegállapodás.

Or. en

Módosítás 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Átstrukturálási intézkedések és a jelzálog 

érvényesítése
(1) A hitelezők mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy elkerüljék a fogyasztó 
nemteljesítő hiteleinek harmadik felekre 
történő átruházását. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a hitelezők a 
2014/27/EU irányelv 28. cikkével és az 
EBH hátralékokra és a jelzálog 
érvényesítésére vonatkozó 
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iránymutatásaival összhangban észszerű 
átstrukturálást alkalmazzanak a 
nemteljesítő kölcsönfelvevő esetében.
(2) Az átstrukturálási intézkedések a 
következő, a fogyasztónak nyújtott 
engedményeket tartalmazhatják:
a) a hitelmegállapodás teljes vagy 
részleges refinanszírozása;
b) a hitelmegállapodás korábbi 
feltételeinek módosítása, ami 
tartalmazhatja többek között:
i. a jelzáloghitel futamidejének 
meghosszabbítását;
ii. a jelzáloghitel típusának 
megváltoztatását (például a tőkét és a 
kamatot törlesztő hitelekről a csak a 
kamatot törlesztő hitelekre);
iii. a törlesztőrészlet egésze vagy egy része 
megfizetésének bizonyos időre történő 
elhalasztását;
iv. a kamatláb megváltoztatását egy 
bizonyos felső határig;
v. halasztott törlesztés felajánlását.
(3) A nemteljesítő hiteleknek az 
(EU) 2015/227 bizottsági végrehajtási 
rendeletben elfogadott 
fogalommeghatározása nem sérti a 
hitelezők átstrukturálási kötelezettségeit.
(4) Jelzálog érvényesítése esetén, ha a 
hitel biztosítéka a fogyasztó elsődleges 
lakóhelye, a biztosítéknak vagy a 
biztosíték értékesítéséből származó 
bevételnek a hitelező vagy egy harmadik 
fél részére történő visszatérítésének vagy 
átruházásának elégségesnek kell lennie a 
hitel visszafizetésére. A 2014/17/EU 
irányelv 28. cikkének (4) bekezdését 
ennek megfelelően módosítani kell.

Or. en

Módosítás 307
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Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A nemteljesítő lakóingatlan-

jelzáloghitelek értékesítésére vonatkozó 
feltételek

(1) Bármely tagállamban a lakóingatlanra 
alapozott jelzáloggal fedezett hitel a 
hitelfelvevő írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem ruházható át hitelfelvásárlóra, 
hitelgondozóra vagy más harmadik félre.
(2) A jelenlegi vagy új hitelfelvevő 
hozzájárulásának megszerzésekor a 
hitelezőnek egy kimutatást kell adnia a 
hitelfelvevőnek, amely elégséges 
tájékoztatást tartalmaz a megalapozott 
döntés meghozatalához.
(3) A (2) bekezdés alapján adott 
kimutatást a nemzeti illetékes hatóságnak 
előzetesen jóvá kell hagynia, és annak 
tartalmaznia kell: i. az átruházás 
következményeinek egyértelmű kifejtését, 
a hitelfelvevő tagsági jogállása 
tekintetében is, amennyiben a hitelező egy 
lakásszövetség; valamint azt, hogy ii. az 
átruházás hogyan érinti a hitelfelvevőt.
(4) Minden hitelfelvevőt egyénileg kell 
megkeresni, és észszerű határidőt kell 
biztosítani számára, amelyen belül 
megadja vagy nem adja meg 
hozzájárulását.

Or. en

Módosítás 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
Az elsődleges lakóhelyek kizárása

Azokat a jelzáloghiteleket, amelyek 
biztosítéka elsődleges lakóhelyként 
szolgál, ki kell zárni ezen irányelv 
alkalmazási köréből.

Or. en

Módosítás 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
3 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. cikk
A hitelfelvevők védelme

Mindenkor biztosítani kell a hitelfelvevők 
megfelelő szintű védelmét. A 
hitelfelvevőkkel foglalkozó 
hitelgondozóknak meg kell felelniük az 
ezen irányelvben meghatározott egyedi 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 310
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 1 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelgondozók engedélyezése A hitelgondozók és a hitelfelvásárlók 
engedélyezése

Or. en
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Indokolás

A hitelfelvásárlók számára szintén engedélyezni kell hitelgondozási tevékenységek végzését 
annak biztosítása érdekében, hogy a hitelmegállapodás alapján nyújtott hitelre vonatkozó 
jogcímmel rendelkezők az illetékes hatóságok szabályozása alá tartozzanak, valamint 
egységes és harmonizált feltételek vonatkozzanak rájuk.

Módosítás 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy fenntartsák a nemteljesítő 
hitelfelvevők védelmére irányuló meglévő 
nemzeti intézkedéseket, valamint hogy 
szigorúbb intézkedéseket fogadjanak el, 
például személyi fizetésképtelenségi 
intézkedéseket, valamint a hitelgondozók 
és hitelfelvásárlók tevékenységének 
korlátozását.

Or. en

Módosítás 312
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják, hogy a 
hitelfelvásárló az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezések követelményeinek 
megfelelően engedélyt szerezzen a 
székhely szerinti tagállamban, mielőtt 
annak területén megkezdené 
tevékenységeit.

Or. en



AM\1195240HU.docx 71/162 PE645.006v01-00

HU

Módosítás 313
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják a 4. 
cikk (1) bekezdésében említett engedély 
megadásával kapcsolatos következő 
követelményeket:

(1) A tagállamok megállapítják a 4. 
cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1a) 
bekezdésében említett engedély 
megadásával kapcsolatos következő 
követelményeket:

Or. en

Módosítás 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A hitelgondozók és hitelfelvásárlók 
kötelesek jóhiszeműen eljárni, 
tisztességesen bánni a fogyasztókkal, és 
tiszteletben tartani a magánéletüket. 
Tilosak a következő gyakorlatok:
i. a fogyasztók megtévesztő tájékoztatása;
ii. a fogyasztók zaklatása, beleértve azt is, 
hogy a fogyasztók adósságáról 
információkat közölnek a 
munkáltatójuknak, családjuknak, 
barátaiknak és szomszédjaiknak;
iii. olyan díjak és szankciók kiszabása a 
fogyasztókra, amelyek meghaladják az 
adósság kezeléséhez közvetlenül 
kapcsolódó költségeket.
A tagállamok a méltányosság, a 
racionalitás és az arányosság elveinek 
megfelelően meghatározzák a iii. pontban 
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foglalt díjak és szankciók felső határát.

Or. en

Módosítás 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jogi személy kérelmezők irányító 
vagy ügyviteli szervének tagjai és a 
kérelmezőkben az 575/2013/EU rendelet 
4. cikke (1) bekezdésének 36. pontja 
szerinti befolyásoló részesedéssel 
rendelkező személyek, illetve a természetes 
személy kérelmezők rendelkeznek a 
következő tulajdonságokkal:

b) irányító vagy ügyviteli szervének 
tagjai kellően jó hírnévvel rendelkeznek, 
bizonyítva, hogy:

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kellően jó hírnévvel rendelkeznek; i. nem szerepelnek bűnügyi 
nyilvántartásban vagy bármely más ennek 
megfelelő nemzeti nyilvántartásban 
vagyon elleni vagy pénzügyi 
tevékenységgel, pénzmosással, csalással, 
adóhoz kapcsolódó bűncselekménnyel, 
szakmai titoktartás megsértésével 
kapcsolatos vagy testi épség elleni súlyos 
bűncselekmények miatt;

Or. en
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Módosítás 317
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kellően jó hírnévvel rendelkeznek; i. az 5a. cikk alapján kellően jó 
hírnévvel rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kellően jó hírnévvel rendelkeznek; i. a 2006/48/EK irányelv 135. cikke 
és az iránymutatás 13. cikke szerint 
kellően jó hírnévvel rendelkeznek: 
EBH/CP/2013/03 – Az EBH konzultációs 
dokumentuma a vezető testület tagjai és a 
hitelintézet kulcsfontosságú funkcióit 
ellátó személyek alkalmasságának 
értékelésére vonatkozó iránymutatások 
tervezetéről;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem szerepelnek bűnügyi 
nyilvántartásban vagy bármely más ennek 

ii. nem tartoznak folyamatban lévő 
fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, és 
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megfelelő nemzeti adattárban vagyon 
elleni vagy pénzügyi tevékenységgel 
kapcsolatos vagy testi épség elleni súlyos 
bűncselekmények miatt;

korábban sem nyilvánították őket 
fizetésképtelenné, kivéve, ha 
fizetőképességük a nemzeti jognak 
megfelelően helyreállt;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. nem tartoznak fizetésképtelenségi 
eljárás hatálya alá, és korábban sem 
nyilvánították őket fizetésképtelenné, 
kivéve, ha fizetőképességük a nemzeti 
jognak megfelelően helyreállt;

iii. a vezetés összességében megfelelő 
ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik 
ahhoz, hogy az üzleti tevékenységét 
kompetens és felelős módon végezze.

Or. en

Módosítás 321
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kérelmező elegendő megfelelő 
alkalmazottal rendelkezik, akik beszélik 
azon tagállam nyelvét, ahol a 
hitelgondozó a működésre vonatkozó 
kérelmet nyújt be;

Or. en

Módosítás 322
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kérelmező elégséges induló 
tőkével és megfelelő szavatoló tőkével és 
likviditási követelményekkel rendelkezik;

Or. en

Módosítás 323
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a kérelmező megfelelő pénzmosás- 
és terrorizmusellenes eljárásokkal 
rendelkezik, amennyiben a székhely 
szerinti tagállam (EU) 2015/849 
irányelvet átültető nemzeti jogszabálya a 
pénzmosás megelőzése, a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelem kötelezett szervezeteiként 
hitelgondozókat jelöl ki;

Or. en

Módosítás 324
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a kérelmező elegendő megfelelő 
alkalmazottal rendelkezik, akik a 
hitelmegállapodás megkötésének 
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időpontjában beszélik azon tagállam 
nyelvét, ahol a hitelfelvevő tartózkodik;

Or. en

Módosítás 325
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a kérelmezőre az alkalmazandó 
nemzeti jog alapján az alábbiak 
vonatkoznak:
i. megbízható irányítási intézkedés, amely 
magában foglalja a megfelelő belső 
kontrollmechanizmusokat és a jó 
közigazgatási és számviteli eljárásokat;
ii. megfelelő intézkedések a meglévő vagy 
várható kockázatok felderítésére, 
kezelésére, nyomon követésére és 
mérséklésére;
iii. jelentéstételi és közzétételi 
követelmények.

Or. en

Módosítás 326
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a kérelmező megfelelő pénzmosás- 
és terrorizmusellenes eljárásokkal 
rendelkezik, amennyiben a székhely 
szerinti vagy a fogadó tagállam 
2015/849/EU irányelvet átültető nemzeti 
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jogszabálya a pénzmosás megelőzése, a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem kötelezett 
szervezeteiként hitelgondozókat jelöl ki;

Or. en

Módosítás 327
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a kérelmező hatékony 
felügyeletének nincsenek a csoport 
struktúrájából eredő akadálya;

Or. en

Módosítás 328
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ee) a kérelmezőre az alkalmazandó 
nemzeti jog alapján az alábbiak 
vonatkoznak:

Or. en

Módosítás 329
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ef) megbízható irányítási intézkedés, 
amely magában foglalja a megfelelő belső 
kontrollmechanizmusokat és a jó 
közigazgatási és számviteli eljárásokat;

Or. en

Módosítás 330
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eg) megfelelő intézkedések a meglévő 
vagy várható kockázatok felderítésére, 
kezelésére, nyomon követésére és 
mérséklésére;

Or. en

Módosítás 331
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– e h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eh) jelentéstételi és közzétételi 
követelmények.

Or. en
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Módosítás 332
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ad ki az (1) bekezdés 
c), d), ec) és ed) pontjában említett 
feltételek, valamint az e cikk (1) 
bekezdésének ee) pontjában említett 
minimumkövetelmények 
meghatározására. Az EBH az említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
[ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
egy éven belül]-ig benyújtja a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 333
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A jó hírnévre vonatkozó kritériumok

(1) Az 5. cikk szerinti kérelmezők 
esetében, illetve ha a kérelmező jogi 
személy, a kérelmező vezető vagy ügyviteli 
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testületének tagjait vagy azokat a 
személyeket, akik befolyásoló 
részesedéssel rendelkeznek a 
kérelmezőben, jó hírnevűnek kell 
tekinteni, ha személyes vagy üzleti 
magatartásuk nem vet fel érdemi 
kétségeket a megbízható és prudens 
irányítás biztosítására való képességüket 
illetően. Figyelembe kell venni az 
értékelés céljából rendelkezésre álló 
valamennyi információt, a nemzeti jogban 
előírt bármely korlátozás sérelme nélkül, 
függetlenül attól, hogy mely államban 
következtek be az adott események.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok figyelembe vegyenek 
minden közigazgatási vagy bűnügyi 
nyilvántartást, és mérlegeljék az elítélés 
vagy vád típusát, a fellebbezési fokot, a 
kapott büntetést, a bírósági eljárás elért 
szakaszát és a rehabilitációs intézkedések 
hatását.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok figyelembe 
vegyék az adott körülményeket, beleértve 
az enyhítő körülményeket is, valamint az 
adott bűncselekmény vagy közigazgatási 
vagy felügyeleti intézkedés súlyosságát, a 
bűncselekmény óta eltelt időt és a 
kérelmező azóta tanúsított magatartását, 
valamint a bűncselekmény vagy 
közigazgatási vagy felügyeleti intézkedés 
relevanciáját a javasolt szerep 
szempontjából. Figyelembe kell venni a 
következő tényezőket, amelyek kétségeket 
vethetnek fel a kérelmező jó hírnevével 
kapcsolatban:
a) jelentős bűncselekmény elkövetése 
miatti elítélés vagy vádemelés, különös 
tekintettel a következőkre:
b) a banki, pénzügyi, értékpapír- vagy 
biztosítási tevékenységre, illetve az 
értékpapírpiacokat vagy az értékpapírokat 
vagy fizetési eszközöket érintő 
tevékenységekre irányadó jogszabályok 
szerinti bűncselekmények, beleértve a 
pénzmosásra, a piaci manipulációra vagy 
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a bennfentes kereskedésre és az uzsorára 
vonatkozó jogszabályokat is;
c) bármely tisztességtelenség, csalás vagy 
pénzügyi bűncselekmény;
d) bármely adóbűncselekmény;
e) a társaságokra, köztük a csődre, a 
fizetésképtelenségre vagy a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó 
jogszabályok értelmében vett egyéb 
bűncselekmények;
f) jelenlegi vagy múltbeli nyomozások 
és/vagy végrehajtási intézkedések vagy 
közigazgatási szankciók kiszabása a 
banki, pénzügyi, értékpapír- vagy 
biztosítási tevékenységre, illetve az 
értékpapírpiacokat, az értékpapírokat 
vagy fizetési eszközöket érintő 
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések 
be nem tartása vagy bármely más 
pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabály be nem tartása miatt;
g) bármely más szabályozó vagy szakmai 
szerv által folytatott jelenlegi vagy 
múltbeli nyomozások és/vagy végrehajtási 
intézkedések az alkalmazandó 
rendelkezések be nem tartása miatt;
h) kisebb ügyek kumulatív hatása, 
amelyek egyenként nem befolyásolják a 
kérelmező jó hírnevét, együttesen azonban 
jelentős hatásuk lehet.
(5) Figyelmet kell fordítani a következő 
tényezőkre a kérelmező által a múltbeli 
üzleti kapcsolatokban tanúsított 
magatartás tekintetében:
a) bármely arra vonatkozó bizonyíték, 
hogy a kérelmező nem volt átlátható, nyílt 
és együttműködő a felügyeleti vagy 
szabályozó hatóságokkal folytatott 
kapcsolatokban;
b) egy kereskedelmi vagy üzleti 
tevékenység vagy szakma folytatásához 
szükséges nyilvántartásba vétel, 
engedélyezés, tagság vagy engedély 
elutasítása; illetve az ilyen nyilvántartásba 
vétel, engedélyezés, tagság vagy engedély 
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hatályon kívül helyezése, visszavonása 
vagy megszüntetése; szabályozó vagy 
kormányzati szerv általi kiutasítás;
c) munkaviszonyból való elbocsátás vagy 
bármely más bizalmi tisztségből, 
vagyonkezelői viszonyból vagy hasonló 
helyzetből való elmozdítás, illetve felkérés 
arra, hogy mondjon le az ilyen beosztással 
járó munkaviszonyról; és
d) az illetékes hatóság általi kizárás egy 
vállalkozás irányításából.
(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok figyelembe 
vegyék a következő helyzeteket a múltbeli 
és jelenlegi üzleti teljesítménnyel és 
pénzügyi stabilitással kapcsolatban:
a) felkerülés a nem megbízható adósok 
listájára vagy egyéb ilyen típusú negatív 
nyilvántartásba, amelyet egy elismert 
hitelinformációs szervezet vezet;
b) a kérelmező tulajdonában lévő vagy 
általa irányított szervezetek vagy olyan 
szervezetek pénzügyi és üzleti 
teljesítménye, amelyekben a kérelmező 
jelentős részesedéssel rendelkezik vagy 
rendelkezett, különös tekintettel az 
esetleges helyreállítási, fizetésképtelenségi 
és felszámolási eljárásokra;
c) a magáncsőd bejelentése;
d) polgári perek, közigazgatási vagy 
büntetőeljárások, nagy befektetések vagy 
kitettségek, valamint nagy összegű felvett 
kölcsönök, amennyiben ezek jelentős 
hatást gyakorolhatnak a pénzügyi 
stabilitásra.

Or. en

Módosítás 334
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kialakítják a 
hitelgondozók engedélyezésére vonatkozó 
eljárást, amelynek keretében a kérelmező 
benyújthatja kérelmét és a székhely szerinti 
tagállam számára annak ellenőrzéséhez 
szükséges minden információt, hogy a 
kérelmező teljesítette az 5. cikk (1) 
bekezdését átültető nemzeti 
rendelkezésekben megállapított 
feltételeket.

(1) A tagállamok kialakítják a 
hitelgondozók és hitelfelvásárlók 
engedélyezésére vonatkozó eljárást, 
amelynek keretében a kérelmező 
benyújthatja kérelmét és a székhely szerinti 
tagállam számára annak ellenőrzéséhez 
szükséges minden információt, hogy a 
kérelmező teljesítette az 5. cikk (1) 
bekezdését átültető nemzeti 
rendelkezésekben megállapított 
feltételeket.

Or. en

Módosítás 335
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés– g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) bizonyíték arról, hogy az e 
bekezdés c) pontjában említett személyek 
teljesítik az 1. cikk ea)–ee) pontjában 
meghatározott feltételeket;

Or. en

Módosítás 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A vállalkozás és hitelfelvevő közötti 
hitelgondozókra vonatkozó egyedi 

követelmények
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(1) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai felügyelik azt, hogy vállalkozás 
és hitelfelvevő közötti hitelgondozó 
megfelel-e a következő közös uniós 
adósságbehajtási minimumszabályoknak:
(2) Az adósságbehajtásra vonatkozó közös 
uniós minimumszabályok a következő 
kötelezettségeket is magukban foglalják:
a) a tartozás beszedése előtt 
hitelszerződésen alapuló bizonyíték 
szolgáltatása a tartozásról;
b) arra vonatkozó kötelezettségvállalás, 
hogy a tartozás beszedése előtt hivatalos 
felszólítással értesíti a hitelfelvevőt a 
tartozás helyzetéről. A hivatalos 
felszólításnak tartalmaznia kell az 
adósságra vonatkozó valamennyi lényeges 
információt, és azt átlátható és érthető 
módon kell bemutatnia;
c) annak biztosítása, hogy az adósságról 
szóló értesítést tértivevényes ajánlott 
levélben, egyszerű borítékban és 
szabályozott formában küldjék meg a 
hitelfelvevőnek;
d) a tartozásról szóló értesítésnek legalább 
a következő információkat kell 
tartalmaznia:
i. a hitelező azonosító adatait, beleértve a 
telefonszámát/kapcsolattartási adatait is;
ii. a hitelgondozó személyazonossága, 
illetve megbízatása;
iii. bejelentett, jogilag ellenőrizhető és 
dokumentált bizonyíték a tartozás 
meglétéről, a kért összegek részleteiről és 
a szóban forgó tartozás típusáról (tőke, 
kamatok, büntetések, eljárási költségek 
vagy egyéb);
iv. az érintett hitelfelvevők jogainak 
egyértelmű, érthető leírása, beleértve a 
zaklatással és félrevezető gyakorlatokkal 
szembeni védelemhez való jogukat;
v. kapcsolattartási adatok, ahol a 
hitelfelvevő tájékoztatást és tanácsot 
kaphat.
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(3) A tagállamoknak el kell fogadniuk 
azon intézkedések jegyzékét, amelyeket a 
hitelgondozók nem alkalmazhatnak a 
hitelfelvevőkkel szemben az 
adósságbehajtási folyamat során. Ezek a 
gyakorlatok zaklatásnak minősülnek, és a 
gyakorlattól függően visszatartó erejű 
bírságokat és büntetőjogi vádemelést 
vonnak maguk után.
E jegyzéknek legalább a következőket kell 
tartalmaznia:
a) a hitelfelvevő félrevezetése, többek 
között nem helyénvaló jogi fenyegetés 
vagy más félrevezető információ nyújtása 
révén;
b) túlzott gyakoriságú felszólítólevelek, 
telefonhívások vagy egyéb emlékeztetők; 
beleértve az automatikus üzeneteket és 
bármely, emberi beavatkozás nélkül 
működtetett technológia által generált 
üzeneteket;
c) a követelt összegből a korábbi 
befizetések levonásának elmulasztása;
d) megbélyegző vagy megfélemlítő 
közlemények küldése;
e) a hitelfelvevőn kívül más személyekkel, 
köztük a hitelfelvevők rokonaival, 
barátaival, szomszédaival és 
munkatársaival való kapcsolatfelvétel;
f) a hitelfelvevőkkel nem megfelelő időben 
vagy helyen, többek között munkaidőben 
és a munkahelyen történő 
kapcsolatfelvétel.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó költségét és javadalmazását 
ne lehessen áthárítani a hitelfelvevőre.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelfelvevő jogosult legyen a 
hitelgondozóval szembeni összes olyan 
védelem igénybe vételére, amely az eredeti 
hitelezővel szemben rendelkezésére állt, és 
tájékoztatást kapjon az engedményezésről.
(6) Mielőtt bármilyen adósságbehajtásra 
sor kerülhet, a vállalkozás és hitelfelvevő 



PE645.006v01-00 86/162 AM\1195240HU.docx

HU

közötti hitelgondozóknak módszeresen az 
uniós szabványosított adósságbejelentő 
dokumentumot kell használniuk. Az EBH 
szabályozási standardtervezeteket dolgoz 
ki, amelyekben meghatározza az 
adósságbejelentés kritériumait, beleértve a 
kötelező adósságbejelentő dokumentumot 
is.

Or. en

Módosítás 337
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A hitelgondozók, a hitelezők és a 

hitelgondozási szolgáltatók tekintetében az 
üzleti tevékenység folytatására és az 

adósság behajtására vonatkozó 
követelmények

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a hitelgondozók, a hitelezők és a 
hitelgondozási szolgáltatók az adósság 
behajtása előtt kötelező értesítést 
küldjenek a hitelfelvevőnek, amely a 
hitelmegállapodás alapján minden 
kétséget kizáró bizonyítékot szolgáltat a 
hitelfelvevő adósságáról. Az adósságról 
szóló értesítést kizárólag a hitelfelvevőnek 
átvételi elismervénnyel, fehér borítékban, 
külön felirat nélkül küldött levélben kell 
kézbesíteni.
Az értesítés nem lehet hosszabb 3 
oldalnál, és egyértelmű, közérthető 
nyelven legalább a következőket kell 
tartalmaznia:
a) az adósság bizonyítéka a hitelszerződés 
alapján;
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b) a hitelező azonosítása, beleértve a 
kapcsolattartási adatait is;
c) adott esetben a hitelgondozó 
azonosítása és annak jogai;
d) az adósság jogalapja, a követelt 
összegek részletezve, valamint azok 
forrása (tőke, kamat, szankciók, eljárási 
költségek);
e) a hitelfelvevő legfontosabb jogainak 
leírása, beleértve szükség esetén a 
zaklatással és a megtévesztő 
magatartással szembeni védelmet is;
f) kapcsolattartási adatok, ahol a fizetési 
nehézségbe került hitelfelvevő 
információkat és tanácsot kaphat.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy semmilyen magatartás vagy 
gyakorlat se sértse meg a hitelfelvevő 
magánéletét.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a hitelezők és hitelgondozók 
tartózkodjanak a következőktől:
a) a követelt összegből a korábbi 
befizetések levonásának elmulasztása;
b) megbélyegző, megfélemlítő vagy 
megtévesztő közlemények küldése, 
beleértve a nem helyénvaló jogi 
fenyegetéseket vagy az olyan 
információkat, amelyek megtéveszthetik a 
hitelfelvevőt;
c) hitelfelvevőn kívül más személyekkel 
történő kapcsolatfelvétel, ideértve a 
hitelfelvevő rokonait is.
(4) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a (2) és (3) 
bekezdésben említett feltételek pontos 
meghatározása céljából.
Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ... [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig 
köteles benyújtani a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
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szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
(5) Az EBH végrehajtás-technikai 
standardokat dolgoz ki, amelyekben 
meghatározza az (1) bekezdés szerinti 
értesítés kötelező formátumát. Az EBH 
[ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
12 hónap]-ig benyújtja a Bizottsághoz az 
említett végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket.

Or. en

Módosítás 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Az adósság visszavásárlása

(1) Ha egy hitelintézet meghatározott áron 
egy hitelfelvásárlóra kíván átruházni egy 
hitelmegállapodást, az átruházás előtt a 
hitelezőnek lehetővé kell tennie a 
fogyasztónak minősülő érintett adós 
számára az adósság visszavásárlását 
ugyanazon az áron vagy alacsony 
haszonkulccsal, amelyet az érintett 
illetékes hatóságok határoznak meg. E 
célból a hitelintézet köteles az érintett 
illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátani a hitelfelvásárlóval kötendő 
várható ügylet szükséges részleteit. 
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a visszavásárlási opciót 
részletfizetéssel is igénybe lehessen venni.

Or. en
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Módosítás 339
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a következő esetekben 
visszavonhassák a hitelgondozónak adott 
engedélyt: ha a hitelgondozó

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a 21. cikkel összhangban 
rendelkezzenek a szükséges felügyeleti, 
vizsgálati és szankcionálási hatáskörrel, 
hogy a következő esetekben 
visszavonhassák a hitelgondozónak adott 
engedélyt: ha a hitelgondozó

Or. en

Módosítás 340
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a következő esetekben 
visszavonhassák a hitelgondozónak adott 
engedélyt: ha a hitelgondozó

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a következő esetekben 
visszavonhassák a hitelgondozónak vagy a 
hitelfelvásárlónak adott engedélyt: ha a 
hitelgondozó vagy a hitelfelvásárló

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) több mint hat hónapja nem folytat 
hitelgondozói tevékenységet;

c) több mint egy éve nem folytat 
hitelgondozói tevékenységet;

Or. en

Indokolás

A hat hónap túl rövidnek tűnik – a tanulmányi szabadságok vagy a terhességek 
veszélyeztethetik az engedélyt.

Módosítás 342
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés– f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) súlyosan megszegi az alkalmazandó 
szabályokat, ideértve az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezéseket is.

f) súlyosan megszegi az alkalmazandó 
szabályokat, ideértve az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezéseket, az egyéb 
fogyasztóvédelmi szabályokat vagy a 
hitelgondozók fogyasztókkal kapcsolatos 
üzleti tevékenységére vonatkozóan a 
6a. cikkben meghatározott egyedi 
követelményeket is.

Or. en

Módosítás 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés– f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) súlyosan megsérti a 6. cikk (új) a) 
pontjában meghatározott alkalmazandó 
szabályokat.

Or. en
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Módosítás 344
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ha a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai megállapítják, hogy a 
hitelgondozó olyan magatartást tanúsít, 
amely az első albekezdés e) és f) pontja 
alá tartozik, akkor indokolással ellátott 
kérelmet küldenek a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságának, kérve az 
engedély visszavonását. Az illetékes 
hatóságok közötti egyet nem értés esetén a 
12. cikk (11a) bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 345
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai az engedély (1) bekezdésnek 
megfelelő visszavonásakor azonnal 
tájékoztassák a fogadó tagállam illetékes 
hatóságait, ha a hitelgondozó a 11. cikk 
alapján is nyújt szolgáltatásokat.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai az engedély (1) bekezdésnek 
megfelelő visszavonásakor azonnal 
tájékoztassák a fogadó tagállam illetékes 
hatóságait, ha a hitelgondozó vagy a 
hitelfelvásárló a 11. cikk alapján is nyújt 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 346
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyezett hitelgondozók 
nyilvántartása

Az engedélyezett hitelgondozók 
nyilvántartása és a nemteljesítő hitelek 
másodlagos piacáról az EBH által vezetett 
nyilvántartás

Or. en

Módosítás 347
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hozzák létre és tartsák 
fenn a területükön szolgáltatás nyújtására 
engedélyezett hitelgondozók 
nyilvántartását, ideértve a 11. cikk alapján 
szolgáltatást nyújtó hitelgondozókat is.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hozzák létre és tartsák 
fenn a területükön szolgáltatás nyújtására 
engedélyezett hitelgondozók és 
hitelfelvevők nyilvántartását, ideértve a 11. 
cikk alapján szolgáltatást nyújtó 
hitelgondozókat is.

Or. en

Módosítás 348
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EBH a nemzeti illetékes 
hatóságokkal együttműködve létrehozza és 
vezeti a nemteljesítő hitelekkel 
kapcsolatban az uniós másodlagos piacon 
végrehajtott összes ügylet nyilvántartását. 
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Az egyes ügyletekre vonatkozóan 
nyilvántartásba vett információk 
tartalmazzák a hitelező, a hitelfelvásárló 
és a hitelgondozó azonosító adatait, a 
felvásárlás összegét euróban kifejezve, a 
hitel eredeti összegét, valamint az egyes 
ügyletekbe bevont hitelek számát.

Or. en

Módosítás 349
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A nyilvántartás összefoglalt 
változatát a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni az interneten, és 
évente aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A hitelfelvevők védelme

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitelgondozók az adóshoz fűződő 
viszonyukban jóhiszeműen, tisztességesen 
és szakmaian járjanak el, és tartsák 
tiszteletben az adósok magánéletét.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozók megfeleljenek a következő 
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követelményeknek:
a) a nyújtott információ nem lehet 
megtévesztő, pontatlan vagy hamis;
b) a hitelgondozóknak védeniük kell az 
adósok személyes adatait és magánéletét, 
és az adós engedélye nélkül nem 
közölhetik azokat a hitelfelvevőn kívül 
más személyekkel, beleértve a 
családtagokat vagy a munkáltatókat is;
c) a hitelgondozók nem 
kommunikálhatnak az adóssal olyan 
módon, amely zaklatásnak, 
kényszerítésnek vagy jogtalan 
befolyásolásnak minősül.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó által a hitelfelvevőre 
kiszabott díjak és szankciók nem haladják 
meg a hitel gondozásához közvetlenül 
kapcsolódó költségeket. A tagállamok 
előírják, hogy a hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 
történő átruházása esetén az adóst kellő 
időben értesítsék az átruházásról, és hogy 
a hitelfelvásárlóra vagy a hitelgondozóra 
továbbra is alkalmazzanak minden 
vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályt, 
különösen a szerződések végrehajtására, a 
fogyasztóvédelemre, a hitelfelvevő jogaira 
és a büntetőjogra vonatkozóan.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozók és a hitelfelvásárlók 
gondoskodjanak arról a lehetőségről – 
amennyiben az megvalósítható –, hogy a 
nemteljesítő hitelekről szóló EKB-
iránymutatásban meghatározott 
intézkedésekkel összhangban a 
nemteljesítő hitelfelvevők kiléphessenek 
nemteljesítő státuszukból.

Or. en

Módosítás 351
Ernest Urtasun
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a felek nyilatkozata a 
hitelmegállapodásra vonatkozó uniós és 
nemzeti jog betartásáról, többek között a 
fogyasztóvédelem tekintetében.

d) a felek nyilatkozata a 
hitelmegállapodásra vagy a hitelező 
jogaira vonatkozó uniós és nemzeti jog 
betartásáról, többek között a 
fogyasztóvédelem tekintetében.

Or. en

Módosítás 352
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés– d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy olyan záradékot, amely 
megköveteli a hitelfelvevőkkel szembeni 
méltányos és gondos bánásmódot.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés– d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy olyan záradékot, amely 
megköveteli a hitelfelvevőkkel szembeni 
méltányos és gondos bánásmódot.

Or. en
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Módosítás 354
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitelgondozási megállapodás olyan 
követelményeket írjon elő, amelyek 
szerint:
a) a hitelgondozónak bármely 
hitelgondozói tevékenységének 
kiszervezése előtt értesítenie kell a 
hitelezőt;
b) a hitelfelvevőt tájékoztatni kell a 
hitelgondozási megállapodásról, valamint 
a hitelgondozási tevékenységek minden 
további kiszervezéséről;
c) a hitelgondozó költségét és 
javadalmazását nem lehet áthárítani a 
hitelfelvevőre;
d) a hitelfelvevő jogosult minden olyan 
védelemre a hitelgondozóval szemben, 
mint amely az eredeti hitelezővel szemben 
megillette.

Or. en

Módosítás 355
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó az (1) bekezdésben említett 
szerződés dátumától számított legalább 10 
évig nyilvántartást vezessen és őrizzen a 
következőkről:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó az (1) bekezdésben említett 
szerződés dátumától számított legalább 10 
évig, valamint a szerződés megszűnésének 
időpontjától számított legalább öt évig 



AM\1195240HU.docx 97/162 PE645.006v01-00

HU

nyilvántartást vezessen és őrizzen a 
következőkről:

Or. en

Módosítás 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
hitelgondozó a rendszerint általa végzendő 
tevékenységek ellátására harmadik felet 
(hitelgondozási szolgáltatót) von be, akkor 
is a hitelgondozó maradjon teljeskörűen 
felelős az ezen irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezések szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért. Az említett hitelgondozási 
tevékenységek kiszervezése a következő 
feltételek mellett lehetséges:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
hitelgondozó a rendszerint általa végzendő 
tevékenységek ellátására harmadik felet 
(hitelgondozási szolgáltatót) von be, akkor 
a hitelgondozót ugyanaz a felügyeleti 
hatóság felügyelje, mint amelyik a 
tagállam bankrendszerét, és akkor is a 
hitelgondozó maradjon teljeskörűen felelős 
az ezen irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezések szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért. Az említett hitelgondozási 
tevékenységek kiszervezése a következő 
feltételek mellett lehetséges:

Or. en

Módosítás 357
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
hitelgondozó a rendszerint általa végzendő 
tevékenységek ellátására harmadik felet 
(hitelgondozási szolgáltatót) von be, akkor 
is a hitelgondozó maradjon teljeskörűen 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
3. cikk (1) bekezdése 7a) pontjának iii. és 
iv. alpontjában felsorolt bármely 
tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást 
egy harmadik fél végzi a hitelgondozónak, 
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felelős az ezen irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezések szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért. Az említett hitelgondozási 
tevékenységek kiszervezése a következő 
feltételek mellett lehetséges:

akkor is a hitelgondozó maradjon 
teljeskörűen felelős az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezések szerinti 
kötelezettségek teljesítéséért. Az említett 
hitelgondozási tevékenységek kiszervezése 
a következő feltételek mellett lehetséges:

Or. en

Módosítás 358
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés– 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában 
írásbeli kiszervezési megállapodásnak kell 
létrejönnie a hitelgondozó és a 
hitelgondozási szolgáltató között, amely 
előírja, hogy a hitelgondozási 
szolgáltatónak meg kell felelnie az 
alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezéseknek, beleértve az ezen 
irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, 
valamint a hitelmegállapodásra vagy a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokra alkalmazandó vonatkozó uniós 
vagy nemzeti jogot. A hitelgondozó és a 
hitelező közötti szerződéses kapcsolatot, 
valamint a hitelgondozó hitelezővel vagy 
hitelfelvevővel szembeni kötelezettségeit 
nem módosítja a hitelgondozási 
szolgáltatónak történő kiszervezési 
megállapodás. A hitelgondozó 5. cikk (1) 
bekezdésben meghatározott engedélyezési 
követelményeknek való megfelelését nem 
befolyásolja a hitelgondozási 
tevékenységek kiszervezése.
A hitelgondozási szolgáltatónak való 
kiszervezés nem akadályozza az illetékes 
hatóságokat a hitelgondozó 12. és 20. cikk 
szerinti felügyeletében.
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A 3. cikk (9) bekezdésében említett 
tevékenységek kiszervezése nem hajtható 
végre oly módon, hogy az hátrányosan 
befolyásolja a hitelgondozó belső 
ellenőrzésének minőségét, 
hitelszolgáltatásainak megbízhatóságát 
vagy folytonosságát.

Or. en

Módosítás 359
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó az (1) bekezdésben említett 
szerződés dátumától számított legalább 10 
évig nyilvántartást vezessen és őrizzen a 
hitelgondozási szolgáltatónak adott 
utasításairól.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó az (1) bekezdésben említett 
szerződés dátumától számított legalább 10 
évig , valamint a szerződés 
megszűnésének időpontjától számított 
legalább öt évig nyilvántartást vezessen és 
őrizzen a hitelgondozási szolgáltatónak 
adott utasításairól.

Or. en

Módosítás 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó az (1) bekezdésben említett 
szerződés dátumától számított legalább 10 
évig nyilvántartást vezessen és őrizzen a 
hitelgondozási szolgáltatónak adott 
utasításairól.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozó haladéktalanul tájékoztassa 
a székhely szerinti tagállam, és adott 
esetben a fogadó tagállam illetékes 
hatóságát, azonban nem az (1) bekezdés 
szerinti tevékenységek kiszervezése előtt.



PE645.006v01-00 100/162 AM\1195240HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A jogi képviselethez való jog

(1) A nemteljesítő hitelfelvevőt érintő 
bírósági tárgyalásokon figyelembe kell 
venni az egyenlő képviseletet a teljes körű 
és tisztességes tárgyalás biztosítása, 
valamint a tárgyalt paraméterek és 
jogviták teljes körű megértése érdekében. 
(2) Ez megköveteli, hogy egyenlő jogi 
képviseletet biztosítsanak és bocsássanak 
rendelkezésre minden nemteljesítő 
hitelfelvevő számára, és kellő időben 
biztosítsák minden releváns tény és részlet 
átfogó előkészítését a jogvita megfelelő 
bírósági képviselete érdekében.
(3) Szükség esetén ezt a szolgáltatást 
ingyenes jogsegélyen vagy egy azzal 
egyenértékű eszközön keresztül a tagállam 
költségére kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 362
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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székhely szerinti tagállamban az 5. cikkel 
összhangban engedélyezett 
hitelgondozónak jogában álljon az említett 
engedély hatályába tartozó szolgáltatásokat 
az Unióban nyújtani.

székhely szerinti tagállamban az 5. cikkel 
összhangban engedélyezett 
hitelgondozónak jogában álljon az említett 
engedély hatályába tartozó vagy a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokhoz, illetve a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó feltételek újratárgyalásához 
megállapított szolgáltatásokat az Unióban 
nyújtani.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállamban az 5. cikkel 
összhangban engedélyezett 
hitelgondozónak jogában álljon az említett 
engedély hatályába tartozó szolgáltatásokat 
az Unióban nyújtani.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállamban az 5. cikkel 
összhangban engedélyezett 
hitelgondozónak jogában álljon az említett 
engedély hatályába tartozó szolgáltatásokat 
az Unióban nyújtani, a hitelfelvevői 
jogokra vonatkozó nemzeti jogszabályok 
sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 364
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdéstől eltérve, a 
hitelezők és olyan hitelfelvevők között 
megkötött hitelmegállapodások, amelyek a 
2008/48/EK irányelv 3. cikkének a) pontja 
szerinti fogyasztók, valamint a hitelezők és 
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az üzleti hitelfelvevők között megkötött, az 
üzleti hitelfelvevő elsődleges 
lakóhelyeként szolgáló lakóingatlannal 
biztosított hitelmegállapodások 
tekintetében a hitelgondozó köteles 
megszerezni az engedélyt, és fióktelepet 
vagy leányvállalatot létrehozni abban a 
tagállamban, ahol a működni 
szándékozik.

Or. en

Módosítás 365
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hitelezők és a fogyasztók között 
megkötött hitelmegállapodások, valamint 
a hitelezők és az üzleti hitelfelvevők között 
megkötött, az üzleti hitelfelvevő elsődleges 
lakóhelyeként szolgáló lakóingatlannal 
biztosított hitelmegállapodások 
tekintetében a hitelgondozó köteles 
megszerezni az engedélyt, és fióktelepet 
vagy leányvállalatot létrehozni abban a 
tagállamban, ahol a működni 
szándékozik.

Or. en

Módosítás 366
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hitelezők és a fogyasztók között 
megkötött hitelmegállapodások 
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tekintetében a hitelgondozó köteles 
megszerezni az engedélyt, és fióktelepet 
vagy leányvállalatot létrehozni abban a 
tagállamban, ahol a működni 
szándékozik.

Or. en

Módosítás 367
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hitelezők és a fogyasztók között 
megkötött hitelmegállapodások 
tekintetében a hitelgondozó köteles 
megszerezni az engedélyt, és fióktelepet 
vagy leányvállalatot létrehozni abban a 
tagállamban, ahol a működni 
szándékozik.

Or. en

Justification

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.

Módosítás 368
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés– b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben a fogadó tagállamban 
létrehozott fióktelep címe;

b) a fogadó tagállamban létrehozott 
fióktelep címe;

Or. en

Módosítás 369
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a fogadó 
tagállamban kijelölt ügynök azonosító 
adatai és címe;

törölve

Or. en

Módosítás 370
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A hitelgondozóknak követniük kell 
a fogadó tagállam adósságbehajtási 
tevékenységekre vonatkozó további 
jogszabályait és szabályait, függetlenül 
attól, hogy a hitelgondozó székhelye az 
EU-ban található-e.

Or. en

Módosítás 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A hitelgondozónak követnie kell a 
fogadó tagállam adósságbehajtási 
tevékenységekre vonatkozó szabályait, 
függetlenül attól, hogy székhelye az EU-
ban található-e.

Or. en

Módosítás 372
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A hitelgondozók nem nyújthatnak 
határokon átnyúló szolgáltatásokat a 
hitelezők és olyan hitelfelvevők között 
megkötött hitelmegállapodások, amelyek a 
2008/48/EK irányelv 3. cikkének a) pontja 
szerinti fogyasztók, valamint a hitelezők és 
az üzleti hitelfelvevők között megkötött, az 
üzleti hitelfelvevő elsődleges 
lakóhelyeként szolgáló lakóingatlannal 
biztosított hitelmegállapodások 
tekintetében. Ebben az esetben a 
hitelgondozókat annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságának kell engedélyeznie 
és felügyelnie, ahol a hitelgondozók 
ténylegesen működnek.

Or. en

Módosítás 373
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai vizsgálják felül és értékeljék a 
fogadó tagállamban szolgáltatásokat nyújtó 
hitelgondozók ezen irányelv 
követelményeinek való folyamatos 
megfelelését.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai vizsgálják felül és értékeljék a 
fogadó tagállamban szolgáltatásokat nyújtó 
hitelgondozók ezen irányelv 5. és 5a. 
cikkében rögzített követelményeinek való 
folyamatos megfelelését.

Or. en

Módosítás 374
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hitelgondozók nem nyújthatnak 
határokon átnyúló szolgáltatásokat a 
hitelezők és a fogyasztók között megkötött 
hitelmegállapodások, valamint a hitelezők 
és az üzleti hitelfelvevők között megkötött, 
az üzleti hitelfelvevő elsődleges 
lakóhelyeként szolgáló lakóingatlannal 
biztosított hitelmegállapodások 
tekintetében. Ebben az esetben a 
hitelgondozókat annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságának kell engedélyeznie 
és felügyelnie, ahol a hitelgondozók 
ténylegesen működnek.

Or. en

Módosítás 375
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
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12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogadó tagállam illetékes hatóságai 
felülvizsgálhassák és értékelhessék az 
abban a tagállamban szolgáltatásokat 
nyújtó hitelgondozók ezen irányelv, 
valamint a hitelmegállapodásra és annak 
adósára alkalmazandó egyéb uniós és 
nemzeti szabályok követelményeinek való 
folyamatos megfelelését.

Or. en

Módosítás 376
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hitelgondozók nem nyújthatnak 
határokon átnyúló szolgáltatásokat a 
hitelezők és a fogyasztók között megkötött 
hitelmegállapodások tekintetében. Ebben 
az esetben a hitelgondozókat annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságának kell 
engedélyeznie és felügyelnie, ahol a 
hitelgondozók ténylegesen működnek.

Or. en

Módosítás 377
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hitelgondozók nem nyújthatnak 
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határokon átnyúló szolgáltatásokat a 
hitelezők és a fogyasztók között megkötött 
hitelmegállapodások tekintetében. Ebben 
az esetben a hitelgondozókat annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságának kell 
engedélyeznie és felügyelnie, ahol a 
hitelgondozók ténylegesen működnek.

Or. en

Indokolás

Az uniós engedélyezési modell nem megfelelő eszköz a fogyasztók nemteljesítő hitelei 
esetében. A nehéz helyzetben lévő hitelfelvevő fogyasztók nem tehetők ki külföldön 
engedélyezett és felügyelt hitelgondozóknak. Ez komoly negatív következményekkel járna a 
kiszolgáltatott fogyasztókra nézve.

Módosítás 378
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai jogosultak legyenek a fogadó 
tagállamban végzett tevékenységeik 
tekintetében a hitelgondozókat felügyelni, 
vizsgálni és velük szemben közigazgatási 
szankciókat vagy büntetéseket és 
korrekciós intézkedéseket elrendelni.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai jogosultak legyenek a 
fogadó tagállamban végzett tevékenységeik 
tekintetében a hitelgondozókat felügyelni, 
vizsgálni és velük szemben közigazgatási 
szankciókat vagy büntetéseket és 
korrekciós intézkedéseket elrendelni a 
fenti bekezdésben biztosított felelősségeket 
illetően.

Or. en

Módosítás 379
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
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12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a székhely szerinti 
tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező hitelgondozó fióktelepet hoz 
létre vagy ügynököt jelöl ki egy fogadó 
tagállamban, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai és a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai szorosan 
együttműködjenek az ezen irányelvben 
előírt feladataik és kötelezettségeik 
ellátásában, különösen az adott fióktelepen 
vagy az adott ügynök tekintetében végzett 
ellenőrzések, vizsgálatok és helyszíni 
szemlék során.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a székhely szerinti 
tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező hitelgondozó fióktelepet hoz 
létre vagy hitelgondozási szolgáltatót jelöl 
ki egy fogadó tagállamban, a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságai és a 
fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szorosan együttműködjenek az ezen 
irányelvben előírt feladataik és 
kötelezettségeik ellátásában, különösen az 
adott fióktelepen vagy a hitelgondozási 
szolgáltató tekintetében végzett 
ellenőrzések, vizsgálatok és helyszíni 
szemlék során.

Or. en

Módosítás 380
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai az ezen irányelvben előírt 
feladataik és kötelezettségeik ellátása során 
segítséget kérjenek a fogadó tagállam 
illetékes hatóságaitól a fogadó tagállamban 
létrehozott fióktelepet vagy kijelölt 
ügynököt érintő helyszíni szemlék 
elvégzéséhez.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai az ezen irányelvben előírt 
feladataik és kötelezettségeik ellátása során 
segítséget kérjenek a fogadó tagállam 
illetékes hatóságaitól a fogadó tagállamban 
létrehozott fióktelepet vagy kijelölt 
ügynököt érintő helyszíni szemlék 
elvégzéséhez. A fióktelep vagy a 
hitelgondozási szolgáltató helyszíni 
vizsgálatát annak a tagállamnak az egyéni 
szabályozása szerint kell lefolytatni, ahol 
a szemlére sor kerül.

Or. en
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Módosítás 381
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fogadó tagállam illetékes 
hatóságainak bizonyítéka van arra, hogy a 
területén az 11. cikkel összhangban 
szolgáltatásokat nyújtó hitelgondozó 
megszegte az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezésekből eredő 
kötelezettségeket, ezt a bizonyítékot 
továbbítsák a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak, és felkérjék őket 
arra, hogy tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fogadó tagállam illetékes 
hatóságainak bizonyítéka van arra, hogy a 
területén az 11. cikkel összhangban 
szolgáltatásokat nyújtó hitelgondozó 
megszegte az alkalmazandó szabályokat, 
beleértve az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezésekből eredő 
kötelezettségeket, ezt a bizonyítékot 
továbbítsák a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak, és felkérjék őket 
arra, hogy tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 382
Pedro Marques

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fogadó tagállam illetékes 
hatóságainak bizonyítéka van arra, hogy a 
területén az 11. cikkel összhangban 
szolgáltatásokat nyújtó hitelgondozó 
megszegte az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezésekből eredő 
kötelezettségeket, ezt a bizonyítékot 
továbbítsák a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak, és felkérjék őket 
arra, hogy tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fogadó tagállam illetékes 
hatóságainak bizonyítékuk van arra, hogy a 
területén az 11. cikkel összhangban 
szolgáltatásokat nyújtó hitelgondozó 
megszegte az ezen irányelv 5. cikkében 
foglalt előírásokat, ezt a bizonyítékot 
továbbítsák a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak, és felkérjék őket 
arra, hogy tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket.
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Or. en

Módosítás 383
Pedro Marques

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben – mivel a székhely szerinti 
tagállam tájékoztatását követően észszerű 
időn belül nem történt megfelelő 
intézkedés, vagy a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai által hozott 
intézkedések ellenére, vagy sürgős esetben 
– a hitelgondozó továbbra is megsérti az 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeket, a 
fogadó tagállam illetékes hatóságai a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak haladéktalan tájékoztatását 
követően jogosultak legyenek megfelelő 
közigazgatási szankciókat vagy 
büntetéseket és korrekciós intézkedéseket 
alkalmazni annak érdekében, hogy 
biztosítsák az irányelv rendelkezéseinek a 
területükön való betartását.

(11) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben – mivel a székhely szerinti 
tagállam tájékoztatását követően észszerű 
időn belül nem történt megfelelő 
intézkedés, vagy a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai által hozott 
intézkedések ellenére, vagy sürgős esetben, 
amikor azonnali intézkedésre van szükség 
a hitelfelvevők érdekeit fenyegető komoly 
veszély kezelése érdekében – a 
hitelgondozó továbbra is megsérti az 
alkalmazandó szabályokat, beleértve az 
ezen irányelv és más nemzeti szabályok 
szerinti kötelezettségeket, a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak 
haladéktalan tájékoztatását követően 
jogosultak legyenek megfelelő 
közigazgatási büntetéseket és korrekciós 
intézkedéseket alkalmazni annak 
érdekében, hogy biztosítsák az 
alkalmazandó szabályok betartását. 
Emellett a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai megtilthatják az ilyen 
hitelgondozók további tevékenységét 
tagállamukban, amíg a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatósága nem hoz 
megfelelő határozatot, vagy amíg a 
hitelgondozó nem hoz korrekciós 
intézkedést. 

Or. en

Módosítás 384
Ernest Urtasun
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben – mivel a székhely szerinti 
tagállam tájékoztatását követően észszerű 
időn belül nem történt megfelelő 
intézkedés, vagy a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai által hozott 
intézkedések ellenére, vagy sürgős esetben 
– a hitelgondozó továbbra is megsérti az 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeket, a 
fogadó tagállam illetékes hatóságai a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak haladéktalan tájékoztatását 
követően jogosultak legyenek megfelelő 
közigazgatási szankciókat vagy 
büntetéseket és korrekciós intézkedéseket 
alkalmazni annak érdekében, hogy 
biztosítsák az irányelv rendelkezéseinek a 
területükön való betartását.

(11) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben – a székhely szerinti tagállam 
arról történt tájékoztatását követően, hogy 
észszerű időn belül megfelelő 
intézkedésekre került sor, vagy a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságai által 
hozott intézkedések ellenére, vagy sürgős 
esetben – a hitelgondozó továbbra is 
megsérti az alkalmazandó szabályokat, 
beleértve az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeit is, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak késedelem 
nélküli tájékoztatását követően jogosultak 
legyenek megfelelő közigazgatási 
szankciókat vagy büntetéseket és 
korrekciós intézkedéseket alkalmazni 
annak érdekében, hogy biztosítsák az 
irányelv rendelkezéseinek a területükön 
való betartását. A tagállamok különösen 
biztosítják, hogy fogadó tagállam illetékes 
hatóságai megtilthassák az ilyen 
hitelgondozó tevékenységeit a 
tagállamukban, amíg a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatósága megfelelő 
döntést nem hoz.

Or. en

Módosítás 385
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Amennyiben egy tagállam illetékes 
hatósága úgy ítéli meg, hogy egy adott 



AM\1195240HU.docx 113/162 PE645.006v01-00

HU

ügyben a másik tagállam illetékes 
hatóságaival folytatott együttműködés 
nem felel meg az ezen irányelvben 
meghatározott alkalmazandó 
követelményeknek, az EBH elé terjeszti az 
ügyet. Amennyiben a székhely szerinti és 
fogadó tagállam hatóságai 4 hónapnál 
hosszabb ideig nem egyeznek meg, az 
érintett hatóságok az EBH elé terjesztik 
döntésüket, és megvárják az EBH 
döntését, amelyet a Hatóság az 
1093/2010/EU rendelet 19. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban hozhat meg, 
és az EBH határozatával összhangban 
hozzák meg döntésüket. A négy hónapos 
időszakot az említett rendelet szerinti 
egyeztetési időszaknak kell tekinteni. Az 
említett rendelet 19. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésével 
összhangban az EBH saját 
kezdeményezésére is elősegítheti, hogy az 
illetékes hatóságok megállapodjanak.

Or. en

Módosítás 386
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 2 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemteljesítő hitelfelvevő fogyasztók 
jogai és védelme

Or. en

Justification

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 
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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.

Módosítás 387
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Átstrukturálási intézkedések és a jelzálog 

érvényesítése
(1) A hitelezők mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy elkerüljék a fogyasztó 
nemteljesítő hiteleinek harmadik felekre 
történő átruházását. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a hitelezők a 
2014/27/EU irányelv 28. cikkével és az 
EBH hátralékokra és a jelzálog 
érvényesítésére vonatkozó, 
EBA/GL/2015/12. sz. iránymutatásaival 
összhangban észszerű átstrukturálást 
alkalmazzanak a nemteljesítő 
kölcsönfelvevő esetében.
(2) Az átstrukturálási intézkedések a 
következő, a fogyasztónak nyújtott 
engedményeket tartalmazhatják:
a) a hitelmegállapodás teljes vagy 
részleges refinanszírozása;
b) a hitelmegállapodás korábbi 
feltételeinek módosítása, ami 
tartalmazhatja többek között:
i. a jelzáloghitel futamidejének 
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meghosszabbítását;
ii. a jelzáloghitel típusának 
megváltoztatását (például a tőkét és a 
kamatot törlesztő hitelekről a csak a 
kamatot törlesztő hitelekre);
iii. a törlesztőrészlet egésze vagy egy része 
megfizetésének elhalasztását egy 
időszakra;
iv. a kamatláb megváltoztatását egy 
bizonyos felső határig;
v. halasztott törlesztés felajánlását.
(3) A nemteljesítő hiteleknek az 
(EU) 2015/227 bizottsági végrehajtási 
rendeletben elfogadott 
fogalommeghatározása nem sérti a 
hitelezők átstrukturálási kötelezettségeit.
(4) Jelzálog érvényesítése esetén, ha a 
hitel biztosítéka a fogyasztó elsődleges 
lakóhelye, a biztosítéknak vagy a 
biztosíték értékesítéséből származó 
bevételnek a hitelező vagy egy harmadik 
fél részére történő visszatérítésének vagy 
átruházásának elégségesnek kell lennie a 
hitel visszafizetésére. A 2014/17/EU 
irányelv 28. cikkének (4) bekezdését 
ennek megfelelően módosítani kell.

Or. en

Módosítás 388
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Az adósság visszavásárlása

(1) Ha egy hitelintézet meghatározott áron 
egy hitelfelvásárlóra kíván átruházni egy 
hitelmegállapodást, az átruházás előtt a 
hitelezőnek lehetővé kell tennie a 
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fogyasztónak minősülő érintett adós 
számára az adósság visszavásárlását 
ugyanazon az áron vagy alacsony 
haszonkulccsal, amelyet az érintett 
illetékes hatóságok határoznak meg. E 
célból a hitelintézet köteles az érintett 
illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátani a hitelfelvásárlóval kötendő 
várható ügylet szükséges részleteit.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a visszavásárlási opciót 
részletfizetéssel is igénybe lehessen venni.

Or. en

Módosítás 389
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
A hitelgondozókra és hitelfelvásárlókra 

vonatkozó magatartási szabályok
(1) A hitelgondozók és hitelfelvásárlók 
kötelesek jóhiszeműen eljárni, 
tisztességesen bánni a fogyasztókkal, és 
tiszteletben tartani a magánéletüket. 
Tilosak a következő gyakorlatok:
a) a fogyasztók megtévesztő tájékoztatása;
b) a fogyasztók zaklatása, beleértve azt is, 
hogy a fogyasztók adósságáról 
információkat közölnek a 
munkáltatójuknak, családjuknak, 
barátaiknak és szomszédjaiknak;
c) olyan díjak és szankciók kiszabása a 
fogyasztókra, amelyek meghaladják az 
adósság kezeléséhez közvetlenül 
kapcsolódó költségeket. A tagállamok a 
méltányosság, a racionalitás és az 
arányosság elveinek megfelelően 
meghatározzák e díjak és szankciók felső 
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határát.
E bekezdés az ezen irányelv 10. cikkében 
meghatározott hitelgondozó általi 
kiszervezésre is alkalmazandó.
(2) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy fenntartsák a nemteljesítő 
hitelfelvevők védelmére irányuló meglévő 
nemzeti intézkedéseket, valamint hogy 
szigorúbb intézkedéseket fogadjanak el, 
például személyi fizetésképtelenségi 
intézkedéseket, valamint a hitelgondozók 
és hitelfelvásárlók tevékenységének 
korlátozását.

Or. en

Módosítás 390
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
12 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12d. cikk
A jogi képviselethez való jog

(1) A nemteljesítő hitelfelvevőt érintő 
bírósági tárgyalásokon figyelembe kell 
venni az egyenlő képviseletet a teljes körű 
és tisztességes tárgyalás biztosítása, 
valamint a tárgyalt paraméterek és 
jogviták teljes körű megértése érdekében.
(2) Ez megköveteli, hogy egyenlő jogi 
képviseletet biztosítsanak és bocsássanak 
rendelkezésre minden nemteljesítő 
hitelfelvevő számára, és kellő időben 
biztosítsák minden releváns tény és részlet 
átfogó előkészítését a jogvita megfelelő 
bírósági képviselete érdekében.
(3) Szükség esetén ezt a szolgáltatást 
ingyenes jogsegélyen vagy egy azzal 
egyenértékű eszközön keresztül a tagállam 
költségére kell nyújtani.
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Or. en

Módosítás 391
Stéphanie Yon-Courtin

Irányelvre irányuló javaslat
12 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12e. cikk
Peren kívüli megegyezés

A tagállamok biztosítják, hogy független 
és hatékony bíróságon kívüli vitarendezési 
mechanizmusok álljanak a fogyasztók 
rendelkezésére. E mechanizmusok 
magukban foglalják a közvetlen 
vitarendezést és az alternatív 
vitarendezést.

Or. en

Módosítás 392
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
-13 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-13.cikk
Átstrukturálási intézkedések

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
hitelezők – a 2014/17/EU irányelv 28. 
cikkében előírt intézkedéseken túl – adott 
esetben kellő gondossággal mindent 
megtegyenek az észszerű és 
megvalósítható átstrukturálási 
intézkedések foganatosítása érdekében, 
mielőtt átruházzák a hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogokat vagy magát a 
hitelmegállapodást, ha a 
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hitelmegállapodást megkötő hitelfelvevő 
fizetési nehézségbe került.
(2) Az átstrukturálási intézkedések 
elsőbbséget adnak a fogyasztóknak, és 
tartalmazzák legalább a következő 
lehetséges intézkedéseket, amelyeket 
szabványosított formátumban közölnek a 
fizetési nehézséggel küzdő hitelfelvevővel 
a hitelképesség-vizsgálat alapján:
a) a hitelmegállapodás részleges 
refinanszírozásával kapcsolatos opciók;
b) a hitelmegállapodás korábbi 
feltételeinek a hitfelvevő javára történő 
módosításával kapcsolatos opciók, 
beleértve többek között a következőket:
i. a hitel futamidejének meghosszabbítása;
ii. a hitel típusának megváltoztatása;
iii. a törlesztőrészlet egésze vagy egy része 
megfizetésének elhalasztása egy 
időszakra;
iv. a kamatláb megváltoztatása egy 
bizonyos felső határig; fizetési szünet vagy 
türelmi időszak felajánlása;
v. részleges törlesztés vagy az adósság 
visszavásárlása;
vi. valutaátszámítás;
vii. részleges elengedés vagy 
adósságkonszolidáció.
(3) A hitelmegállapodás nemteljesítő 
hitelként való besorolását a hitelező 
átstrukturálási követelményeinek sérelme 
nélkül kell elvégezni.
(4) A hitelintézetek és más hitelezők 
évente jelentést nyújtanak be az illetékes 
hatóságoknak, amelyben összefoglalják a 
hatékony és eredményes átstrukturálási 
politikáikat és eljárásaikat, beleértve a 
fizetési nehézségbe került hitelfelvevők 
lehető legkorábbi észlelésére szolgáló 
eljárásaikat is. A jelentés összefoglalja az 
átstrukturálási intézkedések által érintett 
hitelfelvevők számát és az előző évben 
érvényben lévő átstrukturálási 
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intézkedések módozatait. A vezető 
testületnek az illetékes hatóságokhoz 
történő benyújtás előtt jóvá kell hagynia 
ezeket az információkat.
(5) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
következők meghatározása érdekében:
i. a (2) bekezdésben említett 
átstrukturálási intézkedések és a 
hitelképesség-vizsgálat;
ii. a (2) bekezdésben említett, fizetési 
nehézségbe került hitelfelvevő 
fogalmának meghatározása;
iii. a (4) bekezdésben említett jelentés 
tartalma.
Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 1 éven belül] 
benyújtja a Bizottságnak. A Bizottság 
felhatalmazást kap az első albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 393
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
-13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-13 a. cikk
A hitelezőkre vonatkozó követelmények a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a hitelmegállapodás átruházása előtt
A tagállamok előírják, hogy a hitelezők 
nem ruházhatják át a teljesítő 
hitelmegállapodást a hitelmegállapodást 
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megkötő hitelfelvevő beleegyezése nélkül.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelező minden szükséges információt 
rendelkezésre bocsásson a hitelfelvásárló 
számára annak érdekében, hogy a 
hitelmegállapodás átruházásáról szóló 
szerződés megkötése előtt lehetővé tegye 
számára a hitelmegállapodás értékének, 
valamint a hitelmegállapodási érték 
visszaszerzése valószínűségének az 
értékelését.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelező rendelkezésre bocsássa a 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogokkal vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodással, adott esetben a 
biztosítékkal kapcsolatos szükséges 
információkat a hitelfelvásárló számára 
annak érdekében, hogy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás 
átruházásáról szóló szerződés megkötése 
előtt lehetővé tegye számára a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás 
értékének, valamint a hitelmegállapodási 
érték visszaszerzése valószínűségének az 
értékelését, miközben biztosítják a hitelező 
által rendelkezésre bocsátott információk 
védelmét és az üzleti adatok titkosságát.

Or. en

Módosítás 395
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelező minden szükséges információt 
rendelkezésre bocsásson a hitelfelvásárló 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelező minden szükséges információt – 
amennyinek birtokában van, vagy 
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számára annak érdekében, hogy a 
hitelmegállapodás átruházásáról szóló 
szerződés megkötése előtt lehetővé tegye 
számára a hitelmegállapodás értékének, 
valamint a hitelmegállapodási érték 
visszaszerzése valószínűségének az 
értékelését.

amennyit észszerűen elvárható módon 
megszerezhet, vagy amennyinek 
megosztását elősegítheti – rendelkezésre 
bocsásson a hitelfelvásárló számára annak 
érdekében, hogy a hitelmegállapodás 
átruházásáról szóló szerződés megkötése 
előtt lehetővé tegye számára a 
hitelmegállapodás értékének, valamint a 
hitelmegállapodási érték visszaszerzése 
valószínűségének az értékelését.

Or. en

Módosítás 396
Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a 
hitelmegállapodást hitelfelvásárlóra 
átruházó hitelintézet vagy hitelintézeti 
leányvállalat számára, hogy tájékoztassa 
az ezen irányelv 20. cikkének (3) 
bekezdésével és a 2013/36/EU irányelv39 4. 
cikkével összhangban kijelölt illetékes 
hatóságokat a következőkről:

(2) A tagállamok előírják azon 
hitelintézetek számára, amelyek 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogokat vagy nemteljesítő 
hitelmegállapodást ruháznak át 
hitelfelvásárlóra, hogy félévente 
tájékoztassák az ezen irányelv 20. 
cikkének (3) bekezdésével és a 
2013/36/EU irányelv39 4. cikkével 
összhangban kijelölt illetékes hatóságokat 
a hitelfelvásárló jogalany-azonosítójához 
köthető minden átruházásról, vagy ha 
nem létezik ilyen, akkor a következőkről:

i. a hitelfelvásárlónak vagy a 
hitelfelvásárló irányító vagy ügyviteli 
szerve tagjainak, vagy az 575/2013/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 36. 
pontja szerinti, a felvásárló 
érdekeltségeiben befolyásoló részesedéssel 
rendelkező személyek személyazonossága; 
és
ii. a felvásárló címe.
Emellett a hitelintézetnek legalább az 
alábbiakról tájékoztatást kell nyújtania:
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_________________ _________________
39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. 
o.)

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. 
o.)

Or. en

Módosítás 397
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A nemzeti jog hatálya alá tartozó 

hitelfelvásárlók
A valamely tagállamban tevékenységet 
folytató hitelfelvásárlókra a tagállam 
nemzeti jogában ezen irányelvvel 
összhangban meghatározott korlátozások 
és követelmények alkalmazandók.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza azokat a 

(1) Az EBH iránymutatás-tervezeteket 
dolgoz ki, amelyekben meghatározza 
azokat a formátumokat, amelyeket az 13. 
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formátumokat, amelyeket az 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott információk 
szolgáltatása céljából a hitelintézeti 
hitelezőknek használniuk kell annak 
érdekében, hogy a banki könyvben 
szereplő hitelkockázati kitettségeikről 
részletes információkkal szolgáljanak a 
hitelfelvásárlók számára a 
hitelmegállapodás átvizsgálása, pénzügyi 
átvilágítása és értékelése céljából.

cikk (1) bekezdésében meghatározott 
információk szolgáltatása céljából a 
hitelintézeti hitelezők használhatnak 
annak érdekében, hogy a banki könyvben 
szereplő hitelkockázati kitettségeikről 
részletes információkkal szolgáljanak a 
hitelfelvásárlók számára a 
hitelmegállapodás vagy a hitelezői jogok 
átvizsgálása, pénzügyi átvilágítása és 
értékelése céljából. Az EBH az 
iránymutatás-tervezetekben meghatározza 
a nemteljesítő hitelmegállapodásokra vagy 
hitelezői jogokra vonatkozóan megkövetelt 
minimális adatmezőket, hogy eleget 
tegyenek a 13. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott tájékoztatási 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A nemteljesítő hitelek adattáblái nem kötelezőek, és nem minősülnek felügyeleti jelentéstételi 
követelménynek, csupán iránymutatásnak.

Módosítás 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza azokat a 
formátumokat, amelyeket az 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott információk 
szolgáltatása céljából a hitelintézeti 
hitelezőknek használniuk kell annak 
érdekében, hogy a banki könyvben 
szereplő hitelkockázati kitettségeikről 
részletes információkkal szolgáljanak a 
hitelfelvásárlók számára a 
hitelmegállapodás átvizsgálása, pénzügyi 
átvilágítása és értékelése céljából.

(1) Az EBH iránymutatásokat dolgoz 
ki, amelyekben meghatározza azokat a 
formátumokat, amelyeket az 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott információk 
szolgáltatása céljából a hitelintézeti 
hitelezők használhatnak annak érdekében, 
hogy a banki könyvben szereplő 
hitelkockázati kitettségeikről részletes 
információkkal szolgáljanak a 
hitelfelvásárlók számára a 
hitelmegállapodás átvizsgálása, pénzügyi 
átvilágítása és értékelése céljából.
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Or. en

Módosítás 400
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza azokat a 
formátumokat, amelyeket az 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott információk 
szolgáltatása céljából a hitelintézeti 
hitelezőknek használniuk kell annak 
érdekében, hogy a banki könyvben 
szereplő hitelkockázati kitettségeikről 
részletes információkkal szolgáljanak a 
hitelfelvásárlók számára a 
hitelmegállapodás átvizsgálása, pénzügyi 
átvilágítása és értékelése céljából.

(1) Az EBH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza azokat a 
formátumokat, amelyeket az 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott információk 
szolgáltatása céljából a hitelintézeti 
hitelezőknek használniuk kell annak 
érdekében, hogy a banki könyvben 
szereplő hitelkockázati kitettségeikről 
részletes információkkal szolgáljanak a 
hitelfelvásárlók számára a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás 
átvizsgálása, pénzügyi átvilágítása és 
értékelése céljából. Az EBH végrehajtás-
technikai standardtervezetekben 
határozza meg a 13. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott tájékoztatási 
követelmények teljesítéséhez szükséges 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogok vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szükséges adatmezőit, 
amelyeket arányosan, méretük és 
összetettségük függvényében kell a 
hitelintézetekre alkalmazni. 

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EBH [2018. december 31-ig] 
benyújtja a Bizottsághoz az említett 
végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket.

törölve

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap az 
(1) bekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 1093/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet40 15. 
cikkével összhangban történő elfogadására

törölve

_________________
40 Az Európai Parlament és a Tanács 
1093/2010/EU rendelete (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság 
(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/78/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 331., 
2010.12.15., 12. o.).

Or. en

Módosítás 403
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
17. cikk (1) bekezdésében említett 

(1) A tagállamok gondoskodnak a 
joghatóságuk alatt működő 
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hitelfelvásárló képviselője kinevezzen egy, 
az Unióban székhellyel rendelkező 
hitelintézetet vagy annak az Unióban 
letelepedett leányvállalatát, vagy egy 
engedélyezett hitelgondozót, hogy a 
fogyasztókkal kötött hitelmegállapodások 
tekintetében hitelgondozási tevékenységet 
végezzen.

hitelfelvásárlók közvetlen szabályozásáról, 
biztosítva hogy a nemzeti illetékes 
hatóságok felhatalmazást kapjanak a 
hitelfelvásárlók felügyeletére, vizsgálatára 
és szankcionálására.

Or. en

Módosítás 404
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedéseken kívül a hitelfelvásárlókra 
ne vonatkozzanak a hitelmegállapodások 
felvásárlásával összefüggő további 
követelmények.

törölve

Or. en

Módosítás 405
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedéseken kívül a hitelfelvásárlókra 
ne vonatkozzanak a hitelmegállapodások 
felvásárlásával összefüggő további 
követelmények.

törölve

Or. en
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Módosítás 406
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedéseken kívül a hitelfelvásárlókra 
ne vonatkozzanak a hitelmegállapodások 
felvásárlásával összefüggő további 
követelmények.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
különösen a szerződések érvényesítésére, 
a fogyasztóvédelmi szabályokra, a 
hitelfelvevői jogokra és a büntetőjogi 
nemzeti szabályokra vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályok érvényesek 
maradjanak a hitelfelvásárlóra nézve a 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogok vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás átruházása során. A 
fogyasztók és más hitelfelvevők számára 
az uniós és nemzeti jog alapján biztosított 
védelem szintjét nem érintheti a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogoknak és magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 
történő átruházása.

Or. en

Módosítás 407
Pedro Marques

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedéseken kívül a hitelfelvásárlókra 
ne vonatkozzanak a hitelmegállapodások 
felvásárlásával összefüggő további 
követelmények.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedéseken, a fogyasztóvédelemi 
szabályozásokon vagy az irányadó 
szerződési jogon kívül a hitelfelvásárlókra 
ne vonatkozzanak a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a nemteljesítő hitelmegállapodások 
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felvásárlásával összefüggő további 
közigazgatási követelmények. A 
tagállamok biztosítják, hogy különösen a 
szerződések érvényesítésére, a 
fogyasztóvédelmi szabályokra, a 
hitelfelvevői jogokra, a 
hitelkeletkeztetésre, a banktitokra 
vonatkozó szabályokra és a büntetőjogi 
nemzeti szabályokra vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályok érvényesek 
maradjanak a hitelfelvásárlóra nézve a 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogok vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás átruházása során. A 
fogyasztók és más hitelfelvevők számára 
az uniós és nemzeti jog alapján biztosított 
védelem szintjét nem érintheti a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogoknak és magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra 
történő átruházása.

Or. en

Módosítás 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedéseken kívül a hitelfelvásárlókra 
ne vonatkozzanak a hitelmegállapodások 
felvásárlásával összefüggő további 
követelmények.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedéseken kívül a hitelfelvásárlókra 
vonatkozzanak a hitelmegállapodások 
felvásárlásával összefüggő további 
szükséges követelmények.

Or. en

Módosítás 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelfelvásárló vagy adott esetben a kijelölt 
hitelgondozó a hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogok vagy a hitelmegállapodás 
átruházásakor átvállaljon minden 
vonatkozó tájékoztatási és értesítési 
kötelezettséget az illetékes nemzeti 
hatóságok felé.

Or. en

Módosítás 410
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem érinti a 
hitelnyilvántartásokra vonatkozó nemzeti 
hatásköröket, ideértve a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokkal vagy a hitelmegállapodással és 
annak teljesítményével kapcsolatos 
információk hitelfelvásárlóktól történő 
kérésére vonatkozó hatáskört is.

Or. en

Módosítás 411
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2b) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok ezen irányelv alkalmazási 
körét kiterjesztő vagy a hitelfelvásárlókra 
további követelményeket előíró 
jogszabályait.

Or. en

Módosítás 412
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Az Unióban nem letelepedett 
hitelfelvásárlók képviselője
(1) A tagállamok előírják, hogy 
hitelmegállapodás átruházása esetén az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel nem 
rendelkező hitelfelvásárló, az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
képviselőt jelöljön ki írásban.
(2) Az illetékes hatóságok az ezen 
irányelvnek való folyamatos megfeleléssel 
kapcsolatos valamennyi kérdésben az (1) 
bekezdésben említett képviselőhöz 
fordulnak a hitelfelvásárló mellett vagy 
helyett, és a képviselő teljes mértékben 
felelős az ezen irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezések értelmében a 
hitelfelvásárlóval szemben előírt 
kötelezettségek betartásáért.

Or. en

Módosítás 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a hitelfelvásárló vagy adott 
esetben a 17. cikkel összhangban kijelölt 
képviselője közvetlenül szándékozik 
érvényesíteni a hitelmegállapodást, ezt a 
következő információk megadásával közli 
annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságaival, amelyben a hitelfelvásárló 
vagy adott esetben képviselőjének 
lakóhelye vagy székhelye található:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelfelvásárlókra, a szervezetekre vagy 
adott esetben a 17. cikkel összhangban 
kijelölt képviselőjükre ugyanazok a 
szabályok vonatkozzanak, legyenek azok 
szakosodott hitelgondozók vagy bankok. A 
tagállamok biztosítják továbbá, hogy 
amennyiben a hitelfelvásárló vagy adott 
esetben a képviselője közvetlenül 
szándékozik érvényesíteni a 
hitelmegállapodást, ezt a következő 
információk megadásával közli annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságaival, 
amelyben a hitelfelvásárló vagy adott 
esetben képviselőjének lakóhelye vagy 
székhelye található:

Or. en

Módosítás 414
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a hitelfelvásárló vagy adott 
esetben a 17. cikkel összhangban kijelölt 
képviselője közvetlenül szándékozik 
érvényesíteni a hitelmegállapodást, ezt a 
következő információk megadásával közli 
annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságaival, amelyben a hitelfelvásárló 
vagy adott esetben képviselőjének 
lakóhelye vagy székhelye található:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a hitelfelvásárló közvetlenül 
szándékozik érvényesíteni a 
hitelmegállapodást, ezt a következő 
információk megadásával közli a 
tagállamnak az illetékes hatóságaival:

Or. en

Módosítás 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják a 
hitelmegállapodást egy másik 
hitelfelvásárló számára átruházó 
hitelfelvásárló vagy adott esetben a 17. 
cikkel összhangban kijelölt képviselője 
számára, hogy a 18. cikk (1) bekezdésében 
említett illetékes hatóságokat értesítse az 
átruházás tényéről, valamint az új 
hitelfelvásárló és adott esetben a 17. cikkel 
összhangban kijelölt képviselője azonosító 
adatairól és címéről.

(1) Ha egy hitelfelvásárló egy másik 
hitelfelvásárló számára nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokat vagy nemteljesítő 
hitelmegállapodást ruház át, a tagállamok 
előírják, hogy a kijelölt hitelgondozó 
minden átruházásról negyedévente 
értesítse a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságait az új hitelfelvásárló 
jogalany-azonosítójáról (LEI), vagy ha ez 
az azonosító nem létezik, a következőkről:
i. az új hitelfelvásárló, vagy az irányító 
vagy igazgatási szervét alkotó tagok, vagy 
az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének 36. pontja szerinti, az új 
felvásárló érdekeltségeiben befolyásoló 
részesedéssel rendelkező személyek 
személyazonossága; és
ii. az új hitelfelvásárló címe.
Emellett a hitelfelvásárlónak legalább az 
alábbiakról kell összesített tájékoztatást 
nyújtania:
a) az átruházott nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás 
fennmaradó összesített egyenlege;
b) az átruházott nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy a nemteljesítő hitelmegállapodások 
száma és értéke;
c) arról, hogy az átruházás tartalmaz-e 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogokat vagy fogyasztókkal kötött 
nemteljesítő hitelmegállapodásokat, és 
adott esetben az azokat biztosító eszközök 
típusairól.

Or. en
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Módosítás 416
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják a nemzeti 
illetékes hatóságok számára, hogy hozzák 
nyilvánosságra a hitelmegállapodásnak a 
valamely hitelintézetről egy 
hitelfelvásárlóra történő átruházásával, 
illetve az egyik hitelfelvásárlóról a 
másikra történő átruházásával 
kapcsolatos információkat, beleértve az új 
hitelfelvásárló és adott esetben a 17. 
cikkel összhangban kijelölt képviselőjének 
azonosító adatait és címét is. 

Or. en

Módosítás 417
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozók és adott esetben a 10. cikkel 
összhangban kiszervezett tevékenységeket 
végző hitelgondozási szolgáltatók 
folyamatosan megfeleljenek az ezen 
irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezéseknek, és biztosítják, hogy e 
tevékenységeket a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai megfelelő 
módon felügyeljék az ilyen megfelelés 
értékelése érdekében.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelgondozók, a hitelfelvásárlók és adott 
esetben a 10. cikkel összhangban 
kiszervezett tevékenységeket végző 
hitelgondozási szolgáltatók folyamatosan 
megfeleljenek az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezéseknek, és biztosítják, 
hogy e tevékenységeket a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai megfelelő 
módon felügyeljék az ilyen megfelelés 
értékelése érdekében.

Or. en

Módosítás 418
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Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az a tagállam, amelyben a 
hitelfelvásárló vagy adott esetben a 17. 
cikkel összhangban kijelölt képviselője 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, 
biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett 
illetékes hatóságok felelősek legyenek a 
15–19. cikkben meghatározott 
kötelezettségek felügyeletéért a 
hitelfelvásárlók vagy adott esetben a 17. 
cikkel összhangban kijelölt képviselőik 
tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 419
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam 20. cikk (3) 
bekezdése alapján kijelölt illetékes 
hatóságai rendelkezzenek az ezen 
irányelvben meghatározott feladataik és 
kötelezettségeik ellátásához szükséges 
valamennyi felügyeleti, vizsgálati és 
szankcionálási hatáskörrel, ideértve a 
következőket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 20. 
cikk (3) bekezdése alapján kijelölt illetékes 
hatóságai rendelkezzenek az ezen 
irányelvben meghatározott feladataik és 
kötelezettségeik ellátásához szükséges 
valamennyi felügyeleti, vizsgálati és 
szankcionálási hatáskörrel, ideértve 
legalább a következőket:

Or. en

Módosítás 420
Ernest Urtasun
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés– b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) bizonyos tevékenységek tiltására 
vonatkozó hatáskör;

Or. en

Módosítás 421
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés– e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az 5. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott 
követelményeknek nem megfelelő vezető 
vagy ügyviteli testületi tagok hitelgondozó 
általi eltávolításának előírására vonatkozó 
hatáskör;

Or. en

Módosítás 422
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés– e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a hitelgondozó belső irányítási 
szabályozása és belső 
kontrollmechanizmusa módosításának 
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vagy frissítésének előírására vonatkozó 
hatáskör – a hitelfelvevők jogai 
tiszteletben tartásának hatékony, a 
hitelmegállapodást szabályozó 
jogszabályoknak megfelelő biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 423
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés– e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a hitelgondozók által elfogadott 
politikák módosításának vagy 
frissítésének előírására vonatkozó 
hatáskör a hitelfelvevők tisztességes és 
gondos kezelése, valamint a hitelfelvevők 
panaszai rögzítésének és kezelésének 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 424
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés– e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak az átruházásával 
kapcsolatos további információk kérésére 
vonatkozó hatáskör;
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Or. en

Módosítás 425
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés– e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ee) a -13. cikkben említett hatékony és 
eredményes átstrukturálási politikák és 
eljárások felülvizsgálatára vonatkozó 
hatáskör;

Or. en

Módosítás 426
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai évente legalább egyszer 
értékeljék az 5. cikk (1) bekezdésének c), 
d) és e) pontjában meghatározott 
követelmények hitelgondozó általi 
végrehajtását.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai évente legalább egyszer 
értékeljék az 5. cikk (1) bekezdésének b)–
ee) pontjában meghatározott 
követelmények hitelgondozó általi 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 427
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat



AM\1195240HU.docx 139/162 PE645.006v01-00

HU

22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják azokat 
a szabályokat, amelyek meghatározzák 
legalább az alábbi helyzetekben 
alkalmazandó megfelelő közigazgatási 
szankciókat és korrekciós intézkedéseket:

(1) A tagállamok büntetőjogi 
szankciók megállapítására vonatkozó 
jogának sérelme nélkül a tagállamok 
megállapítják azokat a szabályokat, 
amelyek meghatározzák legalább az alábbi 
helyzetekben alkalmazandó megfelelő 
közigazgatási szankciókat és korrekciós 
intézkedéseket:

Or. en

Módosítás 428
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hitelgondozó nem köt vagy a 10. 
cikket átültető rendelkezések 
megsértésével köt kiszervezési 
megállapodást, vagy az a hitelgondozási 
szolgáltató, amelyhez a feladatokat 
kiszervezték, súlyosan megsérti az 
alkalmazandó jogszabályokat, beleértve az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
jogszabályokat;

a) a hitelgondozó nem felel meg az 
ezen irányelv 9. cikkét átültető nemzeti 
intézkedésekben meghatározott 
követelménynek, vagy a 10. cikket átültető 
rendelkezések megsértésével köt 
kiszervezési megállapodást, vagy az a 
hitelgondozási szolgáltató, amelyhez a 
feladatokat kiszervezték, súlyosan megsérti 
az alkalmazandó jogszabályokat, beleértve 
az ezen irányelvet átültető nemzeti 
jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hitelgondozó irányítási rendszerei 
és belső kontrollmechanizmusai nem 
biztosítják a hitelfelvevői jogok 
tiszteletben tartását és a személyes adatok 
védelemére vonatkozó szabályok 
betartását;

b) a hitelfelvásárló vagy a 
hitelgondozó irányítási rendszerei és belső 
kontrollmechanizmusai nem biztosítják a 
hitelfelvevői jogok tiszteletben tartását és a 
személyes adatok védelemére vonatkozó 
szabályok betartását;

Or. en

Módosítás 430
Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hitelgondozó politikája nem 
biztosítja a hitelfelvevők 5. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
megfelelő kezelését;

c) a hitelfelvásárló vagy a 
hitelgondozó politikája nem biztosítja a 
hitelfelvevők 5. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott megfelelő 
kezelését;

Or. en

Módosítás 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hitelgondozó politikája nem 
biztosítja a hitelfelvevők 5. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
megfelelő kezelését;

c) a hitelfelvásárló vagy a 
hitelgondozó politikája nem biztosítja a 
hitelfelvevők 5. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott megfelelő 
kezelését;

Or. en
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Módosítás 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelgondozó belső eljárásai nem 
biztosítják a hitelfelvevői panaszoknak az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekben meghatározott 
kötelezettségek szerinti nyilvántartásba 
vételét és kezelését;

d) a hitelfelvásárló vagy a 
hitelgondozó belső eljárásai nem 
biztosítják a hitelfelvevői panaszoknak az 
ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekben meghatározott 
kötelezettségek szerinti nyilvántartásba 
vételét és kezelését;

Or. en

Módosítás 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a hitelintézet csak egyszer és a 
hitelmegállapodás átruházásának 
véglegesítését követően közli az ezen 
irányelv 13. cikkét átültető nemzeti 
intézkedésekben meghatározott 
információkat;

Or. en

Módosítás 434
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ga) a hitelfelvásárló nem teljesíti az 
ezen irányelv -13. cikkét átültető nemzeti 
intézkedések által előírt követelményeket;

Or. en

Módosítás 435
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a hitelfelvásárló nem teljesíti az 
ezen irányelv 6a. cikkét átültető nemzeti 
intézkedések által előírt, üzletmenetre 
vonatkozó követelményeket;

Or. en

Módosítás 436
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a hitelintézet nem közli az ezen 
irányelv 13. cikkét átültető nemzeti 
intézkedésekben meghatározott 
információkat;

Or. en

Módosítás 437
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) a hitelintézet nem teljesíti az ezen 
irányelv -13. cikkét átültető nemzeti 
intézkedések által előírt követelményeket;

Or. en

Módosítás 438
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ge) a hitelintézet nem teljesíti az ezen 
irányelv 6a. cikkét átültető nemzeti 
intézkedések által előírt, üzletmenetre 
vonatkozó követelményeket;

Or. en

Módosítás 439
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) a hitelgondozó lehetővé teszi, hogy 
vezető vagy igazgatási testületi tag 
lehessen vagy maradjon egy vagy több 
olyan személy, aki nem felel meg az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
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meghatározott követelményeknek;

Or. en

Módosítás 440
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gg) a hitelgondozó nem teljesíti az ezen 
irányelv 35. cikkét átültető nemzeti 
intézkedések által előírt követelményeket;

Or. en

Módosítás 441
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– g h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gh) a hitelgondozó vagy hitelgondozási 
szolgáltató nem teljesíti az ezen irányelv 
6a. cikkét átültető nemzeti intézkedések 
által előírt, üzletmenetre vonatkozó 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 442
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
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22 cikk – 2 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hitelgondozói tevékenység 
végzésére vonatkozó engedély törlése;

a) a hitelgondozói tevékenység 
végzésére vonatkozó engedély 
visszavonása;

Or. en

Módosítás 443
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szankciók vagy egyéb 
korrekciós intézkedések típusának és a 
közigazgatási pénzbírság mértékének 
meghatározásakor az illetékes hatóságok 
figyelembe vegyék az összes következő, 
releváns körülményt:

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szankciók vagy egyéb 
korrekciós intézkedések típusának és a 
közigazgatási pénzbírság mértékének 
meghatározásakor az illetékes hatóságok 
figyelembe vegyék a releváns 
körülményeket, ideértve a következőket:

Or. en

Módosítás 444
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett rendelkezések jogi személyekre 
alkalmazandók, a tagállamok azt is 
biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a 
(2) bekezdésben meghatározott 
közigazgatási szankciókat és korrekciós 
intézkedéseket a vezető vagy ügyviteli 

(5) A tagállamok azt is biztosítják, 
hogy az illetékes hatóságok a (2) 
bekezdésben meghatározott közigazgatási 
szankciókat és korrekciós intézkedéseket a 
vezető vagy ügyviteli testület azon tagjaira 
és más olyan egyénekre is alkalmazzák, 
akik a nemzeti jog szerint felelősek a 
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testület azon tagjaira és más olyan 
egyénekre is alkalmazzák, akik a nemzeti 
jog szerint felelősek a jogsértésért.

jogsértésért.

Or. en

Módosítás 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott közigazgatási 
szankciókat vagy korrekciós 
intézkedéseket előíró határozat 
meghozatala előtt megadják az érintett 
hitelgondozó, hitelfelvásárló vagy 
utóbbinak adott esetben a 17. cikkel 
összhangban kijelölt képviselője számára a 
meghallgatás lehetőségét.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott közigazgatási 
szankciókat vagy korrekciós 
intézkedéseket előíró határozat 
meghozatala előtt megadják az érintett 
hitelgondozó vagy hitelfelvásárló számára 
a meghallgatás lehetőségét. Az illetékes 
hatóság bármely határozat meghozatala 
előtt írásban értesíti a hitelgondozót és az 
érdekelt hitelezőket az ilyen eljárás 
meglétéről.

Or. en

Módosítás 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
A hitelgondozókra és hitelfelvásárlókra 

vonatkozó magatartási szabályok
(1) A hitelgondozók és hitelfelvásárlók 
kötelesek jóhiszeműen eljárni, 
tisztességesen bánni a fogyasztókkal, és 
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tiszteletben tartani a magánéletüket.
(2) Tilosak a következő gyakorlatok: 
a) a fogyasztók megtévesztő tájékoztatása;
b) a fogyasztók zaklatása, beleértve azt is, 
hogy a fogyasztók adósságáról 
információkat közölnek a 
munkáltatójuknak, családjuknak, 
barátaiknak és szomszédjaiknak; 
c) olyan díjak és szankciók kiszabása a 
fogyasztókra, amelyek meghaladják az 
adósság kezeléséhez közvetlenül 
kapcsolódó költségeket.
A tagállamok a méltányosság, a 
racionalitás és az arányosság elveinek 
megfelelően meghatározzák a c) pontban 
foglalt díjak és szankciók felső határát. 

Or. en

Módosítás 447
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 448
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve
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Érvényesítés
(1) A tagállamok a bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítési 
mechanizmus keretében biztosítják a 
biztosíték realizálásának lehetőségét.
(2)
A tagállamok a biztosíték (1) bekezdésben 
említett realizálása érdekében minden 
biztosítékijog- és biztosítéktípus esetében 
biztosítják legalább a következő 
lehetőségek egyikét:
a) nyilvános árverés;
b) magánúton történő értékesítés.
A tagállamok ezen eszközök mindegyike 
tekintetében rendelkezhetnek úgy, hogy 
szükség esetén az értékesítésből származó 
bevétel hatékony és gyorsított elosztása, 
valamint a biztosítéknak a biztosítékot 
megszerző személyre történő hatékony és 
gyorsított átruházása vagy a hitelfelvevő 
jogainak védelme érdekében közjegyzőt, 
végrehajtót vagy más köztisztviselőt kell 
kinevezni.
(3) Amennyiben a tagállamok a bíróságon 
kívüli gyorsított biztosítékérvényesítési 
eljárást tulajdonba vétel által biztosítják, a 
hitelező azon joga tekintetében, hogy az 
eszközt az üzleti hitelfelvevő 
kötelezettségének kielégítéseként vagy 
érdekében megtartsa, az egyes 
tagállamokban alkalmazandó 
jogszabályok irányadók. A tagállamok 
biztosítják, hogy tulajdonba vétel esetén az 
üzleti hitelfelvevő számára kifizetendő 
pozitív különbözet a biztosítékkal fedezett 
hitelmegállapodás fennmaradó összege és 
az eszköz értékbecslés során megállapított 
értéke közötti különbség legyen.
(4) A (2) bekezdésben említett realizálás 
tekintetében a tagállamok biztosítják, 
hogy a hitelező elvégezze az eszközökre 
vonatkozó értékbecslést a nyilvános 
árverés és a magánúton történő 
értékesítés során alkalmazandó indulóár 
meghatározása céljából, valamint hogy 
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teljesüljenek a következő feltételek:
a) a hitelező és az üzleti hitelfelvevő 
megállapodik az értékbecslő kijelöléséről;
b) az értékbecslést független értékbecslő 
végzi;
c) az értékbecslés tisztességes és reális;
d) az értékbecslést kifejezetten a biztosíték 
biztosítékérvényesítési esemény utáni 
realizálása céljából végzik el;
e) az üzleti hitelfelvevőnek a 29. cikkel 
összhangban jogában áll bíróság előtt 
megtámadni az értékbecslést.
(5) Az a) pont alkalmazásában, 
amennyiben a felek nem tudnak 
megállapodni egy értékbecslőnek a 
biztosíték a (2) bekezdésben említett 
realizálása céljából történő kinevezéséről, 
az értékbecslőt bírósági határozattal kell 
kinevezni, azon tagállam nemzeti jogával 
összhangban, amelyben az üzleti 
hitelfelvevő székhelye vagy lakóhelye 
található.

Or. en

Módosítás 449
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve
Nyilvános árverés
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosíték nyilvános árverés útján történő 
realizálása során teljesüljenek a 
következők:
a) a hitelező az árverés előtt legalább 10 
nappal nyilvánosan közli a nyilvános 
árverés időpontját és helyét;



PE645.006v01-00 150/162 AM\1195240HU.docx

HU

b) a hitelező észszerű erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy az árverésen a 
lehető legtöbb potenciális vevő vegyen 
részt;
c) a hitelező legalább 10 nappal az 
árverést megelőzően értesíti a nyilvános 
árverésről – beleértve annak időpontját és 
helyét is – az üzleti hitelfelvevőt és minden 
olyan harmadik felet, akinek érdeke vagy 
joga fűződik az eszközhöz;
d) az eszközre vonatkozó értékbecslést a 
nyilvános árverést megelőzően elvégezték;
e) az eszköz induló ára nem kisebb, mint a 
nyilvános árverést megelőző értékbecslés 
során meghatározott összeg;
f) az eszköz az értékbecslési összegnél 
legfeljebb 20 %-kal alacsonyabb áron 
értékesíthető, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:
i. a nyilvános árverésen egyetlen vevő sem 
tett ajánlatot az e) és f) pontban említett 
követelményekkel összhangban;
ii. az eszköz közvetlen romlása fenyeget.
(2) A tagállamok előírhatják a biztosíték 
magánúton történő értékesítéssel való 
realizálását arra az esetre, ha az eszközt 
nyilvános árverés útján nem sikerült 
értékesíteni.
(3) Amennyiben egy tagállam második 
nyilvános árverésről rendelkezik, az (1) 
bekezdés a)–e) pontja alkalmazandó, de az 
eszköz a tagállamok által meghatározott 
további diszkonttal is értékesíthető.

Or. en

Módosítás 450
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
Magánúton történő értékesítés
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosíték magánúton történő 
értékesítéssel való realizálása során 
teljesüljenek a következők:
a) a hitelező – egyebek mellett megfelelő 
nyilvános reklám útján – észszerű 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy az értékesítésen részt vegyenek a 
potenciális vevők;
b) a hitelező legalább 10 nappal az eszköz 
értékesítésre való felkínálását megelőzően 
értesíti az értékesítésre vonatkozó 
szándékáról az üzleti hitelfelvevőt és 
minden olyan harmadik felet, akinek 
érdeke vagy joga fűződik az eszközhöz;
c) a magánúton történő értékesítést 
megelőzően elvégezték az eszközre 
vonatkozó értékbecslést és/vagy nyilvános 
árverést tartottak a 25. cikk (1) bekezdése 
c) pontjának megfelelően;
d) az eszköz irányadó ára nem kisebb, 
mint a c) pontban említett, a magánúton 
történő értékesítést megelőző értékbecslés 
során megállapított összeg;
e) az eszköz az értékbecslési összegnél 
legfeljebb 20 %-kal alacsonyabb áron 
értékesíthető, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:
i. 30 napon belül egyetlen vevő sem tett 
ajánlatot a d) és e) pontban említett 
követelményekkel összhangban;
ii. az eszköz közvetlen romlása fenyeget.
(2) Amennyiben az eszközt az értékesítés 
megkezdését követő 30 napon belül nem 
sikerült magánúton történő értékesítés 
keretében értékesíteni, a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelező az értékesítés 
befejezése előtt legalább további 30 napon 
keresztül nyilvánosan hirdeti az 
értékesítést.



PE645.006v01-00 152/162 AM\1195240HU.docx

HU

(3) Amennyiben egy tagállam második 
magánúton történő értékesítési kísérletről 
rendelkezik, az (1) bekezdés a)–d) pontja 
alkalmazandó, de az eszköz a tagállamok 
által meghatározott további diszkonttal is 
értékesíthető.

Or. en

Módosítás 451
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Versengő biztosítéki jogok
A tagállamok előírják, hogy az ugyanazon 
biztosítékra vonatkozó, versengő 
biztosítéki jogok rangsorát nem érinti a 
szóban forgó jogok egyikének az ezen 
irányelvet átültető nemzeti rendelkezések 
révén történő érvényesítése.

Or. en

Módosítás 452
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
A biztosítékérvényesítés megtámadásához 
való jog
A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
hitelfelvevő nemzeti bíróság előtt 
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megtámadhassa a bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítési 
mechanizmus alkalmazását, amennyiben 
a biztosítéki eszközök értékesítésére nem a 
24. cikk (3) bekezdését, a 25. cikket és a 
26. cikket átültető nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban került sor, 
vagy az eszközökre vonatkozó 
értékbecslést nem a 24. cikk (4) bekezdését 
átültető nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban végezték el.

Or. en

Módosítás 453
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
A túllépés összegének visszatérítése
A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
köteles legyen az üzleti hitelfelvevő 
számára kifizetni a biztosítékkal fedezett 
hitelmegállapodás fennmaradó összege és 
az eszköz értékesítéséből származó bevétel 
közötti pozitív különbözetet.

Or. en

Módosítás 454
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
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A fennmaradó összeg kiegyenlítése
A 20XX/XX európai parlamenti és tanácsi 
irányelv41 19–23. cikkének sérelme nélkül, 
azon esetekben, amikor a bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítési 
mechanizmus alkalmazását követően 
realizált összeg alacsonyabb a biztosítékkal 
fedezett hitelmegállapodás fennmaradó 
összegénél, a tagállamok az alkalmazandó 
nemzeti jogszabályokkal összhangban 
rendelkezhetnek úgy, hogy a 
hitelmegállapodás szerinti valamennyi 
kötelezettséget ki kell egyenlíteni.

_________________
41 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) .../… irányelve (...) a megelőző 
szerkezetátalakítás kereteiről, a második 
esélyről, a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési 
eljárások hatékonyságának növelését 
célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU 
irányelv módosításáról (HL L […], […], 
[…]. o.).

Or. en

Módosítás 455
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
A biztosítékkal fedezett 
hitelmegállapodások harmadik felekre 
történő átruházása
A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben hitelintézet vagy annak 
leányvállalata bármely harmadik fél 
számára átruházza a bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítés 
alkalmazásához való jogot biztosító, 
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biztosítékkal fedezett hitelmegállapodást, 
a harmadik fél a hitelintézettel azonos 
feltételek mellett megszerezze annak jogát, 
hogy az üzleti hitelfelvevő nemteljesítése 
esetén alkalmazza a bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítést.

Or. en

Módosítás 456
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Szerkezetátalakítás és fizetésképtelenségi 
eljárások
(1) Ezen irányelv rendelkezéseit az (EU) 
20XX/XX európai parlamenti és tanácsi 
irányelv42 sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben egy üzleti hitelfelvevő 
tekintetében fizetésképtelenségi eljárást 
kezdeményeznek, az ezen irányelvet 
átültető nemzeti jogszabályok szerinti 
biztosítékrealizálásra alkalmazni kell az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésére vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat.
_________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) .../… irányelve (...) a megelőző 
szerkezetátalakítás kereteiről, a második 
esélyről, a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési 
eljárások hatékonyságának növelését 
célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU 
irányelv módosításáról (HL L […], […], 
[…]. o.).
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Or. en

Módosítás 457
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
Adatgyűjtés
(1) A tagállamok és a hitelintézetek 
esetében a hitelintézeteket felügyelő 
illetékes hatóságok évente adatokat 
gyűjtenek a hitelezőktől a biztosítékkal 
fedezett azon hitelmegállapodások 
számáról, amelyeket bíróságon kívüli 
gyorsított biztosítékérvényesítés révén 
hajtanak végre, valamint az ilyen 
biztosítékérvényesítés időtartamáról.
(2) A tagállamok és hitelintézetek esetében 
a hitelintézeteket felügyelő illetékes 
hatóságok évente a következő 
információkat gyűjtik a hitelezőktől:
a) az ezen irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezések szerinti megkezdett, 
folyamatban lévő és befejezett eljárások 
száma, beleértve a következőket:
i. az ingó vagyonnal kapcsolatos eljárások 
száma,
ii. az ingatlan vagyonnal kapcsolatos 
eljárások száma;
b) az eljárás hossza az értesítéstől a 
kiegyenlítésig, a biztosíték realizálásának 
módja szerint (nyilvános árverés, 
magánúton történő értékesítés, tulajdonba 
vétel);
c) az egyes eljárások átlagos költsége 
euróban kifejezve;
d) a kiegyenlítési arányok.
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(3) A tagállamok összesítik a (2) 
bekezdésben említett adatokat, és az 
aggregált adatokból [OP: Please insert a 
date of the January 1 following adoption 
of this act]-től kezdődően teljes naptári 
évre vonatkozó statisztikákat készítenek.
(4) Az első albekezdésben említett 
statisztikákat a tagállamok évente, az 
adatgyűjtés évét követő naptári év március 
31-ig továbbítják a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
A hitelmegállapodás módosítása
A fogyasztó tájékoztatására a 2014/17/EU, 
a 2008/48/EK és a 93/13/EGK irányelv 
értelmében vonatkozó kötelezettségek 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a hitelező a hitelmegállapodás 
feltételeinek akár hozzájárulással, akár 
jogszabály alapján történő módosítása 
előtt közölje a fogyasztóval a következő 
információkat:
a) a javasolt változtatások világos és 
átfogó leírása;
b) a változtatások végrehajtásának 
ütemezése;
c) azok az indokok, amelyekre a 
módosításokkal kapcsolatos panaszok 
alapozhatók;
d) az ilyen panaszok benyújtására 
rendelkezésre álló időtartam;
e) azon illetékes hatóság neve és címe, 
amelyhez a panasz benyújtható.
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Or. en

Indokolás

Törölni kell, mivel a kötelezettségek kis, jelentéktelen vagy egyébként lényegtelen 
módosításokra is vonatkoznának. Ezen túlmenően a hitelezőknek a hitelmegállapodás előtt és 
még a hitelmegállapodás ideje alatt fennálló átláthatósági/ügyféltájékoztatási kötelezettségeit 
más konkrétabb jogszabályok (pl. a 2008/48/EK irányelv, a 2014/17/EU irányelv, a 
93/13/EGK irányelv) már megfelelően szabályozzák. A javasolt szöveg valójában túlzott és 
szükségtelen terheket róna a hitelezőre.

Módosítás 459
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztó tájékoztatására a 2014/17/EU, 
a 2008/48/EK és a 93/13/EGK irányelv 
értelmében vonatkozó kötelezettségek 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a hitelező a hitelmegállapodás 
feltételeinek akár hozzájárulással, akár 
jogszabály alapján történő módosítása előtt 
közölje a fogyasztóval a következő 
információkat:

A fogyasztó tájékoztatására a 2014/17/EU, 
a 2008/48/EK és a 93/13/EGK irányelv 
értelmében vonatkozó kötelezettségek, 
valamint az ezen irányelv 2a. cikke 
szerinti kötelezettségek sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a hitelező a 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok 
vagy maga a hitelmegállapodás 
feltételeinek akár hozzájárulással, akár 
jogszabály alapján történő módosítása előtt 
közölje a fogyasztóval a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 460
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztó tájékoztatására a 2014/17/EU, 
a 2008/48/EK és a 93/13/EGK irányelv 
értelmében vonatkozó kötelezettségek 

A fogyasztó tájékoztatására a 2014/17/EU, 
a 2008/48/EK és a 93/13/EGK irányelv 
értelmében vonatkozó kötelezettségek 
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sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a hitelező a hitelmegállapodás 
feltételeinek akár hozzájárulással, akár 
jogszabály alapján történő módosítása előtt 
közölje a fogyasztóval a következő 
információkat:

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a hitelező a hitelmegállapodás 
feltételeinek akár hozzájárulással, akár 
jogszabály alapján történő érdemi 
módosítása előtt közölje a fogyasztóval a 
következő információkat:

Or. en

Indokolás

A szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése érdekében a tájékoztatási követelmények csak 
a hitelmegállapodás feltételeinek lényeges módosítása esetén alkalmazandók.

Módosítás 461
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt változtatások világos és 
átfogó leírása;

a) a javasolt változtatások világos és 
átfogó leírása, valamint az adós 
beleegyezésének szükségessége, vagy adott 
esetben a törvény által bevezetett 
változások szükségessége;

Or. en

Módosítás 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt változtatások világos és 
átfogó leírása;

a) a javasolt változtatások világos 
leírása;

Or. en
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Indokolás

A rövid értesítések felhasználóbarátabbak, mint a hosszúak.

Módosítás 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hitelgondozó azonosító adatai; a) a hitelgondozó és adott esetben a 
hitelgondozó szolgáltatásait igénybe vevő 
hitelfelvásárló azonosító adatai;

Or. en

Módosítás 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatban az egyének számára nyújtott 
tájékoztatást, az ilyen személyes adatok 
feldolgozását, valamint a személyes adatok 
ezen irányelv alkalmazásában történő 
bármely egyéb feldolgozását az (EU) 
2016/679 rendelettel és a 45/2001/EK 
rendelettel összhangban kell végezni.

A személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatban az egyének számára nyújtott 
tájékoztatást, az ilyen személyes adatok 
feldolgozását, valamint a személyes adatok 
ezen irányelv alkalmazásában történő 
bármely egyéb feldolgozását az (EU) 
2016/679 rendelettel és a 45/2001/EK 
rendelettel összhangban kell végezni. Az 
adósságbehajtás az adatok tárolásának és 
feldolgozásának jogalapja.

Or. en

Módosítás 465
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
37 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Jogellenes állami támogatás

A Bizottság megvizsgálja, hogy a 
hitelmegállapodások állami tulajdonú 
vagy részben állami tulajdonú 
hitelintézetek által a különleges 
adókedvezményekben részesülő 
hitelfelvásárlók részére történő múltbeli 
eladása nem minősül-e jogellenes állami 
támogatásnak.

Or. en

Módosítás 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően a Bizottság 
elvégzi ezen irányelv értékelését, és az 
értékelés főbb megállapításairól jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak.

(1) Két évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően a Bizottság 
elvégzi ezen irányelv értékelését, és az 
értékelés főbb megállapításairól jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 467
Matt Carthy

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A Bizottság által az ezen irányelvre 
irányuló javaslat előtt végzett 
hatásvizsgálat nem vette figyelembe az 
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irányelv által az uniós polgárok Alapjogi 
Charta szerinti emberi jogaira gyakorolt 
hatást. Ezen irányelv átültetését el kell 
halasztani, amíg a Bizottság új 
hatásvizsgálatot nem készít, amely 
figyelembe veszi az uniós polgárokat az 
Alapjogi Charta szerint megillető jogokat.

Or. en

Módosítás 468
Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az értékelés során meg kell 
vizsgálni többek között a hitelezők nem 
prudens hitelezési gyakorlatait, a 
12a. cikk szerinti átstrukturálási 
intézkedéseket, valamint a fogyasztói 
jogoknak a hitelmegállapodások 
másodlagos piacon való értékesítéséből 
eredő bárminemű megsértését. Különös 
figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő adósok, például az 
alacsony jövedelmű csoportokhoz tartozó 
személyek helyzetére.

Or. en


