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Ändringsförslag 204
Matt Carthy

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
[kommissionens förslag].

Or. en

Ändringsförslag 205
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Stora mängder nödlidande lån är 
en följd av miljontals EU-medborgare 
med ekonomiska svårigheter och 
skuldsatta hushåll. De grundläggande 
orsakerna till denna alltför höga privata 
skuldsättning är oansvarig utlåning, 
bubblor inom fastighetsmarknaden och 
avsaknad av åtgärder för att tidigt 
upptäcka hushåll som befinner sig i 
riskzonen. De skuldsatta hushållens 
ekonomiska svårigheter hotar inte bara 
stabiliteten i det finansiella systemet, utan 
utgör framför allt enskilda mänskliga 
tragedier som måste undvikas med alla 
medel. Det finns bevis för bristfälliga 
kreditförvaltare, trakasserier och 
skrämselmetoder, även från gäldenärer 
som rapporterar om påtryckningar om att 
göra återbetalningar som man inte har 
råd med. Sektorn regleras inte tillräckligt 
i alla medlemsstater och regleringen har 
vid upprepade tillfällen visat sig vara 
otillräcklig.

Or. en
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Ändringsförslag 206
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Återvinning av säkerhet vid 
hypotekslån påverkar rätten till 
bostadsstöd och en anständig tillvaro för 
alla som saknar tillräckliga resurser, 
något som är förankrat i EU-stadgan om 
de grundläggande rättigheterna samt i de 
konstitutionella rättigheter som rör 
bostadssituationen i flera medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 207
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Oegentligheter på vissa marknader 
gör det nödvändigt att införa en 
uppförandekod med strikta regler för 
kreditförvaltare och kreditförvärvare, för 
att undvika vilseledande metoder, 
trakasserier eller kränkningar av 
konsumenternas rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 208
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Ökad insyn krävs för att övervaka 
marknadsreaktionen på det nya 
regelverket. Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) ska inrätta och underhålla ett 
offentligt register över tillgängliga data 
om verksamma aktörer och 
transaktionernas antal och belopp.

Or. en

Ändringsförslag 209
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ett integrerat finansiellt system 
kommer att ge den ekonomiska och 
monetära unionen förbättrad 
motståndskraft genom att underlätta 
privat riskdelning över gränserna, och 
samtidigt minska behovet av offentlig 
riskdelning. För att uppnå dessa mål bör 
unionen fullborda bankunionen och 
ytterligare utveckla 
kapitalmarknadsunionen. Att ta itu med 
stora volymer av nödlidande lån och en 
eventuell framtida ackumulering av dem är 
avgörande för att fullborda bankunionen 
eftersom det är centralt för att säkerställa 
konkurrens inom banksektorn, bevara den 
finansiella stabiliteten och främja utlåning 
för att skapa arbetstillfällen och tillväxt 
inom unionen.

(2) Att ta itu med stora volymer av 
nödlidande lån och en eventuell framtida 
ackumulering av dem är avgörande för att 
fullborda bankunionen eftersom det är 
centralt för att säkerställa konkurrens inom 
banksektorn och bevara den finansiella 
stabiliteten.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ett integrerat finansiellt system 
kommer att ge den ekonomiska och 
monetära unionen förbättrad 
motståndskraft genom att underlätta privat 
riskdelning över gränserna, och samtidigt 
minska behovet av offentlig riskdelning. 
För att uppnå dessa mål bör unionen 
fullborda bankunionen och ytterligare 
utveckla kapitalmarknadsunionen. Att ta 
itu med stora volymer av nödlidande lån 
och en eventuell framtida ackumulering av 
dem är avgörande för att fullborda 
bankunionen eftersom det är centralt för att 
säkerställa konkurrens inom banksektorn, 
bevara den finansiella stabiliteten och 
främja utlåning för att skapa arbetstillfällen 
och tillväxt inom unionen.

(2) Ett integrerat finansiellt system 
kommer att ge den ekonomiska och 
monetära unionen förbättrad 
motståndskraft genom att underlätta privat 
riskdelning över gränserna, och samtidigt 
minska behovet av offentlig riskdelning. 
För att uppnå dessa mål bör unionen 
fullborda bankunionen och ytterligare 
utveckla kapitalmarknadsunionen. Att ta 
itu med stora volymer av nödlidande lån 
och en eventuell framtida ackumulering av 
dem är avgörande för att stärka 
bankunionen genom att medlemsstaterna 
själva rensar bankernas balansräkningar 
innan bankunionens fullbordande, 
eftersom det är centralt för att säkerställa 
konkurrens inom banksektorn, bevara den 
finansiella stabiliteten och främja utlåning 
för att skapa arbetstillfällen och tillväxt 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ett integrerat finansiellt system 
kommer att ge den ekonomiska och 
monetära unionen förbättrad 
motståndskraft genom att underlätta privat 
riskdelning över gränserna, och samtidigt 
minska behovet av offentlig riskdelning. 
För att uppnå dessa mål bör unionen 
fullborda bankunionen och ytterligare 

(2) Ett integrerat finansiellt system 
kommer att ge den ekonomiska och 
monetära unionen förbättrad 
motståndskraft genom att underlätta privat 
riskdelning över gränserna, och samtidigt 
minska behovet av offentlig riskdelning. 
För att uppnå dessa mål bör unionen 
fullborda bankunionen och ytterligare 
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utveckla kapitalmarknadsunionen. Att ta 
itu med stora volymer av nödlidande lån 
och en eventuell framtida ackumulering av 
dem är avgörande för att fullborda 
bankunionen eftersom det är centralt för att 
säkerställa konkurrens inom banksektorn, 
bevara den finansiella stabiliteten och 
främja utlåning för att skapa arbetstillfällen 
och tillväxt inom unionen.

utveckla kapitalmarknadsunionen. Att ta 
itu med stora volymer av nödlidande lån 
och en eventuell framtida ackumulering av 
dem är avgörande för att stärka 
bankunionen eftersom det är centralt för att 
säkerställa konkurrens inom banksektorn, 
bevara den finansiella stabiliteten och 
främja utlåning för att skapa arbetstillfällen 
och tillväxt inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I juli 2017 uppmanade rådet i sin 
handlingsplan för hantering av nödlidande 
lån i Europa25 olika institutioner att vidta 
lämpliga åtgärder för att fortsätta arbetet 
med att ta itu med det stora antalet 
nödlidande lån i unionen. I 
handlingsplanen fastställs ett övergripande 
tillvägagångssätt med fokus på en 
kombination av kompletterande politiska 
åtgärder inom fyra områden: i) reglering 
och tillsyn av banker, ii) en reform av 
regelverken för omstrukturering, insolvens 
och skuldindrivning, iii) utveckling av 
sekundärmarknader för osäkra tillgångar 
och iv) främjande av en omstrukturering av 
banksystemet. Åtgärder inom dessa 
områden ska vidtas på nationell nivå och 
på EU-nivå om så är lämpligt. 
Kommissionen gav uttryck för en liknande 
avsikt i sitt meddelande om fullbordande 
av bankunionen av den 11 oktober 201726, 
där man efterlyste ett omfattande paket för 
att ta itu med problemet med nödlidande 
lån inom unionen.

(3) I juli 2017 uppmanade rådet i sin 
handlingsplan för hantering av befintliga 
nödlidande lån i Europa25 olika 
institutioner att vidta lämpliga åtgärder för 
att fortsätta arbetet med att ta itu med det 
stora antalet befintliga nödlidande lån i 
unionen och att förhindra 
ackumuleringen av nya nödlidande lån 
som utgör risker för den finansiella 
stabiliteten. I handlingsplanen fastställs ett 
övergripande tillvägagångssätt med fokus 
på en kombination av kompletterande 
politiska åtgärder inom fyra områden: i) 
reglering och tillsyn av banker, ii) en 
reform av regelverken för omstrukturering, 
insolvens och skuldindrivning, iii) 
utveckling av sekundärmarknader för 
osäkra tillgångar och iv) främjande av en 
omstrukturering av banksystemet. Åtgärder 
inom dessa områden ska vidtas på nationell 
nivå och på EU-nivå om så är lämpligt. 
Kommissionen gav uttryck för en liknande 
avsikt i sitt meddelande om fullbordande 
av bankunionen av den 11 oktober 201726, 
där man efterlyste ett omfattande paket för 
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att ta itu med problemet med nödlidande 
lån inom unionen.

_________________ _________________
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 Meddelande till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska centralbanken, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
fullbordande av bankunionen, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

26 Meddelande till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska centralbanken, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
fullbordande av bankunionen, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I juli 2017 uppmanade rådet i sin 
handlingsplan för hantering av nödlidande 
lån i Europa25 olika institutioner att vidta 
lämpliga åtgärder för att fortsätta arbetet 
med att ta itu med det stora antalet 
nödlidande lån i unionen. I 
handlingsplanen fastställs ett övergripande 
tillvägagångssätt med fokus på en 
kombination av kompletterande politiska 
åtgärder inom fyra områden: i) reglering 
och tillsyn av banker, ii) en reform av 
regelverken för omstrukturering, insolvens 
och skuldindrivning, iii) utveckling av 
sekundärmarknader för osäkra tillgångar 
och iv) främjande av en omstrukturering av 
banksystemet. Åtgärder inom dessa 
områden ska vidtas på nationell nivå och 
på EU-nivå om så är lämpligt. 
Kommissionen gav uttryck för en liknande 
avsikt i sitt meddelande om fullbordande 
av bankunionen av den 11 oktober 201726, 
där man efterlyste ett omfattande paket för 

(3) I juli 2017 uppmanade rådet i sin 
handlingsplan för hantering av nödlidande 
lån i Europa25 olika institutioner att vidta 
lämpliga åtgärder för att fortsätta arbetet 
med att ta itu med det stora antalet 
nödlidande lån i unionen och för att 
undvika långsiktiga ökningar av de 
nödlidande lånen i framtiden. I 
handlingsplanen fastställs ett övergripande 
tillvägagångssätt med fokus på en 
kombination av kompletterande politiska 
åtgärder inom fyra områden: i) reglering 
och tillsyn av banker, ii) en reform av 
regelverken för omstrukturering, insolvens 
och skuldindrivning, iii) utveckling av 
sekundärmarknader för osäkra tillgångar 
och iv) främjande av en omstrukturering av 
banksystemet. Åtgärder inom dessa 
områden ska vidtas på nationell nivå och 
på EU-nivå om så är lämpligt. 
Kommissionen gav uttryck för en liknande 
avsikt i sitt meddelande om fullbordande 
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att ta itu med problemet med nödlidande 
lån inom unionen.

av bankunionen av den 11 oktober 201726, 
där man efterlyste ett omfattande paket för 
att ta itu med problemet med nödlidande 
lån inom unionen.

_________________ _________________
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 Meddelande till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska centralbanken, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
fullbordande av bankunionen, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

26 Meddelande till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska centralbanken, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
fullbordande av bankunionen, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

Or. en

Ändringsförslag 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I processen med att utveckla 
makrotillsynsmetoder för att förhindra 
uppkomsten av systemomfattande risker i 
samband med nödlidande lån ska 
Europeiska systemrisknämnden utveckla 
lämpliga makrotillsynsstandarder samt en 
makrotillsyn över övriga finansinstitut 
som är involverade i sekundärmarknaden 
för nödlidande lån. Dessa 
regleringsåtgärder kommer att säkerställa 
att sådana institut är tvungna att uppfylla 
samma standarder som banker, även när 
det gäller tillsynskrav, informationskrav 
och rättvis behandling av låntagare. 
Dessa institut ska även vara bundna av 
alla relevanta konsumentskyddskrav på 
nationell nivå och EU-nivå som kan vara 
tillämpliga.
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Or. en

Ändringsförslag 215
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kreditinstituten kommer att bli 
skyldiga att avsätta tillräckliga resurser när 
nya lån blir nödlidande, vilket bör skapa 
lämpliga incitament för att hantera 
nödlidande lån i ett tidigt skede och bör 
förhindra en alltför stor ackumulering av 
dem. När lån blir nödlidande skulle 
effektivare verkställighetsmekanismer för 
säkrade lån möjliggöra för kreditinstituten 
att ta nödlidande lån i anspråk förutsatt att 
det finns lämpliga skyddsåtgärder för 
låntagare. Skulle volymerna av nödlidande 
lån blir för stora – vilket i nuläget är fallet 
för vissa kreditinstitut och vissa 
medlemsstater – bör kreditinstituten kunna 
sälja dem till andra aktörer på en effektiv, 
konkurrenskraftig och öppen 
sekundärmarknad. Behöriga myndigheter 
för kreditinstituten kommer att vägleda 
dem avseende detta på grundval av deras 
befintliga bankspecifika befogenheter 
enligt andra pelaren i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 575/201327 
(kapitalkravsförordningen). Om nödlidande 
lån blir ett betydande och omfattande 
problem kan medlemsstaterna inrätta 
nationella kapitalförvaltningsbolag eller 
vidta andra alternativa åtgärder inom 
ramen för de nuvarande reglerna för statligt 
stöd och resolution av banker.

(5) Kreditinstituten kommer att bli 
skyldiga att avsätta tillräckliga resurser när 
nya lån blir nödlidande, vilket bör skapa 
lämpliga incitament för att hantera 
nödlidande lån i ett tidigt skede och bör 
förhindra en alltför stor ackumulering av 
dem. När lån blir nödlidande skulle 
effektivare verkställighetsmekanismer för 
säkrade lån möjliggöra för kreditinstituten 
att ta nödlidande lån i anspråk förutsatt att 
det finns lämpliga skyddsåtgärder för 
låntagare, däribland rättsligt skydd mot 
avhysning från den huvudsakliga 
bostaden. Skulle volymerna av nödlidande 
lån bli för stora – vilket i nuläget är fallet 
för vissa kreditinstitut och vissa 
medlemsstater – bör kreditinstituten ges 
incitament att gå igenom nödlidande lån 
från fall till fall. Detta direktiv uttrycker 
inte någon preferens för särskilda verktyg 
för att minska nödlidande lån i 
förhållande till andra, och vilken 
kombination av verktyg eller strategiska 
faktorer som ett visst kreditinstitut ska 
tillgripa för att minska dessa beslutas fritt 
av ledningen och hör till dess 
ansvarsområde. Behöriga myndigheter för 
kreditinstituten kommer att vägleda dem 
avseende detta på grundval av deras 
befintliga bankspecifika befogenheter 
enligt andra pelaren i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 575/201327 
(kapitalkravsförordningen). Om nödlidande 
lån blir ett betydande och omfattande 
problem kan medlemsstaterna inrätta 
nationella kapitalförvaltningsbolag eller 
vidta andra alternativa åtgärder inom 
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ramen för de nuvarande reglerna för statligt 
stöd och resolution av banker.

_________________ _________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 216
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kreditinstituten kommer att bli 
skyldiga att avsätta tillräckliga resurser när 
nya lån blir nödlidande, vilket bör skapa 
lämpliga incitament för att hantera 
nödlidande lån i ett tidigt skede och bör 
förhindra en alltför stor ackumulering av 
dem. När lån blir nödlidande skulle 
effektivare verkställighetsmekanismer för 
säkrade lån möjliggöra för kreditinstituten 
att ta nödlidande lån i anspråk förutsatt att 
det finns lämpliga skyddsåtgärder för 
låntagare. Skulle volymerna av nödlidande 
lån blir för stora – vilket i nuläget är fallet 
för vissa kreditinstitut och vissa 
medlemsstater – bör kreditinstituten kunna 
sälja dem till andra aktörer på en effektiv, 
konkurrenskraftig och öppen 
sekundärmarknad. Behöriga myndigheter 
för kreditinstituten kommer att vägleda 
dem avseende detta på grundval av deras 
befintliga bankspecifika befogenheter 
enligt andra pelaren i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/201327 
(kapitalkravsförordningen). Om 

(5) Kreditinstituten kommer att bli 
skyldiga att avsätta tillräckliga resurser när 
nya lån blir nödlidande, vilket bör skapa 
lämpliga incitament för att hantera 
nödlidande lån i ett tidigt skede och bör 
förhindra en alltför stor ackumulering av 
dem. När lån blir nödlidande skulle 
effektivare mekanismer för säkrade lån 
möjliggöra för kreditinstituten att 
genomföra en heltäckande strategi som 
skyddar låntagare på obestånd och 
tryggar banksystemets hållbarhet förutsatt 
att det finns kraftfulla och effektiva 
skyddsåtgärder för konsumenter. Skulle 
volymerna av nödlidande lån bli för stora – 
vilket i nuläget är fallet för vissa 
kreditinstitut och vissa medlemsstater – ska 
kreditinstituten inte kunna sälja eller 
överföra presterande kreditavtal som 
ingåtts med konsumenter till tredje part. 
Om nödlidande lån blir ett betydande och 
omfattande problem kan medlemsstaterna 
inrätta nationella kapitalförvaltningsbolag 
eller vidta andra alternativa åtgärder inom 
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nödlidande lån blir ett betydande och 
omfattande problem kan medlemsstaterna 
inrätta nationella kapitalförvaltningsbolag 
eller vidta andra alternativa åtgärder inom 
ramen för de nuvarande reglerna för statligt 
stöd och resolution av banker.

ramen för de nuvarande reglerna för statligt 
stöd och resolution av banker.

_________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 217
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Detta direktiv bör göra det möjligt 
för kreditinstituten att bättre hantera lån 
så fort de blir nödlidande genom att 
förbättra förutsättningarna för att 
antingen ta i anspråk den säkerhet som 
används som säkerhet för krediten eller 
för att sälja krediten till tredje parter. 
Införandet av påskyndat ianspråktagande 
av säkerhet som en snabb mekanism för 
återvinning av säkerheternas värde skulle 
minska kostnaderna för lösande av 
nödlidande lån och därmed stödja både 
kreditinstitut och förvärvare av 
nödlidande lån med att återvinna värde. 
När kreditinstitut drabbas av en stor 
ökning av nödlidande lån och saknar 
personal eller expertis för att förvalta dem 
korrekt skulle en fungerande lösning vara 
att antingen lägga ut förvaltningen av 
dessa lån på en specialiserad 
kreditförvaltare eller att överföra 
kreditavtalet till en kreditförvärvare som 

utgår
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har den riskbenägenhet och expertis som 
krävs för att förvalta det.

Or. en

Ändringsförslag 218
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Detta direktiv bör göra det möjligt 
för kreditinstituten att bättre hantera lån 
så fort de blir nödlidande genom att 
förbättra förutsättningarna för att 
antingen ta i anspråk den säkerhet som 
används som säkerhet för krediten eller 
för att sälja krediten till tredje parter. 
Införandet av påskyndat ianspråktagande 
av säkerhet som en snabb mekanism för 
återvinning av säkerheternas värde skulle 
minska kostnaderna för lösande av 
nödlidande lån och därmed stödja både 
kreditinstitut och förvärvare av 
nödlidande lån med att återvinna värde. 
När kreditinstitut drabbas av en stor 
ökning av nödlidande lån och saknar 
personal eller expertis för att förvalta dem 
korrekt skulle en fungerande lösning vara 
att antingen lägga ut förvaltningen av 
dessa lån på en specialiserad 
kreditförvaltare eller att överföra 
kreditavtalet till en kreditförvärvare som 
har den riskbenägenhet och expertis som 
krävs för att förvalta det.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 219
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De två lösningar som föreskrivs i 
detta direktiv för kreditinstitutens 
hantering av nödlidande lån är ömsesidigt 
förstärkande. I takt med en kortare 
verkställighetstid och en ökad 
återvinningsgrad, vilket är förväntat med 
påskyndat ianspråktagande av säkerhet 
utanför domstol, ökar värdet på ett 
nödlidande lån. Detta skulle i sin tur öka 
köpkurserna vid transaktioner av 
nödlidande lån. En ytterligare effekt är att 
det blir mindre komplicerat att sälja 
nödlidande lån om det har ställts en 
säkerhet för lånet. Orsaken till detta är att 
prissättning är enklare för ett säkrat 
nödlidande lån än ett lån utan säkerhet 
vid en sekundärmarknadstransaktion 
eftersom säkerhetens värde utgör ett 
minimivärde för det nödlidande lånet. En 
mer likvid och bättre fungerande 
sekundärmarknad för nödlidande lån där 
investerare skulle visa större intresse för 
nödlidande lån och där ett påskyndade 
verkställighetsförfarande utgör ett inslag 
skulle innebära att kreditinstituten får 
ytterligare incitament att använda ett 
påskyndat förfarande utanför domstol för 
ianspråktagande av säkerhet när nya lån 
utfärdas. Den harmonisering som uppnås 
genom detta direktiv skulle dessutom 
främja framväxten av investerare i 
nödlidande lån med hela EU som 
marknad, vilket skulle förbättra 
marknadslikviditeten ytterligare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 220
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv bör främja 
utvecklingen av sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att 
undanröja hinder för att kreditinstitut 
överför nödlidande lån till andra institut än 
kreditinstitut, samtidigt som man värnar 
om konsumenternas rättigheter. Varje 
föreslagen åtgärd bör också förenkla och 
harmonisera auktorisationskraven för 
kreditförvaltare. Genom detta direktiv bör 
det därför inrättas en unionsomfattande 
ram för både förvärvare och förvaltare av 
sådana kreditavtal som har utfärdats av 
kreditinstitut.

(9) Detta direktiv bör reglera 
utvecklingen av sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att 
tillhandahålla skyddsåtgärder och 
minimikrav då kreditinstitut överför 
nödlidande lån till andra institut än 
kreditinstitut, samtidigt som man värnar 
om konsumenternas rättigheter. Varje 
föreslagen åtgärd bör också förenkla och 
harmonisera auktorisationskraven för 
kreditförvaltare. Genom detta direktiv bör 
det därför inrättas en unionsomfattande 
ram för både förvärvare och förvaltare av 
sådana kreditavtal som har utfärdats av 
kreditinstitut, varvid kreditförvaltarna bör 
erhålla sin auktorisation samt stå under 
tillsyn av den medlemsstat i vilken de 
bedriver verksamhet. Detta direktiv 
möjliggör dessutom för medlemsstaterna 
att ställa högre krav på kreditförvaltare 
och kreditförvärvare.

Or. en

Ändringsförslag 221
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv bör främja 
utvecklingen av sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att 
undanröja hinder för att kreditinstitut 
överför nödlidande lån till andra institut än 
kreditinstitut, samtidigt som man värnar 
om konsumenternas rättigheter. Varje 
föreslagen åtgärd bör också förenkla och 
harmonisera auktorisationskraven för 
kreditförvaltare. Genom detta direktiv bör 

(9) Detta direktiv bör främja 
utvecklingen av sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att 
undanröja hinder för att kreditinstitut 
överför nödlidande lån till andra institut än 
kreditinstitut, samtidigt som man värnar 
om konsumenternas rättigheter, särskilt 
rättsligt skydd för hypoteksinnehavare 
mot avhysning från den huvudsakliga 
bostaden. Varje föreslagen åtgärd bör 
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det därför inrättas en unionsomfattande 
ram för både förvärvare och förvaltare av 
sådana kreditavtal som har utfärdats av 
kreditinstitut.

också förenkla och harmonisera 
auktorisationskraven för kreditförvaltare. 
Genom detta direktiv bör det därför inrättas 
en unionsomfattande ram för både 
förvärvare och förvaltare av sådana 
kreditavtal som har utfärdats av 
kreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 222
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv bör främja 
utvecklingen av sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att 
undanröja hinder för att kreditinstitut 
överför nödlidande lån till andra institut 
än kreditinstitut, samtidigt som man 
värnar om konsumenternas rättigheter. 
Varje föreslagen åtgärd bör också förenkla 
och harmonisera auktorisationskraven för 
kreditförvaltare. Genom detta direktiv bör 
det därför inrättas en unionsomfattande 
ram för både förvärvare och förvaltare av 
sådana kreditavtal som har utfärdats av 
kreditinstitut.

(9) Detta direktiv bör syfta till att 
reglera befintliga sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att värna 
om konsumenternas rättigheter. Varje 
föreslagen åtgärd bör också förenkla och 
harmonisera auktorisationskraven för 
kreditförvaltare. Genom detta direktiv bör 
det därför inrättas en unionsomfattande 
ram för kreditinstitut, kreditförvärvare och 
kreditförvaltare samt tillhandahållare av 
kreditförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 223
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1195240SV.docx 17/159 PE645.006v01-00

SV

(9) Detta direktiv bör främja 
utvecklingen av sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att 
undanröja hinder för att kreditinstitut 
överför nödlidande lån till andra institut än 
kreditinstitut, samtidigt som man värnar 
om konsumenternas rättigheter. Varje 
föreslagen åtgärd bör också förenkla och 
harmonisera auktorisationskraven för 
kreditförvaltare. Genom detta direktiv bör 
det därför inrättas en unionsomfattande 
ram för både förvärvare och förvaltare av 
sådana kreditavtal som har utfärdats av 
kreditinstitut.

(9) Detta direktiv bör främja 
utvecklingen av sekundärmarknader för 
nödlidande lån i unionen genom att 
undanröja hinder för att kreditinstitut 
överför nödlidande lån till andra institut än 
kreditinstitut, samtidigt som man 
säkerställer en hög konsumentskyddsnivå 
och värnar om konsumenternas rättigheter. 
Varje föreslagen åtgärd bör också förenkla 
och harmonisera auktorisationskraven för 
kreditförvaltare. Genom detta direktiv bör 
det därför inrättas en unionsomfattande 
ram för både förvärvare och förvaltare av 
sådana kreditavtal som har utfärdats av 
kreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Andra finansinstitut som är aktiva 
på sekundärmarknaden bör ta hänsyn till 
konsumenternas intressen och följa alla 
relevanta konsumentskyddskrav på 
nationell nivå och EU-nivå, inbegripet 
dem som anges i artikel 28 i direktiv 
2014/17/EU1a, i EBA:s riktlinjer om 
försenad betalning och utmätning samt i 
EBA:s slutliga riktlinjer om hantering av 
nödlidande exponeringar och 
exponeringar med anstånd.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om 
konsumentkreditavtal som avser 
bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU 
och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT 
L 60, 28.2.2014, s. 34).
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Or. en

Ändringsförslag 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Anståndsåtgärder bör ha till syfte 
att återställa låntagaren till en hållbar 
presterande återbetalningsstatus, med en 
rättvis behandling av konsumenterna i 
åtanke och med hänsyn till alla relevanta 
konsumentskyddskrav på nationell nivå 
och EU-nivå som kan vara tillämpliga. 
När kreditinstitut beslutar om vilka steg 
eller anståndsåtgärder som ska vidtas bör 
de ta hänsyn till konsumenternas 
intressen och följa befintliga 
konsumentskyddskrav, inbegripet dem 
som anges i artikel 28 i direktiv 
2014/17/EU, i EBA:s riktlinjer om 
försenad betalning och utmätning samt i 
EBA:s slutliga riktlinjer om hantering av 
nödlidande exponeringar och 
exponeringar med anstånd.

Or. en

Ändringsförslag 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Anståndsåtgärder kan bestå av att 
konsumenten erbjuds följande:
(a) Total eller partiell refinansiering av ett 
kreditavtal.
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(b) Ändring av bestämmelserna och 
villkoren i ett befintligt kreditavtal, till 
exempel genom
i) förlängning av hypoteksperiod,
ii) förändring av hypotekets art 
(exempelvis förändring från hypotek för 
kapital och räntor till hypotek för enbart 
räntor),
iii) betalningsanstånd för samtliga eller 
vissa delbetalningar för en period,
iv) förändring av räntesatsen upp till ett 
visst tak,
v) erbjudande om betalningsuppskov.

Or. en

Ändringsförslag 227
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I nuläget kan kreditförvärvare och 
kreditförvaltare dock inte dra nytta av den 
inre marknaden till följd av hinder som 
orsakas av skillnader i nationella 
lagstiftningar eftersom det saknas ett för 
ändamålet avsett och sammanhängande 
regelverk och tillsynssystem. 
Medlemsstaterna har mycket olika regler 
för hur andra institut än kreditinstitut kan 
erhålla kreditavtal från kreditinstitut. 
Andra institut än kreditinstitut som köper 
kredit som utfärdats av kreditinstitut 
regleras inte i vissa medlemsstater medan 
de i andra medlemsstater omfattas av 
olika krav, ibland även av ett krav på att 
erhålla auktorisation som om de vore 
kreditinstitut. Dessa skillnader i de 
rättsliga kraven har medfört betydande 
hinder för lagliga gränsöverskridande 
förvärv av kredit i unionen främst genom 
ökade efterlevnadskostnader vid förvärv 

utgår
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av kreditportföljer. Resultatet är att 
kreditförvärvare bedriver verksamhet i ett 
begränsat antal medlemsstater, vilket har 
lett till begränsad konkurrens på den inre 
marknaden eftersom antalet intresserade 
kreditförvärvare fortfarande är lågt. Detta 
har lett till en ineffektiv 
sekundärmarknad för nödlidande lån. 
Dessutom är volymerna på de 
huvudsakligen nationella marknaderna 
för nödlidande lån oftast små.

Or. en

Ändringsförslag 228
Bogdan Rzońca

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Ett nödlidande kreditavtal är en 
exponering som ska klassificeras som 
nödlidande i den mening som avses i 
artikel 47a i förordning (EU) 2019/630 av 
den 17 april 2019 om ändring av 
förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller 
minsta förlusttäckning för nödlidande 
exponeringar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det finns för närvarande inga 
gemensamma minimistandarder på EU-
nivå för reglering av 
kreditförvaltningsverksamhet. Dessutom 
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finns för närvarande inga fastställda 
gemensamma standarder för reglering av 
verksamhet avseende skuldindrivning.

Or. en

Ändringsförslag 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det finns för närvarande inga 
gemensamma minimistandarder på EU-
nivå för reglering av 
kreditförvaltningsverksamhet. Dessutom 
finns för närvarande inga fastställda 
gemensamma standarder för reglering av 
verksamhet avseende skuldindrivning.

Or. en

Ändringsförslag 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Avsaknaden av konkurrenstryck 
på marknaden för förvärv av kredit och 
på marknaden för 
kreditförvaltningsverksamhet resulterar i 
att kreditförvaltningsfirmor debiterar 
kreditförvärvare höga avgifter för sina 
tjänster och leder till låga priser på 
sekundärmarknaderna för kredit. Detta 
minskar incitamenten för kreditinstitut att 
minska sina nivåer av nödlidande lån.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 232
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför krävs åtgärder på EU-nivå 
för att hantera kreditförvärvares och 
kreditförvaltares ställning i förhållande till 
krediter som ursprungligen beviljats av 
kreditinstitut. Förslaget kommer i detta 
skede inte att omfatta krediter som 
ursprungligen utfärdats av andra institut än 
kreditinstitut eller allmän indrivning av 
skulder eftersom det saknas bevis på 
makroekonomisk relevans, dåligt 
anpassade incitament eller dåligt 
fungerande marknader för en sådan 
utvidgning av tillämpningsområdet.

(16) Därför krävs åtgärder på EU-nivå 
för att hantera kreditförvärvares och 
kreditförvaltares ställning i förhållande till 
nödlidande krediter som ursprungligen 
beviljats av kreditinstitut. Detta direktiv 
påverkar inte tillämpningen av nationella 
bestämmelser om införande av ytterligare 
krav för kreditförvärvare eller 
kreditförvaltare när det gäller 
omförhandlingen av villkoren och 
bestämmelserna i ett kreditavtal. Förslaget 
kommer i detta skede inte att omfatta 
krediter som ursprungligen utfärdats av 
andra institut än kreditinstitut eller allmän 
indrivning av skulder eftersom det saknas 
bevis på makroekonomisk relevans, dåligt 
anpassade incitament eller dåligt 
fungerande marknader för en sådan 
utvidgning av tillämpningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför krävs åtgärder på EU-nivå 
för att hantera kreditförvärvares och 
kreditförvaltares ställning i förhållande till 
krediter som ursprungligen beviljats av 
kreditinstitut. Förslaget kommer i detta 
skede inte att omfatta krediter som 

(16) Därför krävs åtgärder på EU-nivå 
för att hantera låntagarnas skydd och 
banksystemets hållbarhet samt 
kreditförvärvares och kreditförvaltares 
ställning i förhållande till krediter som 
ursprungligen beviljats av kreditinstitut. 
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ursprungligen utfärdats av andra institut än 
kreditinstitut eller allmän indrivning av 
skulder eftersom det saknas bevis på 
makroekonomisk relevans, dåligt 
anpassade incitament eller dåligt 
fungerande marknader för en sådan 
utvidgning av tillämpningsområdet.

Förslaget kommer i detta skede inte att 
omfatta krediter som ursprungligen 
utfärdats av andra institut än kreditinstitut 
eller allmän indrivning av skulder eftersom 
det saknas bevis på makroekonomisk 
relevans, dåligt anpassade incitament eller 
dåligt fungerande marknader för en sådan 
utvidgning av tillämpningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Direktivet påverkar inte heller de 
begränsningar i nationella lagar som rör 
överföring av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett nödlidande kreditavtal eller av 
det nödlidande kreditavtalet i sig som inte 
avslutats i enlighet med nationell civilrätt 
med följden att alla de belopp som ska 
betalas enligt kreditavtalet omedelbart 
förfaller till betalning, om så krävs för 
överföring till en enhet utanför 
banksystemet. Detta medför att det 
kommer att finnas medlemsstater där 
förvärv genom icke-reglerade kreditgivare 
av nödlidande kreditavtal som inte ligger 
efter eller som ligger efter med mindre än 
90 dagar eller som inte avslutats i enlighet 
med nationell civilrätt fortfarande 
kommer att vara begränsade, med hänsyn 
tagen till de nationella reglerna. Det står 
medlemsstaterna fritt att reglera 
överföring av presterande kreditavtal, 
bland annat genom att införa krav som 
liknar kraven i detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Identiskt med skäl 18 i rådets text (7344/19 ADD 1) samt skäl 16b i ECON-utskottets 
inofficiella kompromisstext från mars 2019.

Ändringsförslag 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Alla enheter som bedriver 
kreditförvaltningsverksamhet ska 
omfattas av samma regler, oavsett om de 
är specialiserade kreditförvaltare, 
bankinstitut eller kreditförvärvare. Detta 
skulle kunna vara en direkt följd av att 
låta kreditförvaltningsverksamhet 
omfattas av Mifid-reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Även om syftet med detta direktiv 
är att stärka kreditinstitutens förmåga att 
hantera krediter som blivit nödlidande eller 
riskerar att bli nödlidande, omfattar den 
sekundära marknaden för krediter både 
presterande och nödlidande krediter. Den 
faktiska marknadsförsäljningen omfattar 
kreditportföljer som består av en 
blandning av presterande, ineffektiva och 
nödlidande krediter. Portföljerna omfattar 
krediter både med och utan säkerhet som 
ägs av konsumenter eller företag. Om 

(17) Även om syftet med detta direktiv 
är att skydda konsumenternas rättigheter 
och stärka kreditinstitutens förmåga att 
hantera krediter som blivit nödlidande eller 
riskerar att bli nödlidande, omfattar den 
sekundära marknaden för krediter både 
presterande och nödlidande krediter. Den 
faktiska marknadsförsäljningen omfattar 
kreditportföljer som består av mycket 
ineffektiva och nödlidande krediter. 
Portföljerna omfattar krediter utan säkerhet 
som ägs av konsumenter eller företag. Om 
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reglerna för verkställighet av krediter är 
olika för varje typ av kredit eller låntagare 
skulle det innebära ytterligare kostnader 
avseende sammansättningen av de 
kreditportföljer som säljs. De bestämmelser 
i detta direktiv som är inriktade på 
utvecklingen av sekundärmarknaden 
omfattar presterande och nödlidande 
krediter i syfte att undvika en situation där 
dessa merkostnader skulle avskräcka 
investerarnas deltagande och splittra denna 
framväxande marknad. Kreditinstituten 
kommer att gynnas av en bredare 
investerarbas och effektivare 
kreditförvaltare. Liknande fördelar 
kommer att tillfalla 
kapitalförvaltningsbolag som är centrala i 
vissa medlemsstater vid marknadsföring 
av både nödlidande och presterande kredit 
från kreditinstitut som hade försatts i 
resolution eller omstrukturerats eller som 
på annat sätt har avlastat dem från deras 
balansräkningar28 .

reglerna för verkställighet av krediter är 
olika för varje typ av kredit eller låntagare 
skulle det innebära ytterligare kostnader 
avseende sammansättningen av de 
kreditportföljer som säljs. De bestämmelser 
i detta direktiv som är inriktade på 
utvecklingen av sekundärmarknaden 
omfattar nödlidande krediter i syfte att 
undvika en situation där dessa 
merkostnader skulle leda till en social kris 
och samtidigt avskräcka investerarnas 
deltagande och splittra denna framväxande 
marknad.

_________________
28 Se arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar SWD (2018 72) om en plan 
för kapitalförvaltningsbolag.

Or. en

Ändringsförslag 237
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att garantera en 
välfungerande inre marknad för lån och 
ett starkt konsumentskydd bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditförvärvarna har ett gott rykte. Detta 
är viktigt för att undvika skada för 
konsumenterna på denna marknad, 
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exempelvis användning av hotfullt eller 
kränkande språk eller beteende, eller hot 
mot konsumenterna och deras familjer.

Or. en

Ändringsförslag 238
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den vikt som läggs av 
unionslagstiftaren vid det konsumentskydd 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/17/EU29, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/48/EG30 och 
rådets direktiv 93/13/EEG31 innebär att en 
överlåtelse av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller avtalet i sig till 
en kreditförvärvare inte på något sätt bör 
påverka den skyddsnivå som beviljas 
konsumenterna genom unionsrätten. 
Kreditförvärvare och kreditförvaltare bör 
därför följa den unionsrätt som är 
tillämplig på det ursprungliga 
kreditavtalet och konsumenten bör 
behålla samma skyddsnivå som 
tillhandahålls enligt unionsrätten eller 
som avgörs enligt EU:s eller nationella 
lagvalsregler oavsett vilken lag som är 
tillämplig på kreditförvärvaren eller 
kreditförvaltaren.

(18) Den vikt som läggs av 
unionslagstiftaren vid det konsumentskydd 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/17/EU29, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/48/EG30 och 
rådets direktiv 93/13/EEG31 innebär att en 
överlåtelse av krediträttigheter enligt ett 
kreditavtal eller avtalet i sig till en 
kreditförvärvare inte på något sätt bör 
påverka den skyddsnivå som beviljas 
konsumenterna genom unionsrätten.

_________________ _________________
29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om 
konsumentkreditavtal som avser 
bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU 
och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 
60, 28.2.2014, s. 34).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om 
konsumentkreditavtal som avser 
bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU 
och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 
60, 28.2.2014, s. 34).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/48/EG av den 23 april 2008 om 
konsumentkreditavtal och om upphävande 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/48/EG av den 23 april 2008 om 
konsumentkreditavtal och om upphävande 
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av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 34, 
22.5.2008, s. 66).

av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 34, 
22.5.2008, s. 66).

31 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

31 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 239
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den vikt som läggs av 
unionslagstiftaren vid det konsumentskydd 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/17/EU29, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/48/EG30 och 
rådets direktiv 93/13/EEG31 innebär att en 
överlåtelse av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller avtalet i sig till 
en kreditförvärvare inte på något sätt bör 
påverka den skyddsnivå som beviljas 
konsumenterna genom unionsrätten. 
Kreditförvärvare och kreditförvaltare bör 
därför följa den unionsrätt som är 
tillämplig på det ursprungliga kreditavtalet 
och konsumenten bör behålla samma 
skyddsnivå som tillhandahålls enligt 
unionsrätten eller som avgörs enligt EU:s 
eller nationella lagvalsregler oavsett vilken 
lag som är tillämplig på kreditförvärvaren 
eller kreditförvaltaren.

(18) Den vikt som läggs av 
unionslagstiftaren vid det konsumentskydd 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/17/EU29, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/48/EG30 och 
rådets direktiv 93/13/EEG31 innebär att en 
överlåtelse av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller avtalet i sig till 
en kreditförvärvare inte på något sätt bör 
påverka den skyddsnivå som beviljas 
konsumenterna genom unionsrätten. 
Medlemsstaterna bör därför säkerställa 
att kreditförvärvare och kreditförvaltare 
följer den unionsrätt som är tillämplig på 
det ursprungliga kreditavtalet och bör 
säkerställa att konsumenten behåller 
samma skyddsnivå som tillhandahålls 
enligt unionsrätten eller som avgörs enligt 
EU:s eller nationella lagvalsregler oavsett 
vilken lag som är tillämplig på 
kreditförvärvaren eller kreditförvaltaren. 
Detta direktiv bör inte förhindra 
medlemsstaterna från att tillämpa 
striktare regler för konsumentskydd när 
det gäller kreditförvaltare eller 
kreditförvärvare.

_________________ _________________
29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om 
konsumentkreditavtal som avser 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om 
konsumentkreditavtal som avser 
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bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU 
och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 
60, 28.2.2014, s. 34).

bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU 
och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 
60, 28.2.2014, s. 34).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/48/EG av den 23 april 2008 om 
konsumentkreditavtal och om upphävande 
av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 34, 
22.5.2008, s. 66).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/48/EG av den 23 april 2008 om 
konsumentkreditavtal och om upphävande 
av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 34, 
22.5.2008, s. 66).

31 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

31 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 240
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den vikt som läggs av 
unionslagstiftaren vid det konsumentskydd 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/17/EU29, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/48/EG30 och 
rådets direktiv 93/13/EEG31 innebär att en 
överlåtelse av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller avtalet i sig till 
en kreditförvärvare inte på något sätt bör 
påverka den skyddsnivå som beviljas 
konsumenterna genom unionsrätten. 
Kreditförvärvare och kreditförvaltare bör 
därför följa den unionsrätt som är 
tillämplig på det ursprungliga kreditavtalet 
och konsumenten bör behålla samma 
skyddsnivå som tillhandahålls enligt 
unionsrätten eller som avgörs enligt EU:s 
eller nationella lagvalsregler oavsett 
vilken lag som är tillämplig på 
kreditförvärvaren eller kreditförvaltaren.

(18) Den vikt som läggs av 
unionslagstiftaren vid det konsumentskydd 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/17/EU29, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/48/EG30 och 
rådets direktiv 93/13/EEG31 innebär att en 
överlåtelse av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller avtalet i sig till 
en kreditförvärvare inte på något sätt bör 
påverka den skyddsnivå som beviljas 
konsumenterna genom den nationella 
rätten och unionsrätten. Kreditförvärvare 
och kreditförvaltare bör därför följa den 
nationella rätt och den unionsrätt som är 
tillämplig på det ursprungliga kreditavtalet 
och konsumenten bör behålla samma 
skyddsnivå som tillhandahålls enligt den 
nationella rätten och unionsrätten oavsett 
vilken lag som är tillämplig på 
kreditförvärvaren eller kreditförvaltaren. 
Nationella behöriga myndigheter måste 
säkerställa att ingen låntagare får sämre 
villkor till följd av överföringen av deras 
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kreditavtal från ett kreditinstitut till en 
kreditförvärvare eller kreditförvaltare.

_________________ _________________
29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om 
konsumentkreditavtal som avser 
bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU 
och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 
60, 28.2.2014, s. 34).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om 
konsumentkreditavtal som avser 
bostadsfastighet och om ändring av 
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU 
och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 
60, 28.2.2014, s. 34).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/48/EG av den 23 april 2008 om 
konsumentkreditavtal och om upphävande 
av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 34, 
22.5.2008, s. 66).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/48/EG av den 23 april 2008 om 
konsumentkreditavtal och om upphävande 
av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 34, 
22.5.2008, s. 66).

31 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

31 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 241
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av det konsumentskydd 
som garanteras genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/27/EG, som förbjuder otillbörliga 
metoder, bland annat sådana under 
genomförande av ett avtal där 
konsumenten blir vilseledd angående sina 
rättigheter eller skyldigheter, eller utsätts 
för trakasserier eller tvång exempelvis vad 
gäller tidpunkt, plats, art och varaktighet 
av åtgärder för efterlevnad eller 
kontakter, användning av hotfullt eller 
kränkande språk eller beteende, eller hot 
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om att vidta åtgärder som inte lagligen 
kan genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå fastställs i 
unionsrätten och i nationell lagstiftning ett 
antal rättigheter och skyddsåtgärder med 
anknytning till kreditavtal som utlovats till 
eller beviljats konsumenter. Dessa 
rättigheter och skyddsåtgärder är i 
synnerhet tillämpliga på förhandlingar om 
och ingående av kreditavtal och avtalets 
prestationer eller avsaknad av prestationer. 
Detta är särskilt fallet när det gäller 
långsiktiga konsumentkreditavtal som 
omfattas av direktiv 2014/17/EU med 
avseende på konsumenternas rätt att helt 
eller delvis fullgöra sina skyldigheter enligt 
ett kreditavtal innan avtalet löper ut eller 
att i tillämpliga fall bli informerade genom 
det standardiserade EU-faktabladet om en 
eventuell överföring av kreditavtalet till en 
kreditförvärvare. Låntagarens rättigheter 
bör inte heller ändras om överföringen av 
kreditavtalet mellan ett kreditinstitut och 
en förvärvare sker i form av att avtalet 
förnyas.

(20) För att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå fastställs i 
unionsrätten och i nationell lagstiftning ett 
antal rättigheter och skyddsåtgärder med 
anknytning till kreditavtal som inte är 
konsumentlån, framför allt sådana som 
har den huvudsakliga bostaden som 
säkerhet. Dessa rättigheter och 
skyddsåtgärder är i synnerhet tillämpliga 
på förhandlingar om och ingående av 
kreditavtal och avtalets prestationer eller 
avsaknad av prestationer. Detta är särskilt 
fallet när det gäller långsiktiga 
konsumentkreditavtal som omfattas av 
direktiv 2014/17/EU med avseende på 
konsumenternas rätt att helt eller delvis 
fullgöra sina skyldigheter enligt ett 
kreditavtal innan avtalet löper ut eller att i 
tillämpliga fall bli informerade genom det 
standardiserade EU-faktabladet, samtidigt 
som en överföring av kreditavtalet till en 
kreditförvärvare över huvud taget inte bör 
tillåtas, eftersom låntagarens rättigheter 
inte heller bör ändras under någon 
omständighet eller genom att avtalet 
förnyas.

Or. en

Ändringsförslag 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Hypotekslån med huvudsakliga 
bostäder som säkerhet måste undantas 
från det här direktivets 
tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Enligt detta direktiv får ett 
nödlidande lån som säkras av ett 
hypotekslån med en bostadsfastighet som 
säkerhet inte överföras utan ett skriftligt 
medgivande av låntagaren.

Or. en

Ändringsförslag 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Unionens kreditinstitut och deras 
dotterbolag bedriver 
kreditförvaltningsverksamhet som en del 
av den normala verksamheten. De har 
samma skyldigheter avseende kredit som 
de själva har utfärdat och kredit som de har 
köpt från ett annat kreditinstitut. Eftersom 
de redan regleras genom lagstiftning och 

(22) Unionens kreditinstitut bedriver 
kreditförvaltningsverksamhet som en del 
av den normala verksamheten. De har 
samma skyldigheter avseende kreditavtal 
som de själva har utfärdat och kreditavtal 
som de har köpt från ett annat kreditinstitut 
eller som de förvaltar å en 
kreditförvärvares vägnar. Eftersom de 
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övervakas, skulle tillämpning av detta 
direktiv på deras kreditförvaltnings- eller 
kreditköpsverksamhet innebära en onödig 
dubblering av auktorisations- och 
efterlevnadskostnaderna, och de omfattas 
därför inte av detta direktiv.

redan regleras genom lagstiftning och 
övervakas, skulle tillämpning av detta 
direktiv på deras kreditförvaltnings- eller 
kreditköpsverksamhet innebära en onödig 
dubblering av auktorisations- och 
efterlevnadskostnaderna, och de omfattas 
därför inte av detta direktiv. Även 
kreditinstitutens utkontraktering av 
kreditförvaltningsverksamhet, avseende 
både presterande och nödlidande 
kreditavtal, till kreditförvaltare eller andra 
tredje parter, faller utanför 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
eftersom kreditinstituten redan måste 
följa de tillämpliga reglerna för 
utkontraktering. Kreditgivare som inte är 
kreditinstitut men som ändå regleras och 
står under tillsyn av en behörig myndighet 
i en medlemsstat i enlighet med direktiv 
2008/48/EG och direktiv 2014/17/EU och 
som bedriver 
kreditförvaltningsverksamhet för lån som 
beviljas konsumenter som en del av den 
normala verksamheten omfattas inte av 
detta direktiv när de i den medlemsstaten 
utför kreditförvaltningsverksamhet för lån 
som utfärdats av kreditinstitut. Dessutom 
bör förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, förvaltningsbolag och 
investeringsbolag (förutsatt att 
investeringsbolaget inte har utsett ett 
förvaltningsbolag) som är auktoriserade 
eller registrerade enligt direktiv 
2011/61/EU eller direktiv 2009/65/EG inte 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Det finns också vissa 
yrkesgrupper som bedriver underordnade 
verksamheter som liknar 
förvaltningsverksamhet, nämligen 
notarier, advokater, utmätningsmän och 
tjänstemän som agerar enligt nationella 
rättsliga bestämmelser och genomför 
bindande åtgärder, och därför kan 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
detta direktiv för dessa yrken.

Or. en
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Ändringsförslag 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att göra det möjligt för 
befintliga kreditförvärvare och 
kreditförvaltare att anpassa sig till kraven i 
de nationella bestämmelserna varigenom 
detta direktiv genomförs, och särskilt för 
att möjliggöra för en kreditförvaltare att bli 
auktoriserad, kommer detta direktiv endast 
att tillämpas på överföringar av kreditavtal 
som äger rum sex månader efter det att 
tidsfristen för införlivande har löpt ut.

(23) För att göra det möjligt för 
befintliga kreditförvärvare och 
kreditförvaltare att anpassa sig till kraven i 
de nationella bestämmelserna varigenom 
detta direktiv genomförs, och särskilt för 
att möjliggöra för en kreditförvaltare att bli 
auktoriserad, kommer detta direktiv endast 
att tillämpas på överföringar av kreditavtal 
som äger rum sex månader efter det att 
tidsfristen för införlivande har löpt ut och 
först efter att kreditgivaren har gett de 
låntagare som är på obestånd rätt att köpa 
tillbaka sina skulder till samma pris.

Or. en

Ändringsförslag 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Auktorisationen av en 
kreditförvaltare för att tillhandahålla 
kreditförvaltningsverksamhet i hela 
unionen bör omfattas av enhetliga och 
harmoniserade villkor som bör tillämpas på 
ett proportionellt sätt av de behöriga 
myndigheterna. För att undvika att skyddet 
av gäldenären eller låntagaren minskar och 
för att främja förtroendet bör det i villkoren 
för att bevilja och behålla en auktorisation 
som kreditförvaltare säkerställas att 
personer som har ett kvalificerat innehav i 
kreditförvaltaren eller som ingår i 
förvaltarens ledning inte finns i registret 

(24) Auktorisationen av en 
kreditförvaltare för att tillhandahålla 
kreditförvaltningsverksamhet i hela 
unionen bör omfattas av enhetliga och 
harmoniserade villkor som bör tillämpas på 
ett proportionellt sätt av de behöriga 
myndigheterna. För att undvika att skyddet 
av gäldenären eller låntagaren minskar och 
för att främja förtroendet bör det i villkoren 
för att bevilja och behålla en auktorisation 
som kreditförvaltare säkerställas att 
personer som har ett kvalificerat innehav i 
kreditförvaltaren eller som ingår i 
förvaltarens ledning inte finns i registret 
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för allvarliga brott med anknytning till 
egendomsbrott, brott i samband med 
ekonomisk verksamhet eller brott mot den 
fysiska integriteten och att de har gott 
anseende. Dessa personer samt 
kreditförvaltaren bör inte heller vara 
föremål för ett insolvensförfarande eller 
tidigare ha förklarats i konkurs såvida de 
inte har förklarats återställda i enlighet med 
nationell lagstiftning. För att säkerställa 
överensstämmelse med gäldenärsskyddet 
och reglerna för skydd av personuppgifter 
krävs det att det inrättas lämpliga 
styrformer och interna kontrollmekanismer 
samt registrering och hantering av 
klagomål och att de är föremål för tillsyn. 
Dessutom bör kreditförvaltarna vara 
skyldiga att agera rättvist och med 
vederbörlig hänsyn till låntagarens 
ekonomiska situation. Om det på nationell 
nivå finns skuldrådgivningstjänster som 
underlättar skuldåterbetalning, bör 
kreditförvaltaren överväga att hänvisa 
låntagaren till sådana tjänster.

för allvarliga brott med anknytning till 
egendomsbrott, brott i samband med 
ekonomisk verksamhet eller brott mot den 
fysiska integriteten och att de har gott 
anseende. Dessa personer samt 
kreditförvaltaren bör inte heller vara 
föremål för ett insolvensförfarande eller 
tidigare ha förklarats i konkurs såvida de 
inte har förklarats återställda i enlighet med 
nationell lagstiftning. För att säkerställa 
överensstämmelse med gäldenärsskyddet 
och reglerna för skydd av personuppgifter 
krävs det att det inrättas lämpliga 
styrformer och interna kontrollmekanismer 
samt registrering och hantering av 
klagomål och att de är föremål för tillsyn. 
Dessutom bör kreditförvaltarna vara 
skyldiga att agera rättvist och med 
vederbörlig hänsyn till låntagarens 
ekonomiska situation. Med avseende på 
låntagare bör kreditförvaltare även 
uppfylla de gemensamma EU-
minimistandarder som fastställs i detta 
direktiv och införlivas av 
medlemsstaterna. Om det på nationell nivå 
finns skuldrådgivningstjänster som 
underlättar skuldåterbetalning, är 
kreditförvaltaren skyldig att hänvisa 
låntagaren till sådana tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 248
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Kreditförvärvare bör också vara 
auktoriserade för tillhandahållande av 
kreditförvaltningsverksamhet inom 
unionen för att säkerställa att de som har 
äganderätt till kredit som beviljats enligt 
kreditavtalet regleras av de behöriga 
myndigheterna och omfattas av en 



AM\1195240SV.docx 35/159 PE645.006v01-00

SV

enhetlig och harmoniserad uppsättning 
villkor som bör tillämpas på ett 
proportionerligt sätt av de behöriga 
myndigheterna. Villkoren för att bevilja 
och behålla en auktorisation för en 
kreditförvärvare bör vara samma som de 
som gäller för en kreditförvaltare. 
Kreditförvaltare bör vara skyldiga att 
agera rättvist och med vederbörlig hänsyn 
till låntagarnas ekonomiska situation. Om 
det på nationell nivå finns 
skuldrådgivningstjänster som underlättar 
skuldåterbetalning, bör kreditförvärvaren 
överväga att hänvisa låntagaren till 
sådana tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 249
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att undvika långdragna 
förfaranden och osäkerhet är det 
nödvändigt att fastställa krav avseende den 
information som sökandena måste lägga 
fram samt rimliga tidsfrister för att utfärda 
en auktorisation och villkoren för att 
återkalla en auktorisation. När 
myndigheterna återkallar en auktorisation 
för en kreditförvaltare som tillhandahåller 
kreditförvaltningsverksamhet i andra 
medlemsstater bör de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten 
underrättas. Det bör också inrättas ett 
uppdaterat offentligt webbregister i varje 
medlemsstat för att säkerställa öppenhet 
när det gäller antalet auktoriserade 
kreditförvaltare och deras identitet.

(25) För att undvika långdragna 
förfaranden och osäkerhet är det 
nödvändigt att fastställa krav avseende den 
information som sökandena måste lägga 
fram samt rimliga tidsfrister för att utfärda 
en auktorisation och villkoren för att 
återkalla en auktorisation. När 
myndigheterna återkallar en auktorisation 
för en kreditförvaltare eller 
kreditförvärvare som tillhandahåller 
kreditförvaltningsverksamhet i andra 
medlemsstater bör de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten 
underrättas. Det bör också inrättas ett 
uppdaterat offentligt webbregister i varje 
medlemsstat för att säkerställa öppenhet 
när det gäller antalet auktoriserade 
kreditförvaltare och kreditförvärvare och 
deras identitet.

Or. en
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Ändringsförslag 250
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En viktig förutsättning för att 
kreditförvärvare och kreditförvaltare ska 
kunna ta på sig rollen bör vara att de kan få 
tillgång till all relevant information och 
medlemsstaten bör säkerställa att detta är 
möjligt, samtidigt som EU:s 
dataskyddsbestämmelser och de nationella 
dataskyddsbestämmelserna iakttas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Om ett kreditinstitut överför ett 
kreditavtal bör de vara skyldiga att 
informera sin tillsynsmyndighet och den 
behöriga myndighet som kontrollerar 
efterlevnaden av detta direktiv om de 
viktigaste egenskaperna hos den överförda 
kreditportföljen och förvärvarens identitet 
och, i förekommande fall, förvärvarens 
företrädare i unionen. Den behöriga 
myndigheten bör vara skyldig att överföra 
dessa uppgifter till de myndigheter som är 
behöriga att utöva tillsyn över 
kreditförvärvaren och den behöriga 
myndighet där låntagaren är etablerad. 
Sådana krav på öppenhet möjliggör en 
harmoniserad och effektiv övervakning av 
överföringen av kreditavtal inom unionen.

(31) Om ett kreditinstitut överför ett 
kreditavtal bör de vara skyldiga att 
informera sin tillsynsmyndighet och den 
behöriga myndighet som kontrollerar 
efterlevnaden av detta direktiv, varje 
kvartal och på aggregerad nivå, om 
åtminstone det sammanlagda utestående 
saldot för den överförda kreditportföljen 
samt antalet lån som ingår och storleken 
på dessa samt huruvida den omfattar 
avtal som ingåtts med konsumenter. För 
varje portfölj som överförs i en enda 
transaktion bör informationen omfatta 
identifieringskoden för juridiska personer 
eller, när denna inte är tillgänglig, 
uppgifter om förvärvarens identitet och 
adress och, i förekommande fall, 
förvärvarens företrädare i unionen. Den 
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behöriga myndigheten bör vara skyldig att 
överföra dessa uppgifter till de 
myndigheter som är behöriga att utöva 
tillsyn över kreditförvärvaren. Sådana krav 
på öppenhet möjliggör en harmoniserad 
och effektiv övervakning av överföringen 
av kreditavtal inom unionen. I syfte att 
uppfylla proportionalitetsprincipen bör de 
behöriga myndigheterna, för att undvika 
dubbelarbete, beakta den information som 
de redan har tillgång till på andra sätt, 
särskilt när det gäller kreditinstitut. Det är 
underförstått att anmälningskraven till 
den nationella behöriga myndigheten för 
en kreditportfölj, när denna portfölj väl 
har överförts till en kreditförvärvare, 
faller inom den senares ansvarsområde. 
När det gäller 
värdepapperiseringstransaktioner, i de 
fall obligatoriska öppenhetsmallar 
föreskrivs, bör all dubbelrapportering i 
enlighet med detta direktiv undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 252
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Som en del av rådets handlingsplan 
skulle kreditinstitutens datainfrastruktur 
stärkas genom enhetliga och 
standardiserade data för nödlidande 
kreditavtal. Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) har utvecklat datamallar som ger 
information om kreditexponeringar utanför 
handelslagret och gör det möjligt för 
potentiella förvärvare att utvärdera 
kreditavtalens värde och agera med 
tillbörlig aktsamhet. Att använda sådana 
mallar på kreditavtal skulle minska det 
asymmetriska informationsförhållandet 
mellan potentiella förvärvare och säljare av 

(32) Som en del av rådets handlingsplan 
skulle kreditinstitutens datainfrastruktur 
stärkas genom enhetliga och 
standardiserade data för nödlidande 
kreditavtal. Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) har utvecklat datamallar som ger 
information om kreditexponeringar utanför 
handelslagret och gör det möjligt för 
potentiella förvärvare att utvärdera 
kreditavtalens värde och agera med 
tillbörlig aktsamhet. Att använda sådana 
mallar på kreditavtal skulle minska det 
asymmetriska informationsförhållandet 
mellan potentiella förvärvare och säljare av 
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kreditavtal och därmed bidra till 
utvecklingen av en fungerande 
sekundärmarknad i unionen. EBA bör 
därför utveckla datamallarna så att de blir 
tekniska genomförandestandarder och 
kreditinstituten bör använda dessa 
standarder för att underlätta värderingen av 
de kreditavtal som saluförs.

kreditavtal och därmed bidra till 
utvecklingen av en fungerande 
sekundärmarknad i unionen. EBA bör 
därför utveckla datamallarna så att de blir 
tekniska genomförandestandarder för 
kreditinstituten. För att efterleva 
proportionalitetsprincipen bör dessa 
informationskrav tillämpas på 
kreditinstituten på ett proportionerligt sätt 
med hänsyn tagen till deras storlek och 
komplexitet. Andra säljare av kreditavtal 
bör uppmuntras till att använda dessa 
standarder för att underlätta värderingen av 
de kreditavtal som saluförs.

Or. en

Ändringsförslag 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Eftersom värderingen av en portfölj 
med nödlidande krediter är komplicerad 
och komplex är de faktiska köparna på 
sekundärmarknaderna sofistikerade 
investerare. Ofta är de investeringsfonder, 
finansinstitut eller kreditinstitut. Eftersom 
de inte skapar ny kredit utan köper 
befintlig kredit på egen risk orsakar de inte 
tillsynsproblem och deras potentiella 
bidrag till systemrisken är försumbar. Det 
är därför inte berättigat att kräva att dessa 
typer av investerare ska ansöka om 
auktorisation eller att ange särskilda villkor 
för att de ska kunna delta i sådan 
verksamhet. Det är dock viktigt att EU:s 
regler och de nationella reglerna för 
konsumentskydd fortsätter att tillämpas 
och att låntagarnas rättigheter även i 
fortsättningen är de som följer av det 
ursprungliga kreditavtalet.

(33) Eftersom värderingen av en portfölj 
med nödlidande krediter är komplicerad 
och komplex är de faktiska köparna på 
sekundärmarknaderna sofistikerade 
investerare. Ofta är de investeringsfonder, 
finansinstitut eller kreditinstitut. Eftersom 
de inte skapar ny kredit utan köper 
befintlig kredit på egen risk orsakar de inte 
tillsynsproblem och deras potentiella 
bidrag till systemrisken är försumbar. Det 
är därför inte berättigat att kräva att dessa 
typer av investerare ska ansöka om 
auktorisation eller att ange särskilda villkor 
för att de ska kunna delta i sådan 
verksamhet. Det är dock viktigt att EU:s 
regler och de nationella reglerna för 
konsumentskydd fortsätter att tillämpas 
och att låntagarnas rättigheter även i 
fortsättningen är de som följer av det 
ursprungliga kreditavtalet. 
Kreditförvärvare som inte är kreditinstitut 
men som ändå regleras eller tillses av en 
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medlemsstats behöriga myndighet kan i 
vissa fall tillhandahålla ny kredit till 
lånande företag i ett försök att vidta 
rimliga återvinningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Kreditförvärvare från tredjeländer 
kan göra det svårare för EU:s konsumenter 
att åberopa sina rättigheter enligt 
unionsrätten och för de nationella 
myndigheterna att övervaka 
verkställigheten av kreditavtalet. 
Kreditinstitut kan även avskräckas från att 
överföra sådana kreditavtal till förvärvare 
från tredjeländer på grund av 
anseenderisken. Att ålägga företrädaren 
för en förvärvare av konsumentkrediter 
från tredjeland en skyldighet att utse ett 
kreditinstitut eller en kreditförvaltare som 
auktoriserats i unionen till förvaltare av 
kreditavtal säkerställer att samma 
standarder avseende konsumenternas 
rättigheter bibehålls efter att kreditavtalet 
överförts. Kreditförvaltaren måste att följa 
tillämplig unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning och de nationella 
myndigheterna i de enskilda 
medlemsstaterna bör ges nödvändiga 
befogenheter att effektivt övervaka 
förvaltarens verksamhet.

(34) Kreditförvärvare från tredjeländer 
kan göra det svårare för EU:s konsumenter 
att åberopa sina rättigheter enligt 
unionsrätten och för de nationella 
myndigheterna att övervaka 
verkställigheten av kreditavtalet. 
Kreditinstitut kan även avskräckas från att 
överföra sådana kreditavtal till förvärvare 
från tredjeländer på grund av 
anseenderisken. Till följd av detta måste 
såväl kreditförvärvare som kreditförvaltare 
som bedriver verksamhet i unionen ha 
auktoriserats i unionen för att säkerställa 
att samma standarder avseende 
konsumenternas rättigheter bibehålls efter 
att kreditavtalet överförts. 
Kreditförvärvaren och kreditförvaltaren 
måste följa tillämplig unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning och de nationella 
myndigheterna i de enskilda 
medlemsstaterna bör ges nödvändiga 
befogenheter att effektivt övervaka deras 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Kreditförvärvare förlitar sig i 
allmänhet på en kortsiktig affärsmodell 
som är specialiserad på förvärv av 
nödlidande skulder till kraftigt rabatterat 
pris i ett försök att anskaffa de 
bakomliggande tillgångarna så snabbt 
som möjligt. Eftersom det är 
kreditförvärvaren som fattar de 
avgörande besluten om nödlidande lån, 
inklusive om räntesatser för såväl 
sanering av ett lån som verkställande av 
ett lån, är det mycket viktigt att 
kreditförvärvaren – och inte bara den 
kreditförvaltare som fungerar som 
mellanhand – är auktoriserad och 
reglerad i unionen, och omfattas av 
tillsyn, utredning och påföljder av de 
nationella behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat som den bedriver verksamhet 
i.

Or. en

Ändringsförslag 256
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) När en kreditförvärvare förvaltar 
och verkställer de rättigheter och 
skyldigheter som rör kreditgivarens 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller 
själva kreditavtalet, betraktas denna som 
en kreditförvaltare och bör därför 
auktoriseras enligt de regler som fastställs 
i detta direktiv.
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Or. en

Ändringsförslag 257
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Utan att det påverkar 
skyldigheterna innan avtalet ingås enligt 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG 
och direktiv 93/13/EEG, och i syfte att 
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, 
bör konsumenten i god tid och innan 
villkoren i kreditavtalet eventuellt ändras få 
en tydlig och fullständig förteckning över 
alla sådana ändringar, tidsplanen för 
genomförandet av dem och nödvändiga 
uppgifter samt namnet på och adressen till 
den myndighet där han eller hon kan lämna 
in ett klagomål.

(52) Utan att det påverkar 
skyldigheterna innan avtalet ingås enligt 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG 
och direktiv 93/13/EEG, och i syfte att 
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, 
bör konsumenten i god tid och innan 
villkoren i kreditavtalet eventuellt ändras få 
en tydlig och fullständig förteckning över 
alla sådana betydande ändringar, 
tidsplanen för genomförandet av dem och 
nödvändiga uppgifter samt namnet på och 
adressen till den myndighet där han eller 
hon kan lämna in ett klagomål.

Or. en

Motivering

För att undvika oproportionerligt stora administrativa bördor bör informationskravet endast 
tillämpas när det gäller betydande ändringar.

Ändringsförslag 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) För att uppnå en lämplig 
skyddsnivå för låntagarna och för att 
åtgärda oegentligheter i 
skuldindrivningen bör harmoniserade 
EU-förordningar säkerställa att 
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kreditförvaltarnas kostnader och 
ersättningar aldrig påförs låntagarna.

Or. en

Ändringsförslag 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) Medlemsstaterna ska säkerställa 
att uppförande eller praxis som sannolikt 
skulle inverka negativt på låntagarnas 
personliga integritet och/eller deras 
mänskliga värdighet, eller som sannolikt 
skulle vilseleda dem är förbjudna. Praxis 
som kan anses utgöra trakasserier 
inbegriper att skicka alltför många 
kravbrev, använda hotfullt språkbruk, 
använda stigmatiserande kuvert, besöka 
låntagaren under arbetstid eller på 
arbetsplatsen, eller kontakta dennes 
kollegor eller familjemedlemmar. Sådan 
praxis kan förvärra låntagarens situation 
genom att eventuellt orsaka förlust av 
anställning och minska dennes möjlighet 
att återbetala skulden.

Or. en

Ändringsförslag 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs en gemensam ram 
för och krav avseende följande:

Detta direktiv gäller nödlidande lån med 
undantag av kreditavtal med respektive 
utan säkerhet som ingåtts mellan 
kreditgivare och konsumenter i enlighet 
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med artikel 3 a i direktiv 2008/48/EG. I 
detta direktiv fastställs en gemensam ram 
för och krav avseende följande:

Or. de

Motivering

Av konsumentskyddsskäl är det inte önskvärt med en andrahandsmarknad för 
konsumentkrediter och en sådan bör därför förkastas, eftersom man kan förvänta sig att 
konsumenternas avtalsposition i praktiken avsevärt försämras genom försäljning av 
fordringar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs en gemensam ram 
för och krav avseende följande:

Detta direktiv avser nödlidande kreditavtal 
och fastställer en gemensam ram för och 
krav avseende följande:

Or. en

Motivering

Denna ändring berör hela texten.

Ändringsförslag 262
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kreditförvaltare som agerar på 
uppdrag av ett kreditinstitut eller en 
kreditförvärvare avseende ett kreditavtal 
som utfärdats av ett kreditinstitut eller av 
dess dotterbolag.

(a) Kreditförvaltare avseende 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller avseende kreditavtalet i 
sig, som utfärdats av ett kreditinstitut, av 
dess dotterbolag som är etablerade i 
unionen eller av andra kreditgivare som 
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är kreditgivare eller agerar på uppdrag av 
en kreditförvärvare eller ett kreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kreditförvaltare som agerar på 
uppdrag av ett kreditinstitut eller en 
kreditförvärvare avseende ett kreditavtal 
som utfärdats av ett kreditinstitut eller av 
dess dotterbolag.

(a) Kreditförvaltare avseende 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig som 
utfärdats av ett kreditinstitut som är 
etablerat i unionen och som agerar på 
uppdrag av ett kreditinstitut eller en 
kreditförvärvare.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kreditförvaltare som agerar på 
uppdrag av ett kreditinstitut eller en 
kreditförvärvare avseende ett kreditavtal 
som utfärdats av ett kreditinstitut eller av 
dess dotterbolag.

(a) Kreditförvaltare som agerar på 
uppdrag av ett kreditinstitut eller en 
kreditförvärvare avseende ett nödlidande 
kreditavtal som utfärdats av ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 265
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kreditförvärvare avseende ett 
kreditavtal som utfärdats av ett 
kreditinstitut eller av dess dotterbolag.

(b) Kreditförvärvare avseende 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller avseende kreditavtalet i 
sig, som utfärdats av ett kreditinstitut, av 
dess dotterbolag som är etablerade i 
unionen eller av andra kreditgivare.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kreditförvärvare avseende ett 
kreditavtal som utfärdats av ett 
kreditinstitut eller av dess dotterbolag.

(b) Kreditförvärvare avseende ett 
nödlidande kreditavtal som utfärdats av ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 267
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En kompletterande gemensam 
påskyndad mekanism för ianspråktagande 
av säkerhet utanför domstol avseende 
kreditavtal med säkerheter som ingåtts 
mellan kreditgivare och lånande företag 
som garanteras av säkerheter.

utgår
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En kompletterande gemensam 
påskyndad mekanism för ianspråktagande 
av säkerhet utanför domstol avseende 
kreditavtal med säkerheter som ingåtts 
mellan kreditgivare och lånande företag 
som garanteras av säkerheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 269
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kreditgivare före överlåtelse av 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller av kreditavtalet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller endast nödlidande 
kreditavtal. Kreditgivare får inte överföra 
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presterande kreditavtal som ingåtts med 
konsumenter till tredje part.

Or. en

Motivering

Det faktum att detta direktiv endast avser nödlidande lån nämns i motiveringen och i skälen. 
När det gäller omfattningen (artikel 1) och syftet (artikel 2) anges inte detta. Av 
tydlighetsskäl, och för att undvika alla oavsedda konsekvenser, måste det uttryckligen anges 
att detta direktiv endast gäller nödlidande kreditavtal. Detta betyder också att låntagare inte 
bör tillåtas att sälja presterande kreditavtal till tredje part.

Ändringsförslag 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller nödlidande 
kreditavtal. Kreditgivare får inte överföra 
presterande kreditavtal som ingåtts med 
konsumenter till tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 272
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller nödlidande 
kreditavtal. Kreditgivare får inte överföra 
presterande kreditavtal som ingåtts med 
konsumenter till tredje part.

Or. en
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Motivering

Det faktum att detta direktiv endast avser nödlidande lån nämns i motiveringen och i skälen. 
När det gäller omfattningen (artikel 1) och syftet (artikel 2) anges inte detta. Av 
tydlighetsskäl, och för att undvika alla oavsedda konsekvenser, måste det uttryckligen anges 
att detta direktiv endast gäller nödlidande kreditavtal. Detta betyder också att låntagare inte 
bör tillåtas att sälja presterande kreditavtal till tredje part.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kreditgivare får inte överföra presterande 
kreditavtal som ingåtts med konsumenter 
till tredje part.

Or. en

Motivering

Denna ändring berör hela texten.

Ändringsförslag 274
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kreditförvaltare av ett 
kreditavtal som utfärdats av ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen 
eller av dess dotterbolag som är 
etablerade i unionen och som agerar på en 
kreditgivares vägnar i enlighet med 
tillämplig unionsrätt eller nationell 
lagstiftning.

(a) Kreditförvaltare avseende 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller avseende kreditavtalet i 
sig, som agerar på en kreditgivares vägnar i 
enlighet med tillämplig unionsrätt eller 
nationell lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En kreditförvärvare avseende ett 
kreditavtal som utfärdats av ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen 
eller av dess dotterbolag som är 
etablerade i unionen genom vilket 
kreditförvärvaren åtar sig kreditgivarens 
förpliktelser i enlighet med tillämplig 
unionsrätt och nationell lagstiftning.

(b) Kreditförvärvare avseende 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller avseende kreditavtalet i 
sig, genom vilket kreditförvärvaren åtar sig 
kreditgivarens förpliktelser i enlighet med 
tillämplig unionsrätt och nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 276
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 3, 23–33 och 39–43 i 
detta direktiv ska tillämpas på kreditavtal 
med säkerhet som ingåtts mellan 
kreditgivare och lånande företag och som 
är säkrade genom all lös och fast 
egendom som ägs av det lånande företaget 
och som har ställts som säkerhet till en 
kreditgivare för att säkra återbetalning av 
fordringar som härrör från kreditavtalet 
med säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 277
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Stasys Jakeliūnas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
kreditavtal som ingåtts mellan 
kreditgivare och låntagare som är 
konsumenter med säkerhet i en 
bostadsfastighet som är låntagarens 
huvudsakliga bostad. 

Or. en

Motivering

Att ta ett bostadslån är bland de viktigaste och mest riskfyllda besluten som människor fattar. 
Tillgångspriserna har nått höga nivåer och detta kan leda till att låntagare hamnar i 
ekonomiska svårigheter, i synnerhet allteftersom räntorna går upp. Om sådana kreditavtal 
omfattas av den gemensamma sekundärmarknaden för nödlidande lån skulle detta utsätta 
låntagare på obestånd för samröre med kreditförvärvare och kreditförvaltare som är 
etablerade utomlands och som regleras och tillses utomlands. Detta medför en högre risk för 
orättvis behandling och utmätning av bostaden av dessa tredjeparter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte gälla för 
nödlidande konsumentkreditavtal. 
Kreditgivare får inte överföra presterande 
kreditavtal som ingåtts med konsumenter 
till tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 279
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv påverkar inte det 
skydd som beviljas konsumenter i enlighet 
med direktiv 2014/17/EU, direktiv 
2008/48/EG, rådets direktiv 93/13/EEG 
samt de nationella bestämmelser 
varigenom de införlivas med avseende på 
kreditavtal som omfattas av dess 
tillämpningsområde.

3. Med avseende på kreditavtal som 
ingår i direktivets tillämpningsområde ska 
detta direktiv inte påverka vare sig 
principer enligt avtalsrätt eller civilrätt 
inom ramen för nationell rätt som avser 
överlåtelser av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller av kreditavtalet i 
sig, eller det skydd som beviljas 
konsumenter eller låntagare i enlighet med 
i synnerhet förordning nr 1215/2012, 
förordning nr 593/2008, direktiv 
2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG, rådets 
direktiv 93/13/EG samt de nationella 
bestämmelser varigenom de införlivas eller 
annan relevant unionsrätt och nationell 
rätt för konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 280
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte påverka 
[befintliga] begränsningar i 
medlemsstaternas nationella rätt avseende 
överlåtelse av kreditgivarens rättigheter 
enligt ett nödlidande kreditavtal som inte 
ligger efter eller som ligger efter med 
mindre än 90 dagar eller som inte 
avslutats i enlighet med nationell rätt, 
eller överföring av kreditgivarens 
rättigheter enligt ett sådant nödlidande 
kreditavtal.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte påverka 
begränsningar i medlemsstaternas 
nationella rätt avseende överlåtelse av 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal som inte ligger 
efter eller som ligger efter med mindre än 
90 dagar eller som inte avslutats i enlighet 
med nationell rätt, eller överföring av ett 
sådant nödlidande kreditavtal.

Or. en

Motivering

Identiskt med artikel 2.3a i rådets text (7344/19 ADD 1) samt artikel 2.3a i ECON-utskottets 
inofficiella kompromisstext från mars 2019.

Ändringsförslag 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte påverka 
kraven i medlemsstaternas nationella 
lagar rörande förvaltningen av 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller av kreditavtalet i sig, om 
kreditförvärvaren är ett specialföretag för 
värdepapperisering enligt definitionen i 
artikel 2.2 i förordning (EU) 2017/2402.

Or. en
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Ändringsförslag 283
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Detta direktiv ska inte påverka 
kraven i medlemsstaternas nationella 
lagar rörande förvaltningen av 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller av kreditavtalet i sig, om 
kreditförvärvaren är ett specialföretag för 
värdepapperisering enligt definitionen i 
artikel 2.2 i förordning (EU) 2017/2402.

Or. en

Ändringsförslag 284
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 3–22 och 34–43 i detta 
direktiv ska inte tillämpas på följande:

utgår

(a) Förvaltning av ett kreditavtal som 
utförs av ett kreditinstitut som är etablerat 
i unionen eller av dess dotterbolag som är 
etablerade i unionen.
(b) Förvaltning av ett kreditavtal som inte 
utfärdats av ett kreditinstitut som är 
etablerat i unionen eller av dess 
dotterbolag som är etablerade i unionen, 
utom då det utfärdade kreditavtalet ersätts 
av ett kreditavtal som utfärdats av ett 
sådant institut eller dess dotterbolag.
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(c) Förvärv av ett kreditavtal av ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen 
eller av dess dotterbolag som är 
etablerade i unionen.
(d) Överlåtelse av kreditavtal som 
överlåtits före det datum som avses i 
artikel 41.2 andra stycket.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förvaltning av ett kreditavtal som 
utförs av ett kreditinstitut som är etablerat i 
unionen eller av dess dotterbolag som är 
etablerade i unionen.

(a) Förvaltning av ett kreditavtal som 
utförs av ett kreditinstitut som är etablerat i 
unionen eller av dess dotterbolag som är 
etablerade i unionen. en AIF-förvaltare 
enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 
2011/61/EU, ett förvaltningsbolag enligt 
definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 
2009/65/EG, eller ett värdepappersföretag 
enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 
2014/65/EU.

Or. en

Ändringsförslag 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Förvärv av ett kreditavtal av ett 
kreditinstitut, eller av en annan 
tillhandahållare av kredit än ett 
kreditinstitut, som har varit inblandat i 
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skatteflykt eller skattefusk i en EU-
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Överlåtelse av kreditavtal som 
överlåtits före det datum som avses i artikel 
41.2 andra stycket.

(d) Överlåtelse av kreditgivares 
rättigheter eller av kreditavtalet i sig som 
överlåtits före det datum som avses i artikel 
41.2 andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 288
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får undanta från 
tillämpningen av detta direktiv 
förvaltningen av kreditgivares rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller av kreditavtalet i 
sig som utförs av medlemmar av en 
juridisk yrkeskår som omfattas av varje 
enskild medlemsstats tillsyn, såsom 
notarier och utmätningsmän enligt 
definitionen i nationell lag eller advokater 
enligt definitionen i artikel 1.2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/5/EG36a, när dessa bedriver sådan 
verksamhet som avses i artikel 3.9 i detta 
direktiv som en del av sin 
yrkesverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 289
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artiklarna 5, 6 och 7 i detta 
direktiv ska inte tillämpas på kreditinstitut 
eller dess dotterbolag som är etablerade i 
unionen. Vid införlivande av direktivets 
bestämmelser ska medlemsstaterna 
undvika alla eventuella upprepningar av 
krav för kreditinstitut enligt direktiv 
2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG och 
direktiv 2013/36/EG.

Or. en

Ändringsförslag 290
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Artiklarna 3, 23–33 och 34–43 i 
detta direktiv ska inte tillämpas på 
följande:

utgår

(a) Kreditavtal med säkerhet som ingåtts 
mellan kreditgivare och låntagare som är 
konsumenter enligt definitionen i artikel 3 
a i direktiv 2008/48/EG.
(b) Kreditavtal med säkerhet som ingåtts 
mellan kreditgivare och lånande företag 
som inte är vinstdrivande företag.
(c) Kreditavtal med säkerhet som ingåtts 
mellan kreditgivare och lånande företag 
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och som är säkrade genom följande 
kategorier av säkerheter:
i) Avtal om finansiellt säkerhetsställande 
enligt definitionen i artikel 2.1 a i direktiv 
2002/47/EG37.
ii) En bostadsfastighet som är ett lånande 
företags huvudsakliga bostad.
_________________
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/47/EG av den 6 juni 2002 om 
ställande av finansiell säkerhet (EGT L 
168 , 27.6.2002, s. 43).

Or. en

Ändringsförslag 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kreditavtal med säkerhet som 
ingåtts mellan kreditgivare och låntagare 
som är konsumenter enligt definitionen i 
artikel 3 a i direktiv 2008/48/EG.

utgår

Or. de

Motivering

Av konsumentskyddsskäl är det inte önskvärt med en andrahandsmarknad för 
konsumentkrediter (försäljning av fordringar av nödlidande lån) och en sådan bör därför 
förkastas, eftersom man kan förvänta sig att konsumenternas avtalsposition i praktiken 
avsevärt försämras genom försäljning av fordringar.

Ändringsförslag 292
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Artiklarna 4–15.1, 16–22 och 34–
37 i detta direktiv ska inte tillämpas på
(a) presterande lån och
(b) syndikerade lånearrangemang.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) låntagare: en fysisk eller juridisk 
person som har ingått ett kreditavtal med 
en kreditgivare.

(3) låntagare: en fysisk eller juridisk 
person, med undantag av konsumenter, 
som har ingått ett kreditavtal med en 
kreditgivare.

Or. en

Ändringsförslag 294
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) låntagare med 
betalningssvårigheter: en fysisk eller 
juridisk person som har ingått ett 
kreditavtal som betecknas eller sannolikt 
kommer att betecknas som ”nödlidande” i 
den mening som avses i led 9a.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) kreditavtal: ett avtal såsom det 
ursprungligen utfärdats, ändrats eller 
ersatts, varigenom en kreditgivare beviljar 
eller förbinder sig att bevilja en kredit i 
form av anstånd med betalning, ett lån eller 
en annan liknande finansieringsform.

(5) kreditavtal: ett avtal från ett 
kreditinstitut eller en annan kreditgivare 
såsom det ursprungligen utfärdats, ändrats 
eller ersatts, varigenom en kreditgivare 
beviljar eller förbinder sig att bevilja en 
kredit i form av anstånd med betalning, ett 
lån eller en annan liknande 
finansieringsform.

Or. en

Ändringsförslag 296
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) kreditförvärvare: en fysisk eller 
juridisk person, utom ett kreditinstitut eller 
ett dotterbolag till ett kreditinstitut, som 
förvärvar ett kreditavtal inom ramen för sin 
handels-, närings- eller yrkesverksamhet.

(7) kreditförvärvare: en fysisk eller 
juridisk person som förvärvar ett 
kreditavtal inom ramen för sin handels-, 
närings- eller yrkesverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 297
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 7a (nytt)



PE645.006v01-00 60/159 AM\1195240SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) kreditförvaltare: en juridisk person 
som inom ramen för sin verksamhet 
förvaltar och verkställer rättigheter och 
skyldigheter med avseende på 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig för 
kreditgivarens räkning eller för egen 
räkning och som utför åtminstone en eller 
flera av följande verksamheter:
i) Insamling och återkrav av betalningar 
som avser kreditgivarens rättigheter enligt 
ett kreditavtal eller kreditavtalet i sig från 
låntagaren om det inte rör sig om en 
”betaltjänst” enligt definitionen i bilaga I 
till direktiv 2015/2366, i enlighet med 
nationell lagstiftning.
ii) Omförhandling i enlighet med kraven i 
den nationella lagstiftningen av de villkor 
och bestämmelser som rör kreditgivarens 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller 
kreditavtalet i sig med låntagarna i 
enlighet med de instruktioner som 
lämnats av kreditgivaren om denna inte 
är en ”kreditförmedlare” enligt 
definitionen i artikel 4.5 i direktiv 
2014/17/EU eller artikel 3 f i direktiv 
2008/48/EG.
iii) Hantering av alla klagomål avseende 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal och avseende kreditavtalet i 
sig.
iv) Information till låntagaren om alla 
ändringar av räntor, avgifter eller 
betalningar avseende kreditgivarens 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller 
avseende kreditavtalet i sig.

Or. en

Ändringsförslag 298
Ernest Urtasun
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) kreditförvaltare: en fysisk eller 
juridisk person, utom ett kreditinstitut 
eller dess dotterbolag, som bedriver en 
eller flera av följande verksamheter på en 
kreditgivares vägnar:

utgår

(a) Övervakar genomförandet av 
kreditavtalet.
(b) Samlar in och förvaltar information 
om kreditavtalets status, låntagaren och 
eventuella säkerheter som används för att 
säkra kreditavtalet.
(c) Informerar låntagaren om alla 
ändringar av räntor, avgifter eller 
betalningar enligt kreditavtalet.
(d) Verkställer rättigheter och 
skyldigheter enligt kreditavtalet på 
kreditgivarens vägnar, inbegripet 
förvaltning av återbetalningar.
(e) Omförhandlar villkor och 
bestämmelser i kreditavtalet med 
låntagare om dessa inte är 
”kreditförmedlare” enligt definitionen i 
artikel 4.5 i direktiv 2014/17/EU eller 
artikel 3 f i direktiv 2008/48/EG.
(f) Hanterar låntagares klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 299
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) kreditförvaltare: en fysisk eller 
juridisk person, utom ett kreditinstitut eller 

(8) kreditförvaltare från företag till 
företag: en fysisk eller juridisk person, 
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dess dotterbolag, som bedriver en eller 
flera av följande verksamheter på en 
kreditgivares vägnar:

utom ett kreditinstitut eller dess 
dotterbolag, som bedriver en eller flera av 
följande verksamheter på ett företags eller 
en yrkesmässig låntagares kreditgivares 
vägnar:

Or. en

Ändringsförslag 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Utför någon verksamhet som avser 
skuldindrivning.

Or. en

Ändringsförslag 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 8 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Hanterar låntagares klagomål. utgår

Or. en

Ändringsförslag 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 8 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Utför någon verksamhet som avser 
skuldindrivning.
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Or. en

Ändringsförslag 303
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) kreditförvaltare från företag till 
låntagare: en fysisk eller juridisk person, 
utom ett kreditinstitut eller dess 
dotterbolag, som bedriver en eller flera av 
följande verksamheter på en låntagares 
kreditgivares vägnar:
(a) Övervakar genomförandet av 
kreditavtalet.
(b) Samlar in och förvaltar information 
om kreditavtalets status, låntagaren och 
eventuella säkerheter som används för att 
säkra kreditavtalet.
(c) Informerar låntagaren om alla 
ändringar av räntor, avgifter eller 
betalningar enligt kreditavtalet.
(d) Verkställer rättigheter och 
skyldigheter enligt kreditavtalet på 
kreditgivarens vägnar, inbegripet 
förvaltning av återbetalningar.
(e) Omförhandlar villkor och 
bestämmelser i kreditavtalet med 
låntagare om dessa inte är 
”kreditförmedlare” enligt definitionen i 
artikel 4.5 i direktiv 2014/17/EU eller 
artikel 3 f i direktiv 2008/48/EG.
(f) Utför någon verksamhet som avser 
skuldindrivning.

Or. en

Ändringsförslag 304
Danuta Maria Hübner
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) nödlidande kreditavtal: en 
exponering som klassificeras som 
nödlidande i enlighet med artikel 47a i 
förordning (EU) 575/2013.

Or. en

Ändringsförslag 305
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) nödlidande kreditavtal: ett 
kreditavtal som klassificeras som 
nödlidande exponering i enlighet med 
förordning (EU) nr 575/2013.

Or. en

Ändringsförslag 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Anståndsåtgärder och utmätning

1. Kreditgivare ska göra allt de kan för att 
undvika att överföra konsumenters 
nödlidande lån till tredje part. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet 
säkerställa att kreditgivare medger skäliga 
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anstånd för låntagare på obestånd, i 
enlighet med artikel 28 i direktiv 
2014/17/EU och EBA:s riktlinjer om 
försenad betalning och utmätning 
EBA/GL/2015/12.
2. Anståndsåtgärder kan bestå av att 
konsumenten erbjuds följande:
(a) Total eller partiell refinansiering av ett 
kreditavtal.
(b) Ändring av bestämmelserna och 
villkoren i ett befintligt kreditavtal, till 
exempel genom
i) förlängning av hypoteksperiod,
ii) förändring av hypotekets art 
(exempelvis förändring från hypotek för 
kapital och räntor till hypotek för enbart 
räntor),
iii) betalningsanstånd för samtliga eller 
vissa delbetalningar för en period,
iv) förändring av räntesatsen upp till ett 
visst tak,
v) erbjudande om betalningsuppskov.
3. Den definition av nödlidande lån som 
antagits i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/227 
ska inte påverka tillämpningen av 
kreditgivarnas anståndsskyldigheter.
4. Vid utmätning i fall där krediten är 
säkrad genom konsumentens 
huvudsakliga bostad, ska återlämnande 
eller överföring till kreditgivaren eller en 
tredje part av säkerheten eller intäkter 
från försäljningen av säkerheten vara 
tillräckligt för att återbetala krediten. 
Artikel 28.4 i direktiv 2014/17/EU ska 
ändras i enlighet därmed.

Or. en

Ändringsförslag 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Villkor för försäljning av nödlidande 
hypotekslån med säkerhet i bostäder

(1) Ett lån som säkras av ett hypotekslån 
med säkerhet i en bostadsfastighet i en 
medlemsstat får inte överföras till en 
kreditförvärvare eller en kreditförvaltare 
eller en tredje part utan skriftligt 
samtycke från låntagaren.
(2) Vid inhämtning av samtycke från 
antingen en befintlig eller en ny låntagare 
måste kreditgivaren förse låntagaren med 
tillräcklig information för ett välgrundat 
beslut.
(3) Den information som tillhandahålls 
enligt underavsnitt 2 måste godkännas på 
förhand av den nationella behöriga 
myndigheten och ska inbegripa i) en 
tydlig förklaring av följderna av en 
överföring inklusive med avseende på 
låntagarens medlemskapsstatus om 
låntagaren är ett kreditinstitut för 
bosparande, och ii) en förklaring av hur 
överföringen kan påverka låntagaren.
(4) Varje låntagare ska kontaktas enskilt 
och beviljas en rimlig tidsfrist för att ge 
eller avstå från att ge sitt samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
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Undantag för huvudsakliga bostäder
Hypotekslån med huvudsakliga bostäder 
som säkerhet undantas från det här 
direktivets tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3c
Skydd av låntagaren

En lämplig skyddsnivå för låntagaren ska 
alltid säkerställas. Kreditförvaltare som 
handlar med låntagare måste uppfylla de 
särskilda krav som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 310
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Avdelning II – kapitel I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Auktorisation av kreditförvaltare Auktorisation av kreditförvaltare och 
kreditförvärvare

Or. en

Motivering

Kreditförvärvare bör också vara auktoriserade för tillhandahållande av 
kreditförvaltningsverksamhet för att säkerställa att de som har äganderätt till kredit som 
beviljats enligt kreditavtalet regleras av de behöriga myndigheterna och omfattas av en 
enhetlig och harmoniserad uppsättning villkor.
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Ändringsförslag 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kunna 
upprätthålla befintliga nationella åtgärder 
som syftar till att skydda låntagare på 
obestånd samt anta striktare åtgärder, 
exempelvis åtgärder för personlig 
insolvens och begränsningar av 
kreditförvaltarens och kreditförvärvarens 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 312
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
kreditförvärvare erhåller en auktorisation 
i hemmedlemsstaten innan den inleder sin 
verksamhet inom medlemsstatens 
territorium i enlighet med de krav som 
fastställs i de nationella bestämmelser 
varigenom detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 313
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
följande krav för beviljande av en sådan 
auktorisation som avses i artikel 4.1:

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
följande krav för beviljande av en sådan 
auktorisation som avses i artikel 4.1 och 
artikel 4.1a:

Or. en

Ändringsförslag 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kreditförvaltare och 
kreditförvärvare ska handla i god tro, 
behandla konsumenterna rättvist och 
respektera deras personliga integritet. 
Följande metoder ska vara förbjudna:
i) Tillhandahållande av vilseledande 
information till konsumenterna.
ii) Trakasserier av konsumenter, 
däribland delgivning av information om 
konsumenters skulder till deras 
arbetsgivare, familj, vänner och grannar.
iii) Tillämpning av avgifter och påföljder 
för konsumenter som överstiger de 
kostnader som är direkt kopplade till 
förvaltningen av skulden.
Medlemsstaterna ska fastställa ett tak för 
de avgifter och påföljder som avses i led 
iii enligt principerna om rättvisa, 
rationalitet och proportionalitet.

Or. en

Ändringsförslag 315
Engin Eroglu, Monica Semedo
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om sökanden är en juridisk 
person, medlemmarna i dennas lednings- 
eller förvaltningsorgan eller en person som 
har ett kvalificerat innehav i sökanden i 
den mening som avses i artikel 4.1.36 i 
förordning (EU) nr 575/2013, eller om 
sökanden är en fysisk person, ska denna 
person ha följande egenskaper:

(b) Medlemmarna i dennas lednings- 
eller förvaltningsorgan har tillräckligt gott 
anseende, vilket de kan bevisa på följande 
sätt:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Tillräckligt gott anseende. i) De förekommer inte i polisens 
register eller i något annat motsvarande 
nationellt register för allvarliga brott med 
anknytning till egendom, ekonomisk 
verksamhet, penningtvätt, bedrägeri, 
skattebrott, brott mot tystnadsplikten eller 
fysisk integritet.

Or. en

Ändringsförslag 317
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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i) Tillräckligt gott anseende. i) Tillräckligt gott anseende på 
grundval av artikel 5a.

Or. en

Ändringsförslag 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Tillräckligt gott anseende. i) Tillräckligt gott anseende, i 
enlighet med artikel 135 i direktiv 
2006/48/EG och artikel 13 i riktlinjen 
EBA/CP/2013/03, EBA:s 
samrådsdokument om utkast till riktlinjer 
för lämplighetsbedömning av medlemmar 
i ledningsorganet för ett kreditinstitut och 
personer som innehar nyckelfunktioner i 
detta kreditinstitut.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Ej förekomma i polisens register 
eller i något annat motsvarande nationellt 
register för allvarliga brott med 
anknytning till egendom, ekonomisk 
verksamhet eller fysisk integritet.

ii) De är inte föremål för något 
pågående insolvensförfarande och har 
inte tidigare försatts i konkurs, såvida inte 
rättigheterna återställts i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För närvarande inte vara föremål 
för något insolvensförfarande eller 
tidigare ha försatts i konkurs, såvida inte 
rättigheterna återställts i enlighet med 
nationell lagstiftning.

iii) Ledningen som helhet har 
tillräckliga kunskaper och erfarenheter 
för att kunna bedriva sin verksamhet på 
ett kompetent och ansvarsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 321
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Sökanden har tillräckligt med 
personal som talar språket i den 
medlemsstat där kreditförvaltaren begär 
att få vara verksam.

Or. en

Ändringsförslag 322
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Sökanden har tillräckligt 
startkapital och lämpliga egna medel och 
likviditetskrav.

Or. en
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Ändringsförslag 323
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Sökanden har infört lämpliga 
förfaranden för bekämpning av 
penningtvätt och terrorism som innebär 
att hemmedlemsstatens nationella 
lagstiftning som införlivar direktiv 
2015/849/EU utser kreditförvaltare till 
ansvariga enheter för att förhindra och 
bekämpa penningtvätt samt finansiering 
av terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 324
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Sökanden har tillräckligt med 
personal som talar språket i den 
medlemsstat där låntagaren är bosatt vid 
den tidpunkt då kreditavtalet ingås.

Or. en

Ändringsförslag 325
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ec (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Sökanden omfattas av tillämplig 
nationell lagstiftning på följande 
områden:
i) Solida styrformer, vilka inkluderar 
lämpliga mekanismer för intern kontroll 
och god förvaltning och god 
redovisningssed.
ii) Lämpliga åtgärder för att ta på sig, 
hantera, övervaka och reducera de risker 
som sökanden är eller kan bli exponerad 
för.
iii) Rapporterings- och offentlighetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 326
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Sökanden har infört lämpliga 
förfaranden för bekämpning av 
penningtvätt och terrorism, om 
kreditförvaltare enligt den nationella 
lagstiftning i hemmedlemsstaten eller 
värdmedlemsstaten varigenom direktiv 
(EU) 2015/849 införlivas har utsetts som 
ansvariga enheter för att förebygga och 
bekämpa penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 327
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ed) Gruppens sammansättning skapar 
inga hinder för en effektiv tillsyn över 
sökanden.

Or. en

Ändringsförslag 328
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ee) Sökanden omfattas av tillämplig 
nationell lagstiftning på följande 
områden:

Or. en

Ändringsförslag 329
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ef (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ef) Solida styrformer, vilka inkluderar 
lämpliga mekanismer för intern kontroll 
och god förvaltning och god 
redovisningssed.

Or. en
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Ändringsförslag 330
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eg) Lämpliga åtgärder för att ta på sig, 
hantera, övervaka och reducera de risker 
som sökanden är eller kan bli exponerad 
för.

Or. en

Ändringsförslag 331
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eh) Rapporterings- och 
offentlighetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 332
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EBA ska utfärda utkast till 
tekniska tillsynsstandarder för att 
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specificera de villkor som avses i punkt 1 
c, d, ec och ed och de minimikrav som 
avses i punkt 1 ee i denna artikel. EBA 
ska överlämna dessa förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast den ... [ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande].
Kommissionen delges befogenhet att anta 
de tekniska tillsynsstandarder som avses i 
första stycket i enlighet med artiklarna 10 
och 14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 333
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Kriterium om ett gott anseende

1. Sökanden enligt artikel 5, eller om 
sökanden är en juridisk person, 
medlemmarna i dennas lednings- eller 
förvaltningsorgan eller en person som har 
ett kvalificerat innehav i sökanden, bör 
anses ha ett gott anseende om deras 
personliga verksamhet eller 
företagsverksamhet inte ger upphov till 
konkreta tvivel på deras förmåga att 
säkerställa en sund och ansvarsfull 
ledning. All relevant information som är 
tillgänglig för bedömningen bör tas i 
beaktande, utan att påverka eventuella 
begränsningar genom nationell rätt och 
oavsett vilken stat de relevanta 
händelserna har ägt rum i.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter tar hänsyn till alla 
förvaltnings- och belastningsregister, 
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under beaktande av domens eller åtalets 
art, instansnivå, erhållet straff, vilken fas 
i den juridiska processen som uppnåtts 
och effekten av eventuella 
rehabiliteringsåtgärder.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter beaktar omgivande, 
inklusive förmildrande, omständigheter 
och allvarsgraden för varje relevant 
överträdelse eller förvaltnings- eller 
tillsynsåtgärd, tidsperioden och sökandens 
uppförande sedan överträdelsen ägt rum 
samt överträdelsens eller förvaltnings- 
eller tillsynsåtgärdens relevans för den 
föreslagna rollen. Hänsyn bör tas till 
följande faktorer, som kan kasta tvivel 
över en sökandes goda anseende:
(a) Dom eller åtal för en relevant straffbar 
gärning, särskilt följande:
(b) Brott mot den lagstiftning som 
reglerar bank-, finans-, värdepappers- 
och försäkringsverksamhet, eller som rör 
värdepappersmarknader eller 
värdepappers- eller betalningsinstrument, 
inbegripet lagstiftning om penningtvätt, 
otillbörlig marknadspåverkan, 
insiderhandel och ocker.
(c) Alla slags överträdelser i form av 
bedrägeri, ohederlighet eller ekonomisk 
brottslighet.
(d) Alla slags skattebrott.
(e) Alla övriga överträdelser enligt 
lagstiftning som rör företag, bankrutt, 
insolvens eller konsumentskydd.
(f) Relevanta pågående eller avslutade 
utredningar och/eller 
verkställighetsåtgärder eller utfärdade 
administrativa påföljder för bristande 
efterlevnad av bestämmelser som reglerar 
bank-, finans-, värdepappers- och 
försäkringsverksamhet, eller som rör 
värdepappersmarknader, värdepappers- 
eller betalningsinstrument, eller 
lagstiftning om finansiella tjänster.
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(g) Relevanta pågående eller avslutade 
utredningar och/eller 
verkställighetsåtgärder av andra 
reglerings- eller yrkesorgan för 
underlåtenhet att följa relevanta 
bestämmelser.
(h) Kumulativa effekter av flera mindre 
incidenter, som var för sig inte inverkar 
på en sökandes anseende, men som 
sammanlagt kan ha en betydande 
inverkan.
5. Uppmärksamhet bör riktas mot 
följande faktorer avseende en sökandes 
lämplighet i tidigare företagsverksamhet:
(a) Alla slags bevis för att sökanden inte 
har varit transparent, öppen och 
samarbetsvillig i sina förehavanden med 
tillsyns- och regleringsmyndigheter.
(b) Avslag på en registrering, 
auktorisation, licens eller ett medlemskap 
för att utöva handel, verksamhet eller ett 
yrke, eller upphävande, återkallelse eller 
avslutande av en sådan registrering, 
auktorisation, licens eller sådant 
medlemskap, eller avvisning av ett 
tillsynsorgan eller statligt organ.
(c) Uppsägning från en anställning eller 
en förtroendeställning, ett förmyndarskap 
eller liknande situation, eller begäran om 
att säga upp sig från en sådan ställning. 
och
(d) Fråntagande genom behörig 
myndighet av rätten att leda ett företag.
6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter tar hänsyn till 
följande situationer avseende tidigare och 
nuvarande verksamhetsresultat och 
finansiell sundhet:
(a) Uppförande i förteckningen över 
otillförlitliga gäldenärer eller andra 
negativa poster i detta slags förteckning 
som utfärdats av ett erkänt 
kreditupplysningsföretag.
(b) Ekonomiska resultat och 
verksamhetsresultat för de enheter som 
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den sökande äger eller styr eller som den 
sökande har haft eller har en betydande 
andel i med särskild hänsyn till alla slags 
förfaranden för rehabilitering, bankrutt 
och likvidation.
(c) Förklaring av personlig bankrutt.
(d) Civilrättsmål, förvaltningsrättsliga 
eller straffrättsliga förfaranden, samt 
stora investeringar eller exponeringar och 
lån som tagits, i den mån de kan ha en 
betydande inverkan på den finansiella 
sundheten.

Or. en

Ändringsförslag 334
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa ett 
förfarande för auktorisation av 
kreditförvaltare som gör det möjligt för en 
sökande att lämna in en ansökan och lämna 
alla uppgifter som är nödvändiga för att 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
ska kunna kontrollera att sökanden har 
uppfyllt alla villkor som fastställs i de 
nationella bestämmelser varigenom artikel 
5.1 införlivas.

1. Medlemsstaterna ska fastställa ett 
förfarande för auktorisation av 
kreditförvaltare och kreditförvärvare som 
gör det möjligt för en sökande att lämna in 
en ansökan och lämna alla uppgifter som är 
nödvändiga för att hemmedlemsstatens 
behöriga myndighet ska kunna kontrollera 
att sökanden har uppfyllt alla villkor som 
fastställs i de nationella bestämmelser 
varigenom artikel 5.1 införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 335
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Bevis på att de personer som avses 
i led c i denna punkt uppfyller villkoren i 
artikel 1 ea–ee.

Or. en

Ändringsförslag 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Särskilda krav för kreditförvaltare från 

företag till låntagare
1. Hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska ha tillsyn över huruvida 
kreditförvaltaren från företag till 
låntagare efterlever följande 
gemensamma EU-minimistandarder för 
skuldindrivning.
2. De gemensamma EU-
minimistandarderna för skuldindrivning 
inbegriper skyldigheten att
(a) tillhandahålla bevis på skulden, på 
grundval av ett kreditavtal, innan 
skuldindrivningen kan genomföras,
(b) göra en obligatorisk anmälan om 
skuldstatus till låntagaren genom en 
formell underrättelse innan 
skuldindrivningen kan genomföras. 
Denna formella underrättelse måste 
innehålla all relevant information om 
skulden och läggas fram på ett öppet och 
begripligt sätt,
(c) säkerställa att underrättelsen om skuld 
översänds till låntagaren med 
rekommenderad post i ett neutralt kuvert 
och i ett fastställt format jämte ett 
mottagningsbevis,
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(d) tillhandahålla en underrättelse om 
skuld som innehåller åtminstone följande 
information:
i) Kreditgivarens identitet, inklusive 
dennes telefonnummer/kontaktuppgifter.
ii) Kreditförvaltarens identitet, eller 
dennes befogenhet.
iii) Ett anmält, rättsligen kontrollerbart 
och dokumenterat bevis på att det finns en 
skuld, en detaljerad förteckning över de 
belopp som efterfrågas, och den berörda 
skuldtypen (kapital, ränta, påföljder, 
rättegångskostnader etc.).
iv) En tydlig, begriplig beskrivning av 
låntagarens samtliga relevanta 
rättigheter, inklusive dennes rätt till skydd 
mot trakasserier och vilseledande 
metoder.
v) Kontaktuppgifter där låntagaren kan få 
information och rådgivning.
3. Medlemsstaterna bör anta en 
förteckning över de metoder som är 
förbundna med 
skuldindrivningsprocessen och som 
kreditförvaltare är förbjudna att använda 
när de har samröre med låntagare. Dessa 
metoder utgör trakasserier och bör vara 
förenade med avskräckande böter och 
straffrättsliga åtal, beroende på metoden i 
fråga.
Förteckningen bör åtminstone innehålla 
följande metoder:
(a) Vilseleda låntagaren, bland annat 
genom otillbörliga juridiska hot eller 
uppgifter som kan vara vilseledande för 
låntagaren.
(b) Skicka alltför många krav, brevledes 
eller via telefon, eller andra påminnelser, 
inklusive automatiserade meddelanden 
eller meddelanden som skapas genom 
något slags teknik som fungerar utan 
mänsklig medverkan.
(c) Underlåta att dra av tidigare 
betalningar från det begärda beloppet.
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(d) Skicka stigmatiserande eller hotfulla 
meddelanden.
(e) Kontakta personer annat än 
låntagaren, däribland låntagarens 
släktingar, vänner, grannar, kollegor.
(f) Kontakta låntagaren på olämpliga 
tider eller platser, däribland under 
arbetstid och på arbetsplatsen.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltarens kostnader och 
ersättning aldrig får belasta låntagaren.
5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
låntagaren har rätt att använda alla de 
typer av försvar mot kreditförvaltaren som 
denne hade till sitt förfogande i sina 
förehavanden med den ursprungliga 
kreditgivaren och att informeras om 
överlåtelsen.
6. Kreditförvaltare från företag till 
låntagare ska systematiskt använda EU:s 
standardiserade dokument för 
underrättelse om skuld innan någon 
skuldindrivning kan äga rum. EBA ska 
utarbeta ett utkast till tillsynsstandarder 
där kriterierna för skuldunderrättelse 
fastställs inklusive för det obligatoriska 
dokumentet för underrättelse om skuld.

Or. en

Ändringsförslag 337
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Krav för kreditförvaltare, kreditgivare och 

tillhandahållare av kreditförvaltning 
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avseende företagsverksamhet och 
indrivning av skulder

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivarna, kreditförvaltarna och 
andra tillhandahållare av 
kreditförvaltning före en eventuell 
indrivning av skulder skickar en 
obligatorisk underrättelse till låntagaren 
som innehåller bevis på dennes skulder, 
utan all slags ambivalens, på grundval av 
ett kreditavtal. Denna underrättelse om 
skuld får endast ske i form av en skrivelse 
i ett vitt kuvert utan någon specifik text till 
låntagaren och med mottagningsbevis.
Underrättelsen får inte överstiga tre sidor 
och ska innehålla åtminstone följande på 
ett för allmänheten tydligt och begripligt 
språk:
(a) Bevis på skulden på grundval av ett 
kreditavtal.
(b) Identifiering av kreditgivaren, 
inklusive dess kontaktuppgifter.
(c) I förekommande fall, identifiering av 
kreditförvaltaren och dess rättigheter.
(d) Rättslig grund till skulderna, utförliga 
uppgifter om begärda belopp och deras 
källa (kapital, räntor, påföljder, 
rättegångskostnader etc.).
(e) Ett urval av låntagares rättigheter, 
som ovillkorligen måste inbegripa skydd 
mot trakasserier och vilseledande 
beteende.
(f) Uppgift om var man kan få 
information och rådgivning för låntagare 
med betalningssvårigheter.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inget beteende och ingen praxis orsakar 
skada för låntagarnas personliga 
integritet.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och kreditförvaltare avstår 
från följande:
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(a) Underlåta att dra av tidigare 
betalningar från det begärda beloppet.
(b) Skicka stigmatiserande, hotfulla eller 
vilseledande meddelanden, bland annat 
otillbörliga juridiska hot eller uppgifter 
som kan vara vilseledande för låntagaren.
(c) Kontakta andra personer än 
låntagaren, däribland låntagarens 
släktingar.
4. EBA ska utarbeta tekniska 
tillsynsstandarder i syfte att närmare 
specificera de bestämmelser som anges i 
punkterna 2 och 3.
EBA ska lägga fram dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den ... [12 månader 
efter detta direktivs ikraftträdandedatum].
Kommissionen delges befogenhet att anta 
de tekniska tillsynsstandarder som avses i 
första stycket i enlighet med artiklarna 10 
och 14 i förordning (EU) nr 1093/2010.
5. EBA ska utarbeta ett utkast till tekniska 
genomförandestandarder som närmare 
anger det obligatoriska formatet för 
underrättelse enligt punkt 1. EBA ska 
lägga fram detta utkast till tekniska 
genomförandestandarder till 
kommissionen senast ... [12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Återköp av skuld
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1. Om ett kreditinstitut avser att överföra 
ett kreditavtal till en kreditförvärvare till 
ett angivet pris ska kreditinstitutet före 
överföringen tillåta de berörda gäldenärer 
som är konsumenter att köpa tillbaka sin 
skuld till samma pris eller med en viss 
prishöjning, vilken ska fastställas av de 
relevanta behöriga myndigheterna. För 
detta ändamål ska kreditinstitut vara 
skyldiga att lämna nödvändiga uppgifter 
om förväntade uppgörelser med 
kreditförvärvare till de relevanta behöriga 
myndigheterna. 
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
återköp kan ske genom delbetalningar.

Or. en

Ändringsförslag 339
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
får återkalla en auktorisation som beviljats 
en kreditförvaltare om kreditförvaltaren 
antingen

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
har de tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter som krävs i 
enlighet med artikel 21 för att återkalla en 
auktorisation som beviljats en 
kreditförvaltare om kreditförvaltaren 
antingen

Or. en

Ändringsförslag 340
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
får återkalla en auktorisation som beviljats 
en kreditförvaltare om kreditförvaltaren 
antingen

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
får återkalla en auktorisation som beviljats 
en kreditförvaltare eller kreditförvärvare 
om kreditförvaltaren eller 
kreditförvärvaren antingen

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har upphört att bedriva verksamhet 
som kreditförvaltare i mer än sex månader,

(c) har upphört att bedriva verksamhet 
som kreditförvaltare i mer än ett år,

Or. en

Motivering

Sex månader verkar vara för lite – tjänstledigheter eller graviditeter skulle kunna äventyra 
auktorisationen.

Ändringsförslag 342
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) allvarligt åsidosätter tillämpliga 
regler, inbegripet de nationella 
bestämmelser varigenom detta direktiv 
införlivas.

(f) allvarligt åsidosätter tillämpliga 
regler, inbegripet de nationella 
bestämmelser varigenom detta direktiv 
införlivas eller andra 
konsumentskyddsbestämmelser eller 
särskilda krav för de kreditförvaltare från 
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företag till konsument som avses i artikel 
6a.

Or. en

Ändringsförslag 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) begår en allvarlig överträdelse av 
de tillämpliga regler som anges i artikel 
6a (ny).

Or. en

Ändringsförslag 344
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att om värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter har slagit fast att en 
kreditförvaltare agerar på ett sätt som 
faller inom ramen för leden e och f i det 
första stycket ska de skicka en motiverad 
begäran till de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten om att återkalla dess 
auktorisation. Om meningsskiljaktigheter 
uppstår mellan de behöriga 
myndigheterna ska artikel 12.11a 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 345
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en auktorisation återkallas i 
enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna 
säkerställa att hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter omedelbart 
underrättar de behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaterna om kreditförvaltaren 
tillhandahåller tjänster enligt artikel 11.

2. När en auktorisation återkallas i 
enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna 
säkerställa att hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter omedelbart 
underrättar de behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaterna om kreditförvaltaren 
eller kreditförvärvaren tillhandahåller 
tjänster enligt artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 346
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över auktoriserade kreditförvaltare Register över auktoriserade kreditförvaltare 
och EBA:s register över 
sekundärmarknader för nödlidande lån

Or. en

Ändringsförslag 347
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna inrättar och 
underhåller ett nationellt register över alla 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna inrättar och 
underhåller ett nationellt register över alla 
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auktoriserade kreditförvaltare som är 
auktoriserade att tillhandahålla tjänster 
inom deras territorium, inbegripet 
kreditförvaltare som tillhandahåller tjänster 
enligt artikel 11.

auktoriserade kreditförvaltare och 
kreditförvärvare som är auktoriserade att 
tillhandahålla tjänster inom deras 
territorium, inbegripet kreditförvaltare som 
tillhandahåller tjänster enligt artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 348
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. EBA ska i samarbete med 
nationella behöriga myndigheter upprätta 
och underhålla ett register över alla 
transaktioner avseende nödlidande lån på 
unionens sekundärmarknad. Den 
information som registreras för varje 
transaktion ska innehålla kreditgivarens, 
kreditförvärvarens och kreditförvaltarens 
identitet, förvärvat belopp uttryckt i euro, 
ursprungligt lånebelopp samt det antal 
lån som ingår i varje transaktion.

Or. en

Ändringsförslag 349
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. En sammanfattad version av 
registret ska göras tillgängligt på internet 
och uppdateras varje år.

Or. en
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Ändringsförslag 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Skydd av låntagaren

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditförvaltare i sina förbindelser med 
gäldenärerna ska handla i god tro, 
rättvist, professionellt och med respekt för 
deras personliga integritet.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltning uppfyller följande krav:
(a) Den information som lämnas får inte 
vara vilseledande, otydlig eller felaktig.
(b) Kreditförvaltare ska skydda 
gäldenärernas personuppgifter och 
personliga integritet och inte 
kommunicera med andra personer än 
låntagaren, bland annat 
familjemedlemmar eller arbetsgivare, 
såvida detta inte godkänts av gäldenären.
(c) Kreditförvaltare får inte kommunicera 
med gäldenärer på ett sätt som utgör 
trakasserier, tvång eller otillbörlig 
påverkan.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
avgifter och påföljder som åläggs 
låntagare av kreditförvaltare inte 
överstiger de kostnader som är direkt 
förbundna med förvaltning av skulden. 
Medlemsstaterna ska kräva att 
gäldenären, i händelse av överföring av 
gäldenärens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller av kreditavtalet i sig till 
en kreditförvärvare, meddelas i god tid om 
överföringen och att all relevant 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, i synnerhet rörande 
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tillämpning av kontrakt, konsumentskydd, 
låntagares rättigheter och straffrättsliga 
bestämmelser, fortsätter att vara 
tillämpliga på kreditförvärvaren eller 
kreditförvaltaren.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltare och kreditförvärvare 
planerar för möjligheten, om den är 
genomförbar, och fastställer villkoren för 
låntagare med betalningssvårigheter att 
övervinna sin status som låntagare med 
betalningssvårigheter i linje med åtgärder 
som fastställs i ECB:s vägledning för 
banker om nödlidande lån.

Or. en

Ändringsförslag 351
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett åtagande från parterna att följa 
den unionsrätt och nationella lagstiftning 
som är tillämplig på kreditavtalet, 
inbegripet vad gäller konsumentskydd.

(d) Ett åtagande från parterna att följa 
den unionsrätt och nationella lagstiftning 
som är tillämplig på kreditavtalet eller 
kreditgivarens rättigheter, inbegripet vad 
gäller konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 352
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(da) En klausul med krav på rättvis och 
omsorgsfull behandling av låntagare.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) En klausul med krav på rättvis och 
omsorgsfull behandling av låntagare.

Or. en

Ändringsförslag 354
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditförvaltningsavtalet innehåller krav 
enligt vilka
(a) kreditförvaltaren ska underrätta 
kreditgivaren innan någon del av dess 
verksamhet som kreditförvaltare 
utkontrakteras,
(b) låntagaren ska informeras om 
kreditförvaltningsavtalet och om all 
ytterligare utkontraktering av 
kreditförvaltningsverksamhet,
(c) kreditförvaltarens kostnader och 
ersättning inte får belasta låntagaren,
(d) låntagaren ska ha rätt att göra 
gällande samma invändningar gentemot 
kreditförvaltaren som låntagaren hade 
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haft gentemot den ursprungliga 
kreditgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 355
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren dokumenterar och 
behåller följande uppgifter i minst 10 år 
från och med dagen för det avtal som avses 
i punkt 1:

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren dokumenterar och 
behåller följande uppgifter i minst 10 år 
från och med dagen för det avtal som avses 
i punkt 1 och i minst fem år från och med 
den dag avtalet avslutas:

Or. en

Ändringsförslag 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en kreditförvaltare använder en tredje 
part för att utföra verksamhet som normalt 
utförs av kreditförvaltaren 
(”tillhandahållaren av kreditförvaltning”), 
förblir kreditförvaltaren fullt ansvarig för 
efterlevnaden av alla skyldigheter enligt de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas. Utkontrakteringen av 
dessa kreditförvaltningstjänster ska 
omfattas av följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en kreditförvaltare använder en tredje 
part för att utföra verksamhet som normalt 
utförs av kreditförvaltaren 
(”tillhandahållaren av kreditförvaltning”), 
bör kreditförvaltaren övervakas av samma 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
banksystemet i medlemsstaten, och förbli 
fullt ansvarig för efterlevnaden av alla 
skyldigheter enligt de nationella 
bestämmelser varigenom detta direktiv 
införlivas. Utkontrakteringen av dessa 
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kreditförvaltningstjänster ska omfattas av 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 357
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en kreditförvaltare använder en tredje 
part för att utföra verksamhet som 
normalt utförs av kreditförvaltaren 
(”tillhandahållaren av 
kreditförvaltning”), förblir 
kreditförvaltaren fullt ansvarig för 
efterlevnaden av alla skyldigheter enligt de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas. Utkontrakteringen av 
dessa kreditförvaltningstjänster ska 
omfattas av följande villkor:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en tredje part för en kreditförvaltares 
räkning utför tjänster relaterade till 
någon av de verksamheter som förtecknas 
i leden 7a iii och iv i artikel 3.1, förblir 
kreditförvaltaren fullt ansvarig för 
efterlevnaden av alla skyldigheter enligt de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas. Utkontrakteringen av 
dessa kreditförvaltningstjänster ska 
omfattas av följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 358
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska ett 
skriftligt utkontrakteringsavtal ingås 
mellan kreditförvaltaren och 
tillhandahållaren av kreditförvaltning, 
vilket ska föreskriva att tillhandahållaren 
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av kreditförvaltning är skyldig att följa 
tillämplig lagstiftning, inbegripet 
nationell lagstiftning varigenom detta 
direktiv införlivas, och relevant unionsrätt 
eller nationell rätt som är tillämplig på 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller på själva kreditavtalet. 
Avtalsförhållandet mellan 
kreditförvaltaren och kreditgivaren och 
kreditförvaltarens skyldigheter gentemot 
kreditgivaren eller låntagarna får inte 
ändras genom utkontrakteringsavtalet 
med tillhandahållaren av 
kreditförvaltning. En kreditförvaltares 
efterlevnad av kraven i sin auktorisation i 
enlighet med artikel 5.1 ska inte påverkas 
av utkontrakteringen av 
kreditförvaltningstjänster.
Utkontrakteringen till tillhandahållaren 
av kreditförvaltning ska inte hindra de 
behöriga myndigheternas tillsyn över en 
kreditförvaltare i enlighet med artiklarna 
12 och 20.
Utkontraktering av den verksamhet som 
anges i artikel 3.9 får inte ske på ett 
sådant sätt att kvaliteten på 
kreditförvaltarens interna kontroll eller 
sundheten eller kontinuiteten i 
kreditförvaltningstjänsterna försämras.

Or. en

Ändringsförslag 359
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren dokumenterar och 
behåller uppgifter om alla instruktioner 
som tillhandahållits tillhandahållaren av 
kreditförvaltning i minst 10 år från och 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren dokumenterar och 
behåller uppgifter om alla instruktioner 
som tillhandahållits tillhandahållaren av 
kreditförvaltning i minst 10 år från och 
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med dagen för det avtal som avses i punkt 
1.

med dagen för det avtal som avses i punkt 
1 och i minst fem år från och med den 
dag avtalet avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren dokumenterar och 
behåller uppgifter om alla instruktioner 
som tillhandahållits tillhandahållaren av 
kreditförvaltning i minst 10 år från och 
med dagen för det avtal som avses i punkt 
1.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren utan dröjsmål 
informerar den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten och, i tillämpliga fall, 
värdmedlemsstaten, innan verksamhet 
utkontrakteras i enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Rätt till juridisk representation

1. I varje domstolsförfarande som 
inbegriper en låntagare på obestånd ska 
hänsyn tas till en jämn representation för 
att säkerställa en fullständig och rättvis 
rättsprocess och fullständig och 
heltäckande förståelse för alla parametrar 
och rättsliga konflikter som ärendet 
omfattar. 
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2. Detta kräver att det ska finnas en jämn 
rättslig representation som är tillgänglig 
för alla låntagare på obestånd i tillräckligt 
god tid, för att säkerställa en uttömmande 
förberedelse av alla relevanta fakta och 
detaljer för en lämplig 
domstolsrepresentation i tvisten.
3. Om så krävs ska denna tjänst 
tillhandahållas på bekostnad av 
medlemsstaten genom kostnadsfri 
rättshjälp eller motsvarande.

Or. en

Ändringsförslag 362
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare som har erhållit en 
auktorisation i enlighet med artikel 5 i en 
hemmedlemsstat har rätt att i unionen 
tillhandahålla de tjänster som omfattas av 
denna auktorisation.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare som har erhållit en 
auktorisation i enlighet med artikel 5 i en 
hemmedlemsstat har rätt att i unionen 
tillhandahålla de tjänster som omfattas av 
denna auktorisation, eller de tjänster som 
fastställts för omförhandling av villkoren 
avseende långivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller avseende kreditavtalet i 
sig.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare som har erhållit en 
auktorisation i enlighet med artikel 5 i en 
hemmedlemsstat har rätt att i unionen 
tillhandahålla de tjänster som omfattas av 
denna auktorisation.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare som har erhållit en 
auktorisation i enlighet med artikel 5 i en 
hemmedlemsstat har rätt att i unionen 
tillhandahålla de tjänster som omfattas av 
denna auktorisation, utan att detta 
påverkar tillämpningen av nationell 
lagstiftning för låntagarrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 364
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från första 
stycket, med avseende på kreditavtal med 
säkerhet som ingåtts mellan kreditgivare 
och låntagare som är konsumenter i den 
mening som avses i artikel 3 a i direktiv 
2008/48/EG, liksom kreditavtal som 
ingåtts mellan kreditgivare och lånande 
företag med säkerhet i en bostadsfastighet 
som är det lånande företagets 
huvudsakliga bostad, ska en 
kreditförvaltare ha skyldighet att erhålla 
en auktorisation och etablera en filial 
eller ett dotterbolag i den medlemsstat i 
vilken den avser att bedriva verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 365
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1a. Med avseende på kreditavtal som 
ingåtts mellan kreditgivare och 
konsumenter liksom kreditavtal som 
ingåtts mellan kreditgivare och lånande 
företag med säkerhet i en bostadsfastighet 
som är det lånande företagets 
huvudsakliga bostad, ska en 
kreditförvaltare ha skyldighet att erhålla 
en auktorisation och etablera en filial 
eller ett dotterbolag i den medlemsstat 
som den avser bedriva verksamhet i.

Or. en

Ändringsförslag 366
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med avseende på kreditavtal som 
ingåtts mellan kreditgivare och 
konsumenter ska en kreditförvaltare ha 
skyldighet att erhålla en auktorisation och 
etablera en filial eller ett dotterbolag i den 
medlemsstat i vilken den avser att bedriva 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 367
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med avseende på kreditavtal som 
ingåtts mellan kreditgivare och 
konsumenter ska en kreditförvaltare ha 
skyldighet att erhålla en auktorisation och 



AM\1195240SV.docx 101/159 PE645.006v01-00

SV

etablera en filial eller ett dotterbolag i den 
medlemsstat i vilken den avser att bedriva 
verksamhet.

Or. en

Motivering

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. Låntagare på obestånd 
bör inte utsättas för samröre med kreditförvaltare som är auktoriserade utomlands och som 
tillses utomlands. Detta skulle ha betydande negativa konsekvenser för utsatta konsumenter.

Ändringsförslag 368
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I tillämpliga fall, adressen till den 
filial som etablerats i värdmedlemsstaten.

(b) Adressen till den filial som 
etablerats i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 369
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tillämpliga fall, identiteten på 
och adressen till ett ombud som utsetts i 
värdmedlemsstaten.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 370
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kreditförvaltare ska följa 
värdmedlemsstatens alla ytterligare lagar 
och regler för 
skuldindrivningsverksamhet, oberoende 
av var kreditförvaltarens säte är beläget i 
EU.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. En kreditförvaltare ska följa 
värdmedlemsstatens regler för 
skuldindrivningsverksamhet, oberoende 
av var kreditförvaltarens säte är beläget i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 372
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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-1. Kreditförvaltare ska inte tillåtas 
tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster avseende kreditavtal som ingåtts 
mellan kreditgivare och låntagare som är 
konsumenter i den mening som avses i 
artikel 3 a i direktiv 2008/48/EG, eller 
kreditavtal som ingåtts mellan 
kreditgivare och lånande företag med 
säkerhet i en bostadsfastighet som är det 
lånande företagets huvudsakliga bostad. I 
detta fall ska kreditförvaltare vara 
auktoriserade och stå under tillsyn av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de bedriver faktisk 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 373
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
granskar och utvärderar den kontinuerliga 
efterlevnaden av kraven i detta direktiv 
avseende en kreditförvaltare som 
tillhandahåller tjänster i en 
värdmedlemsstat.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
granskar och utvärderar den kontinuerliga 
efterlevnaden av kraven i artikel 5 och 5a i 
detta direktiv avseende en kreditförvaltare 
som tillhandahåller tjänster i en 
värdmedlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 374
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kreditförvaltare ska inte tillåtas 
tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster avseende kreditavtal som ingåtts 
mellan kreditgivare och konsumenter, 
eller kreditavtal som ingåtts mellan 
kreditgivare och lånande företag med 
säkerhet i en bostadsfastighet som är det 
lånande företagets huvudsakliga bostad. I 
detta fall ska kreditförvaltare vara 
auktoriserade och stå under tillsyn av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de bedriver faktisk 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 375
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter kan granska och utvärdera 
huruvida en kreditförvaltare som 
tillhandahåller tjänster i den 
medlemsstaten kontinuerligen efterlever 
kraven i detta direktiv såväl som andra 
unionsregler och nationella regler som är 
tillämpbara på kreditavtalet och dess 
gäldenär.

Or. en

Ändringsförslag 376
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kreditförvaltare ska inte tillåtas 
tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster avseende kreditavtal som ingåtts 
mellan kreditgivare och konsumenter. I 
detta fall ska kreditförvaltare vara 
auktoriserade och stå under tillsyn av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de bedriver faktisk 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 377
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kreditförvaltare ska inte tillåtas 
tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster avseende kreditavtal som ingåtts 
mellan kreditgivare och konsumenter. I 
detta fall ska kreditförvaltare vara 
auktoriserade och stå under tillsyn av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de bedriver faktisk 
verksamhet.

Or. en

Motivering

EU:s passförfarande är inte något lämpligt verktyg när det gäller konsumenters nödlidande 
lån. Låntagare på obestånd bör inte utsättas för samröre med kreditförvaltare som är 
auktoriserade utomlands och som tillses utomlands. Detta skulle ha betydande negativa 
konsekvenser för utsatta konsumenter.

Ändringsförslag 378
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Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna i en 
hemmedlemsstat har befogenhet att 
övervaka, utreda och ålägga administrativa 
påföljder eller sanktioner och avhjälpande 
åtgärder avseende kreditförvaltare när det 
gäller deras verksamhet i en 
värdmedlemsstat.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna i en 
hemmedlemsstat och värdmedlemsstat har 
befogenhet att övervaka, utreda och ålägga 
administrativa påföljder eller sanktioner 
och avhjälpande åtgärder avseende 
kreditförvaltare när det gäller deras 
verksamhet i en värdmedlemsstat med 
avseende på de ansvarsskyldigheter som 
anges i föregående punkt.

Or. en

Ändringsförslag 379
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en kreditförvaltare som har hemvist 
eller är etablerad i hemmedlemsstaten har 
etablerat en filial eller utsett ett ombud i en 
värdmedlemsstat, ska hemmedlemsstatens 
och värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter samarbeta nära vid utförandet 
av sina uppgifter och åligganden som 
föreskrivs i detta direktiv, i synnerhet när 
de utför kontroller, utredningar och 
inspektioner på plats vid filialen eller 
avseende ombudet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en kreditförvaltare som har hemvist 
eller är etablerad i hemmedlemsstaten har 
etablerat en filial eller utsett en 
tillhandahållare av kreditförvaltning i en 
värdmedlemsstat, ska hemmedlemsstatens 
och värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter samarbeta nära vid utförandet 
av sina uppgifter och åligganden som 
föreskrivs i detta direktiv, i synnerhet när 
de utför kontroller, utredningar och 
inspektioner på plats vid filialen eller 
avseende tillhandahållaren av 
kreditförvaltning.

Or. en
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Ändringsförslag 380
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
vid utövandet av deras funktioner och 
åligganden som föreskrivs i detta direktiv, 
ska begära hjälp av värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter med att genomföra 
en inspektion på plats av en filial som är 
etablerad i eller av ett ombud som utsetts i 
en värdmedlemsstat.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
vid utövandet av deras funktioner och 
åligganden som föreskrivs i detta direktiv, 
ska begära hjälp av värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter med att genomföra 
en inspektion på plats av en filial som är 
etablerad i eller av ett ombud som utsetts i 
en värdmedlemsstat. Inspektion på plats 
av en filial eller en tillhandahållare av 
kreditförvaltning ska utföras i enlighet 
med lagstiftningen i den medlemsstat där 
inspektionen genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 381
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter har bevisning för att en 
kreditförvaltare som tillhandahåller tjänster 
inom dess territorium i enlighet med artikel 
11 bryter mot de skyldigheter som följer av 
de nationella bestämmelser varigenom 
detta direktiv införlivas, ska den överlämna 
denna bevisning till hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter och begära att de 
vidtar lämpliga åtgärder.

9. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter har bevisning för att en 
kreditförvaltare som tillhandahåller tjänster 
inom dess territorium i enlighet med artikel 
11 bryter mot tillämpliga bestämmelser, 
inbegripet de skyldigheter som följer av de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas, ska den överlämna 
denna bevisning till hemmedlemsstatens 
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behöriga myndigheter och begära att de 
vidtar lämpliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 382
Pedro Marques

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter har bevisning för att en 
kreditförvaltare som tillhandahåller tjänster 
inom dess territorium i enlighet med artikel 
11 bryter mot de skyldigheter som följer av 
de nationella bestämmelser varigenom 
detta direktiv införlivas, ska den 
överlämna denna bevisning till 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
och begära att de vidtar lämpliga åtgärder.

9. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter har bevisning för att en 
kreditförvaltare som tillhandahåller tjänster 
inom dess territorium i enlighet med artikel 
11 bryter mot de krav som fastställs i 
artikel 5 i detta direktiv, ska den 
överlämna denna bevisning till 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
och begära att de vidtar lämpliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 383
Pedro Marques

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 
- om kreditförvaltaren fortfarande bryter 
mot skyldigheterna enligt detta direktiv 
efter det att hemmedlemsstaten informerats 
men inga lämpliga åtgärder har vidtagits 
inom en rimlig tid eller, trots de åtgärder 
som vidtagits av hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter, eller i ett 
brådskande fall - har rätt att vidta lämpliga 

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 
– under förutsättning att kreditförvaltaren 
fortfarande bryter mot de tillämpliga 
reglerna, däribland dennes skyldigheter 
enligt detta direktiv och andra nationella 
regler efter det att hemmedlemsstaten 
informerats men inga lämpliga åtgärder har 
vidtagits inom en rimlig tid eller, trots de 
åtgärder som vidtagits av 
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administrativa påföljder eller sanktioner 
och avhjälpande åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av bestämmelserna i detta 
direktiv inom dess territorium efter att 
utan dröjsmål ha underrättat 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
eller i ett brådskande fall i vilket 
omedelbara åtgärder behövs för att 
åtgärda ett allvarligt hot mot låntagarnas 
gemensamma intressen – har rätt att vidta 
lämpliga administrativa påföljder eller 
sanktioner och avhjälpande åtgärder för att 
säkerställa efterlevnaden av de tillämpliga 
reglerna efter att utan dröjsmål ha 
underrättat hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter. Dessutom får de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten 
förbjuda ytterligare verksamhet för 
sådana kreditförvaltare i sin medlemsstat 
till dess att ett lämpligt beslut fattas av den 
behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten eller till dess att 
kreditförvaltaren vidtar en korrigerande 
åtgärd. 

Or. en

Ändringsförslag 384
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 
- om kreditförvaltaren fortfarande bryter 
mot skyldigheterna enligt detta direktiv 
efter det att hemmedlemsstaten informerats 
men inga lämpliga åtgärder har vidtagits 
inom en rimlig tid eller, trots de åtgärder 
som vidtagits av hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter, eller i ett 
brådskande fall - har rätt att vidta lämpliga 
administrativa påföljder eller sanktioner 
och avhjälpande åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av bestämmelserna i detta 
direktiv inom dess territorium efter att utan 

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 
– om kreditförvaltaren fortfarande bryter 
mot tillämpliga regler, inbegripet dess 
skyldigheter enligt detta direktiv efter det 
att hemmedlemsstaten informerats att 
lämpliga åtgärder har vidtagits inom en 
rimlig tid eller, trots de åtgärder som 
vidtagits av hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter, eller i ett brådskande fall – 
har rätt att vidta lämpliga administrativa 
påföljder eller sanktioner och avhjälpande 
åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av 
bestämmelserna i detta direktiv inom dess 
territorium efter att ha underrättat 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter. 
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dröjsmål ha underrättat 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

I synnerhet ska medlemsstaterna 
säkerställa att värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter kan förbjuda 
verksamheten för en sådan 
kreditförvaltare i sin medlemsstat fram till 
dess att ett lämpligt beslut har fattats av 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 385
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Om en behörig myndighet i en 
medlemsstat i ett särskilt ärende anser att 
samarbetet med behöriga myndigheter i 
en annan medlemsstat inte uppfyller de 
relevanta krav som anges i detta direktiv 
ska den hänskjuta ärendet till EBA. Om 
det uppstår meningsskiljaktigheter mellan 
hemmedlemsstatens och 
värdmedlemsstatens myndigheter som 
varar längre än fyra månader ska de 
berörda myndigheterna överlåta sitt beslut 
till EBA och invänta alla beslut som EBA 
kan fatta i enlighet med artikel 19.3 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, och 
därefter fatta sitt beslut i enlighet med 
EBA:s beslut. Denna fyramånadersperiod 
ska anses utgöra förlikningsperioden i 
den mening som avses i den förordningen. 
EBA får också på eget initiativ bistå de 
behöriga myndigheterna med att nå fram 
till en överenskommelse i enlighet med 
artikel 19.1 andra stycket i den 
förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 386
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Avdelning II – kapitel IIa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättigheter och skydd för konsumenter 
som är låntagare på obestånd

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 387
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Anståndsåtgärder och utmätning

1. Kreditgivare ska göra allt de kan för att 
undvika att överföra konsumenters 
nödlidande lån till tredje part. 
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Medlemsstaterna ska i synnerhet 
säkerställa att kreditgivare medger skäliga 
anstånd för låntagare på obestånd, i 
enlighet med artikel 28 i direktiv 
2014/17/EU och EBA:s riktlinjer om 
försenad betalning och utmätning 
EBA/GL/2015/12.
2. Anståndsåtgärder kan bestå av att 
konsumenten erbjuds följande:
(a) Total eller partiell refinansiering av ett 
kreditavtal.
(b) Ändring av bestämmelserna och 
villkoren i ett befintligt kreditavtal, till 
exempel genom
i) förlängning av hypoteksperiod,
ii) förändring av hypotekets art 
(exempelvis förändring från hypotek för 
kapital och räntor till hypotek för enbart 
räntor),
iii) betalningsanstånd för samtliga eller 
vissa delbetalningar för en period,
iv) förändring av räntesatsen upp till ett 
visst tak,
v) erbjudande om betalningsuppskov.
3. Den definition av nödlidande lån som 
antagits i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/227 
ska inte påverka tillämpningen av 
kreditgivarnas anståndsskyldigheter.
4. Vid utmätning i fall där krediten är 
säkrad genom konsumentens 
huvudsakliga bostad, ska återlämnande 
eller överföring till kreditgivaren eller en 
tredje part av säkerheten eller intäkter 
från försäljningen av säkerheten vara 
tillräckligt för att återbetala krediten. 
Artikel 28.4 i direktiv 2014/17/EU ska 
ändras i enlighet därmed.

Or. en

Ändringsförslag 388
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Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Återköp av skuld

1. Om ett kreditinstitut avser att överföra 
ett kreditavtal till en kreditförvärvare till 
ett angivet pris ska kreditinstitutet före 
överföringen tillåta de berörda gäldenärer 
som är konsumenter att köpa tillbaka sin 
skuld till samma pris eller med en viss 
prishöjning, vilken ska fastställas av de 
relevanta behöriga myndigheterna. För 
detta ändamål ska kreditinstitut vara 
skyldiga att lämna nödvändiga uppgifter 
om förväntade uppgörelser med 
kreditförvärvare till de relevanta behöriga 
myndigheterna.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
återköp kan ske genom delbetalningar.

Or. en

Ändringsförslag 389
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Uppföranderegler för kreditförvaltare och 

kreditförvärvare
1. Kreditförvaltare och kreditförvärvare 
ska handla i god tro, behandla 
konsumenterna rättvist och respektera 
deras personliga integritet. Följande 
metoder ska vara förbjudna:
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(a) Tillhandahållande av vilseledande 
information till konsumenterna.
(b) Trakasserier av konsumenter, 
däribland delgivning av information om 
konsumenters skulder till deras 
arbetsgivare, familj, vänner och grannar.
(c) Tillämpning av avgifter och påföljder 
för konsumenter som överstiger de 
kostnader som är direkt kopplade till 
förvaltningen av skulden. 
Medlemsstaterna ska fastställa ett tak för 
dessa avgifter och påföljder enligt 
principerna om rättvisa, rationalitet och 
proportionalitet.
Denna punkt ska även tillämpas på 
tillhandahållare av kreditförvaltning 
genom utkontraktering i enlighet med 
artikel 10 i detta direktiv.
2. Medlemsstaterna ska kunna 
upprätthålla befintliga nationella åtgärder 
som syftar till att skydda låntagare på 
obestånd samt anta striktare åtgärder, 
exempelvis åtgärder för personlig 
insolvens och begränsningar av 
kreditförvaltarens och kreditförvärvarens 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 390
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 12d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12d
Rätt till juridisk representation

1. I varje domstolsförfarande som 
inbegriper en låntagare på obestånd ska 
hänsyn tas till en jämn representation för 
att säkerställa en fullständig och rättvis 
rättsprocess och fullständig och 
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heltäckande förståelse för alla parametrar 
och rättsliga konflikter som ärendet 
omfattar.
2. Detta kräver att det ska finnas en jämn 
rättslig representation som är tillgänglig 
för alla låntagare på obestånd i tillräckligt 
god tid, för att säkerställa en uttömmande 
förberedelse av alla relevanta fakta och 
detaljer för en lämplig 
domstolsrepresentation i tvisten.
3. Om så krävs ska denna tjänst 
tillhandahållas på bekostnad av 
medlemsstaten genom kostnadsfri 
rättshjälp eller motsvarande.

Or. en

Ändringsförslag 391
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 12e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12e
Förlikning utanför domstol

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
oberoende och ändamålsenliga 
mekanismer för förlikning utanför 
domstol finns att tillgå för 
konsumenterna. Dessa mekanismer ska 
omfatta direkta uppgörelser och alternativ 
tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 392
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
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Artikel -13 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -13
Anståndsåtgärder

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditgivare med tillbörlig aktsamhet ska 
göra sitt bästa för att på lämpligt sätt 
utöva rimliga och genomförbara 
anståndsåtgärder utöver de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 28 i direktiv 
2014/17/EU, innan kreditgivarens 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller 
kreditavtalet i sig överlåts, om den 
låntagare som har ingått ett kreditavtal 
har betalningssvårigheter.
2. Anståndsåtgärderna ska syfta till att 
prioritera konsumenterna och åtminstone 
inbegripa följande potentiella åtgärder, 
som genom standardiserade format ska 
delges låntagare som har 
betalningssvårigheter på grundval av en 
kreditvärdighetsbedömning:
(a) Möjligheter till partiell refinansiering 
av ett kreditavtal.
(b) Möjligheter till potentiella ändringar 
till fördel för låntagaren av 
bestämmelserna och villkoren i ett 
befintligt kreditavtal, inbegripet bland 
annat
i) förlängning av låneperiod,
ii) förändring av lånets art,
iii) betalningsanstånd för samtliga eller 
vissa delbetalningar för en period,
iv) förändring av räntesatsen upp till ett 
visst tak, erbjudande om 
betalningsuppskov och toleransperioder,
v) partiella återbetalningar och återköp av 
skuld,
vi) valutaomräkning,
vii) partiell skuldavskrivning och 
skuldkonsolidering.
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3. Klassificeringen av kreditavtal såsom 
nödlidande ska göras utan att påverka 
kreditgivarens anståndskrav.
4. Kreditinstitut och andra kreditgivare 
ska årligen lämna en rapport till behöriga 
myndigheter med en sammanfattning av 
deras sunda anståndsåtgärder och -
förfaranden, inbegripet förfaranden för 
att så tidigt som möjligt upptäcka 
låntagare med betalningssvårigheter. 
Rapporten ska innehålla en 
sammanfattning av det antal låntagare 
som har gynnats av anståndsåtgärder och 
vilka metoder för anståndsåtgärder som 
har varit effektiva under det föregående 
året. Ledningsorganet ska godkänna 
denna information innan den lämnas till 
de behöriga myndigheterna.
5. EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att närmare ange
i) de anståndsåtgärder och den 
kreditvärdighetsbedömning som avses i 
punkt 2,
ii) den definition av en låntagare med 
betalningssvårigheter som avses i punkt 2,
iii) innehållet i den rapport som avses i 
punkt 4.
EBA ska lämna dessa förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen 
senast [ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande]. Kommissionen delges 
befogenhet att anta de tekniska 
tillsynsstandarder som avses i första 
stycket i enlighet med artiklarna 10 och 
14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 393
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel -13a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -13a
Krav för kreditgivare före överlåtelse av 

kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller kreditavtalet i sig

Medlemsstaten ska begära att kreditgivare 
inte får överföra ett presterande 
kreditavtal utan samtycke från den 
låntagare som har ingått kreditavtalet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan ett avtal om överföring 
av kreditavtalet ingås lämnar all nödvändig 
information till en kreditförvärvare för att 
denna kreditförvärvare ska kunna bedöma 
kreditavtalets värde och sannolikheten att 
återvinna avtalets värde.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren, innan ett avtal om 
överföring av denna kreditgivares 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal eller av detta nödlidande 
kreditavtal i sig ingås, lämnar nödvändig 
information om kreditgivarens rättigheter 
enligt ett nödlidande kreditavtal eller om 
det nödlidande kreditavtalet i sig och, i 
tillämpliga fall, om säkerheten, till en 
kreditförvärvare för att denna 
kreditförvärvare ska kunna bedöma värdet 
av kreditgivarens rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal eller av detta 
nödlidande kreditavtal i sig, och 
sannolikheten att återvinna avtalets värde, 
samtidigt som skyddet av den information 
som tillhandahålls av kreditgivaren och 
affärsuppgifternas konfidentialitet 
säkerställs.

Or. en
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Ändringsförslag 395
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan ett avtal om överföring 
av kreditavtalet ingås lämnar all nödvändig 
information till en kreditförvärvare för att 
denna kreditförvärvare ska kunna bedöma 
kreditavtalets värde och sannolikheten att 
återvinna avtalets värde.

1. Medlemsstaterna ska, i den 
utsträckning som de har, eller rimligen 
kan förväntas införskaffa eller underlätta 
spridningen av, sådan information, 
säkerställa att kreditgivaren innan ett avtal 
om överföring av kreditavtalet ingås 
lämnar all nödvändig information till en 
kreditförvärvare för att denna 
kreditförvärvare ska kunna bedöma 
kreditavtalets värde och sannolikheten att 
återvinna avtalets värde.

Or. en

Ändringsförslag 396
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
kreditinstitut eller ett dotterbolag till ett 
kreditinstitut som överför ett kreditavtal 
till en kreditförvärvare underrättar de 
behöriga myndigheter som utsetts i 
enlighet med artikel 20.3 i detta direktiv 
och artikel 4 i direktiv 2013/36/EU39 om 
följande:

2. Medlemsstaterna ska på 
halvårsbasis kräva att kreditinstitut som 
överför en kreditgivares rättigheter enligt 
ett nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig till en 
kreditförvärvare, för varje överföring 
underrättar de behöriga myndigheter som 
utsetts i enlighet med artikel 20.3 i detta 
direktiv och artikel 4 i direktiv 
2013/36/EU39 om kreditförvärvarens 
identifieringskod för juridiska personer 
(LEI-kod), eller när en sådan 
identifieringskod inte finns, om
i) identiteten på kreditförvärvaren eller 
medlemmarna i förvärvarens lednings- 
eller förvaltningsorgan och de personer 
som har ett kvalificerat innehav hos 
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förvärvaren i den mening som avses i 
artikel 4.1.36 i förordning (EU) nr 
575/2013, och
ii) förvärvarens adress.
Dessutom ska kreditinstitutet informera 
om åtminstone följande:

_________________ _________________
39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 
338).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 
338).

Or. en

Ändringsförslag 397
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Kreditförvärvare som omfattas av 

nationell rätt
En kreditförvärvare som bedriver 
verksamhet i en medlemsstat omfattas av 
de begränsningar och de krav som 
fastställs i medlemsstatens nationella rätt i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

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

Förslag till direktiv
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Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska genomförandestandarder för att 
närmare ange de format som ska användas 
av de kreditgivare som är kreditinstitut för 
tillhandahållande av den information som 
anges i artikel 13.1, i syfte att ge detaljerad 
information om sina kreditexponeringar 
utanför handelslagret till kreditförvärvare 
avseende granskning, finansiell due 
diligence och värdering av kreditavtalet.

1. EBA ska utarbeta förslag till 
riktlinjer för att närmare ange de format 
som får användas av de kreditgivare som 
är kreditinstitut för tillhandahållande av 
den information som anges i artikel 13.1, i 
syfte att ge detaljerad information om sina 
kreditexponeringar utanför handelslagret 
till kreditförvärvare avseende granskning, 
finansiell due diligence och värdering av 
kreditavtalet eller kreditgivarens 
rättigheter. EBA ska i utkastet till 
riktlinjer närmare ange de minsta datafält 
som krävs för nödlidande kreditavtal eller 
kreditgivarens rättigheter för att uppfylla 
de informationskrav som anges i artikel 
13.1.

Or. en

Motivering

Mallar för nödlidande lån är inte obligatoriska och inte heller ett krav för 
tillsynsrapportering, utan endast en riktlinje.

Ändringsförslag 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska genomförandestandarder för att 
närmare ange de format som ska användas 
av de kreditgivare som är kreditinstitut för 
tillhandahållande av den information som 
anges i artikel 13.1, i syfte att ge detaljerad 
information om sina kreditexponeringar 
utanför handelslagret till kreditförvärvare 
avseende granskning, finansiell due 
diligence och värdering av kreditavtalet.

1. EBA ska utarbeta riktlinjer för att 
närmare ange de format som får användas 
av de kreditgivare som är kreditinstitut för 
tillhandahållande av den information som 
anges i artikel 13.1, i syfte att ge detaljerad 
information om sina kreditexponeringar 
utanför handelslagret till kreditförvärvare 
avseende granskning, finansiell due 
diligence och värdering av kreditavtalet.
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Or. en

Ändringsförslag 400
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska genomförandestandarder för att 
närmare ange de format som ska användas 
av de kreditgivare som är kreditinstitut för 
tillhandahållande av den information som 
anges i artikel 13.1, i syfte att ge detaljerad 
information om sina kreditexponeringar 
utanför handelslagret till kreditförvärvare 
avseende granskning, finansiell due 
diligence och värdering av kreditavtalet.

1. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska genomförandestandarder för att 
närmare ange de format som ska användas 
av de kreditgivare som är kreditinstitut för 
tillhandahållande av den information som 
anges i artikel 13.1, i syfte att ge detaljerad 
information om sina kreditexponeringar 
utanför handelslagret till kreditförvärvare 
avseende granskning, finansiell due 
diligence och värdering av kreditgivarens 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal eller av det nödlidande 
kreditavtalet i sig. EBA ska i de tekniska 
genomförandestandarderna specificera de 
obligatoriska datafälten för kreditgivarens 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal, eller för det nödlidande 
kreditavtalet i sig, för att uppfylla de 
informationskrav som fastställs i artikel 
13.1, vilka ska tillämpas på kreditinstitut 
på ett proportionerligt sätt med hänsyn 
tagen till deras storlek och komplexitet. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EBA ska lämna detta förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 

utgår
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kommissionen senast den [31 december 
2018].

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta de tekniska 
genomförandestandarder som avses i 
punkt 1, i enlighet med artikel 15 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1093/201040.

utgår

_________________
40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), om ändring av beslut 
nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT 
L 331, 15.12.2010, s. 12).

Or. en

Ändringsförslag 403
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den företrädare för en kreditförvärvare 
som avses i artikel 17.1 utser ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen 
eller dess dotterbolag som är etablerat i 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
direkt reglering av kreditförvärvare som 
bedriver verksamhet inom deras 
jurisdiktion genom att säkerställa att de 
nationella behöriga myndigheterna har 
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unionen eller en auktoriserad 
kreditförvaltare för att utföra 
kreditförvaltningsverksamhet avseende 
kreditavtal som ingås med konsumenter.

befogenhet att övervaka, utreda och 
ålägga påföljder för kreditförvärvare.

Or. en

Ändringsförslag 404
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att en kreditförvärvare inte är föremål för 
några ytterligare krav avseende förvärv av 
kreditavtal än vad som föreskrivs i de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 405
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att en kreditförvärvare inte är föremål för 
några ytterligare krav avseende förvärv av 
kreditavtal än vad som föreskrivs i de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 406
Ernest Urtasun
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare inte är föremål för 
några ytterligare krav avseende förvärv av 
kreditavtal än vad som föreskrivs i de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
relevant unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, särskilt i fråga om 
tillämpning av kontrakt, konsumentskydd, 
låntagares rättigheter och straffrättsliga 
bestämmelser, fortsätter att vara 
tillämpliga på kreditförvärvare när 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller kreditavtalet i sig överförs 
till kreditförvärvaren. Den skyddsnivå 
som medges konsumenter och andra 
låntagare enligt unionsrätt och nationell 
rätt får inte påverkas av överlåtelsen av 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller av kreditavtalet i sig till 
kreditförvärvaren.

Or. en

Ändringsförslag 407
Pedro Marques

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare inte är föremål för 
några ytterligare krav avseende förvärv av 
kreditavtal än vad som föreskrivs i de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare inte är föremål för 
några ytterligare administrativa krav 
avseende förvärv av en kreditgivares 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal eller det nödlidande 
kreditavtalet i sig än vad som föreskrivs i 
de nationella bestämmelser varigenom 
detta direktiv införlivas, 
konsumentskyddslagstiftning eller 
avtalsrättsliga bestämmelser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
relevant unionslagstiftning och nationell 
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lagstiftning, särskilt i fråga om 
tillämpning av kontrakt, konsumentskydd, 
låntagares rättigheter, kreditgivning, 
regler om banksekretess och 
straffrättsliga bestämmelser, fortsätter att 
vara tillämpliga på kreditförvärvare när 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller kreditavtalet i sig överförs 
till kreditförvärvaren. Den skyddsnivå 
som medges konsumenter och andra 
låntagare enligt unionsrätt och nationell 
rätt får inte påverkas av överlåtelsen av 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller av kreditavtalet i sig till 
kreditförvärvaren.

Or. en

Ändringsförslag 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare inte är föremål för 
några ytterligare krav avseende förvärv av 
kreditavtal än vad som föreskrivs i de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare är föremål för alla 
nödvändiga ytterligare krav avseende 
förvärv av kreditavtal utöver vad som 
föreskrivs i de nationella bestämmelser 
varigenom detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att en kreditförvärvare, eller i 
förekommande fall den utsedda 
kreditförvaltaren, vid överföring av 
kreditgivarens rättigheter inom ramen för 
ett kreditavtal eller av kreditavtalet i sig 
tar på sig samtliga relevanta meddelande- 
och anmälningskrav till de nationella 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 410
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv påverkar inte 
nationella befogenheter i fråga om 
kreditregister, inbegripet befogenheten att 
kräva information från kreditförvärvare 
avseende kreditgivarens rättigheter enligt 
ett kreditavtal eller avseende själva 
kreditavtalet och dess resultat.

Or. en

Ändringsförslag 411
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv påverkar inte 
lagstiftning i medlemsstaterna som utökar 
direktivets tillämpningsområde eller inför 
ytterligare krav för kreditförvärvare.
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Or. en

Ändringsförslag 412
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Företrädare för kreditförvärvare som inte 
är etablerade i unionen
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att när 
en överföring av kreditavtalet ingås ska 
en kreditförvärvare som inte har hemvist 
eller är etablerad i unionen skriftligen 
utse en företrädare som har hemvist eller 
är etablerad i unionen.
2. Den företrädare som avses i punkt 1 
ska kontaktas, utöver eller i stället för 
kreditförvärvaren, av de behöriga 
myndigheterna i detta direktiv och ska 
vara fullt ansvarig för den kontinuerliga 
efterlevnaden av de skyldigheter som 
åläggs kreditförvärvaren enligt de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare eller, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet med 
artikel 17, meddelar de behöriga 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare, en enhet eller, i 
tillämpliga fall, dess företrädare som 
utsetts i enlighet med artikel 17, omfattas 
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myndigheterna i den medlemsstat där 
kreditförvärvaren eller i förekommande fall 
dess företrädare har hemvist eller är 
etablerad, att den avser att direkt verkställa 
ett kreditavtal genom att tillhandahålla 
följande information:

av samma regler, oavsett om det gäller 
specialiserade kreditförvaltare eller 
bankinstitut. Denne ska även meddela de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat 
där kreditförvärvaren eller i förekommande 
fall dess företrädare har hemvist eller är 
etablerad, att den avser att direkt verkställa 
ett kreditavtal genom att tillhandahålla 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 414
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare eller, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17, meddelar de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
kreditförvärvaren eller i förekommande 
fall dess företrädare har hemvist eller är 
etablerad, att den avser att direkt verkställa 
ett kreditavtal genom att tillhandahålla 
följande information:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare meddelar de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten att den 
avser att direkt verkställa ett kreditavtal 
genom att tillhandahålla följande 
information:

Or. en

Ändringsförslag 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
kreditförvärvare eller, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17 som överför ett kreditavtal 

1. När en kreditförvärvare överför en 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig till en annan 
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till en annan kreditförvärvare underrättar 
de behöriga myndigheter som avses i 
artikel 18.1 om överföringen, identiteten 
på och adressen till den nya 
kreditförvärvaren och, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17.

kreditförvärvare, ska medlemsstaterna 
kräva att den utsedda kreditförvaltaren på 
kvartalsbasis, för varje överföring, 
underrättar de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten om den nya 
kreditförvärvarens identifieringskod för 
juridiska personer (LEI-kod), eller när en 
sådan identifieringskod inte finns, om
i) identiteten på den nya kreditförvärvaren 
eller medlemmarna i den nya 
förvärvarens lednings- eller 
förvaltningsorgan och de personer som 
har ett kvalificerat innehav hos 
förvärvaren i den mening som avses i 
artikel 4.1.36 i förordning (EU) nr 
575/2013, och
ii) den nya förvärvarens adress.
Dessutom ska kreditförvärvaren på 
aggregerad nivå informera om åtminstone 
följande:
(a) Det sammanlagda utestående saldot av 
kreditgivarens rättigheter enligt de 
nödlidande kreditavtalen eller av de 
överförda nödlidande kreditavtalen.
(b) Antalet kreditgivarrättigheter och 
storleken på dessa enligt de nödlidande 
kreditavtalen eller antalet överförda 
nödlidande kreditavtal och storleken på 
dessa.
(c) Huruvida överföringen omfattar 
kreditgivarens rättigheter enligt de 
nödlidande kreditavtalen eller de 
nödlidande kreditavtal som ingåtts med 
konsumenter och i tillämpliga fall de typer 
av tillgångar som säkrar dem.

Or. en

Ändringsförslag 416
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att de 
nationella behöriga myndigheterna 
offentliggör information om överföringen 
av kreditavtal från ett kreditinstitut till en 
kreditförvärvare eller från en 
kreditförvärvare till en annan, inbegripet 
identiteten på och adressen till den nya 
kreditförvärvaren och, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17. 

Or. en

Ändringsförslag 417
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fortlöpande 
säkerställa att kreditförvaltare och, i 
förekommande fall, tillhandahållare av 
kreditförvaltning till vilka verksamhet har 
utkontrakterats i enlighet med artikel 10, 
uppfyller de nationella bestämmelser 
varigenom detta direktiv införlivas och 
säkerställa att denna verksamhet är föremål 
för lämplig övervakning som utförs av de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten i syfte att bedöma 
sådan efterlevnad.

1. Medlemsstaterna ska fortlöpande 
säkerställa att kreditförvaltare, 
kreditförvärvare och, i förekommande fall, 
tillhandahållare av kreditförvaltning till 
vilka verksamhet har utkontrakterats i 
enlighet med artikel 10, uppfyller de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas och säkerställa att denna 
verksamhet är föremål för lämplig 
övervakning som utförs av de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten i syfte 
att bedöma sådan efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 418
Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den medlemsstat där de 
kreditförvärvare eller, i förekommande 
fall, deras företrädare som utsetts i 
enlighet med artikel 17, har hemvist eller 
är etablerade ska säkerställa att de 
behöriga myndigheter som avses i punkt 1 
ansvarar för övervakningen av de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 15–
19 avseende kreditförvärvare eller, i 
förekommande fall, deras företrädare som 
utsetts i enlighet med artikel 17.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 419
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
som utsetts i enlighet med artikel 20.3, ges 
alla de tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter som krävs för att 
utföra deras uppgifter och åligganden som 
fastställs i detta direktiv, inbegripet 
följande:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens och 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 
som utsetts i enlighet med artikel 20.3, ges 
alla de tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter som krävs för att 
utföra deras uppgifter och åligganden som 
fastställs i detta direktiv, inbegripet 
åtminstone följande:

Or. en

Ändringsförslag 420
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)



AM\1195240SV.docx 133/159 PE645.006v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Befogenhet att förbjuda viss 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 421
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Befogenhet att kräva att en 
kreditförvaltare avsätter medlemmar i sitt 
lednings- eller förvaltningsorgan om 
dessa inte uppfyller kraven i artikel 5.1 b 
och artikel 5a.

Or. en

Ändringsförslag 422
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Befogenhet att kräva att 
kreditförvaltare ändrar eller uppdaterar 
en kreditförvaltares interna styrsystem 
och interna kontrollmekanismer i syfte att 
effektivt säkerställa att låntagarnas 
rättigheter respekteras i enlighet med de 
lagar som reglerar kreditavtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 423
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Befogenhet att kräva att 
kreditförvaltare ändrar eller uppdaterar 
den policy som de antagit för att 
säkerställa en rättvis och omsorgsfull 
behandling av låntagarna samt 
registrering och hantering av låntagarnas 
klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 424
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ed) Befogenhet att begära ytterligare 
information om överlåtelsen av 
kreditgivarens rättigheter enligt 
kreditavtalen eller av kreditavtalen i sig.

Or. en

Ändringsförslag 425
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
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Artikel 21 – punkt 1 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ee) Befogenhet att granska de sunda 
anståndsåtgärder och -förfaranden som 
avses i artikel -13.

Or. en

Ändringsförslag 426
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
minst en gång om året utvärderar hur en 
kreditförvaltare uppfyller kraven i artikel 
5.1 c, d och e.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
minst en gång om året utvärderar hur en 
kreditförvaltare uppfyller kraven i artikel 
5.1 b–ee.

Or. en

Ändringsförslag 427
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om lämpliga administrativa 
påföljder och avhjälpande åtgärder som 
tillämpas i åtminstone följande situationer:

1. Medlemsstaterna ska, utan att 
deras rätt att fastställa straffrättsliga 
påföljder påverkas, fastställa bestämmelser 
om lämpliga administrativa påföljder och 
avhjälpande åtgärder som tillämpas i 
åtminstone följande situationer:

Or. en
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Ändringsförslag 428
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kreditförvaltare underlåter att 
ingå eller ingår ett utkontrakteringsavtal i 
strid med de bestämmelser varigenom 
artikel 10 införlivas, eller den 
tillhandahållare av kreditförvaltning till 
vilken uppgifter utkontrakterades begår en 
allvarlig överträdelse av de tillämpliga 
rättsliga bestämmelserna, inbegripet den 
nationella lagstiftning varigenom detta 
direktiv införlivas.

(a) En kreditförvaltare underlåter att 
efterleva de krav som fastställs i de 
nationella åtgärder varigenom artikel 9 i 
detta direktiv införlivas, eller ingår ett 
utkontrakteringsavtal i strid med de 
bestämmelser varigenom artikel 10 
införlivas, eller den tillhandahållare av 
kreditförvaltning till vilken uppgifter 
utkontrakterades begår en allvarlig 
överträdelse av de tillämpliga rättsliga 
bestämmelserna, inbegripet den nationella 
lagstiftning varigenom detta direktiv 
införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En kreditförvaltares styrformer och 
interna kontrollmekanismer säkerställer 
inte att låntagarnas rättigheter respekteras 
och att bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter efterlevs.

(b) En kreditförvärvares eller 
kreditförvaltares styrformer och interna 
kontrollmekanismer säkerställer inte att 
låntagarnas rättigheter respekteras och att 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 430



AM\1195240SV.docx 137/159 PE645.006v01-00

SV

Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En kreditförvaltares policy är 
otillräcklig vad gäller en korrekt 
behandling av låntagare som anges i artikel 
5.1 d.

(c) En kreditförvaltares eller 
kreditförvärvares policy är otillräcklig vad 
gäller en korrekt behandling av låntagare 
som anges i artikel 5.1 d.

Or. en

Ändringsförslag 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En kreditförvaltares policy är 
otillräcklig vad gäller en korrekt 
behandling av låntagare som anges i artikel 
5.1 d.

(c) En kreditförvärvares eller 
kreditförvaltares policy är otillräcklig vad 
gäller en korrekt behandling av låntagare 
som anges i artikel 5.1 d.

Or. en

Ändringsförslag 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En kreditförvaltares interna 
förfaranden innebär att låntagares klagomål 
inte kan registreras och handläggas enligt 
de skyldigheter som fastställs i de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

(d) En kreditförvärvares eller 
kreditförvaltares interna förfaranden 
innebär att låntagares klagomål inte kan 
registreras och handläggas enligt de 
skyldigheter som fastställs i de nationella 
bestämmelser varigenom detta direktiv 
införlivas.
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Or. en

Ändringsförslag 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Ett kreditinstitut underlåter att 
lämna den information som anges i de 
nationella åtgärder varigenom artikel 13 i 
detta direktiv införlivas, endast en gång 
och efter det att överföringen av 
kreditavtalet är slutförd.

Or. en

Ändringsförslag 434
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) En kreditförvärvare underlåter att 
efterleva de krav som fastställs i de 
nationella åtgärder varigenom artikel -13 
i detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 435
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led gb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) En kreditförvärvare underlåter att 
efterleva de krav rörande 
företagsverksamhet som fastställs i de 
nationella åtgärder varigenom artikel 6a i 
detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 436
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) Ett kreditinstitut underlåter att 
lämna den information som anges i de 
nationella åtgärder varigenom artikel 13 i 
detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 437
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gd) Ett kreditinstitut underlåter att 
efterleva de krav som fastställs i de 
nationella åtgärder varigenom artikel -13 
i detta direktiv införlivas.

Or. en
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Ändringsförslag 438
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led ge (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ge) Ett kreditinstitut underlåter att 
efterleva de krav rörande 
företagsverksamhet som fastställs i de 
nationella åtgärder varigenom artikel 6a i 
detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 439
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led gf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gf) En kreditförvaltare tillåter en eller 
flera personer som inte uppfyller kraven 
enligt artikel 5.1 b att bli eller fortsätta 
som medlemmar i dess lednings- eller 
förvaltningsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 440
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led gg (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gg) En kreditförvaltare underlåter att 
efterleva det krav som fastställs i de 
nationella åtgärder varigenom artikel 35 i 
detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 441
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led gh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gh) En kreditförvaltare eller 
tillhandahållare av kreditförvaltning 
underlåter att efterleva de krav rörande 
företagsverksamhet som fastställs i de 
nationella åtgärder varigenom artikel 6a i 
detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 442
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Annullering av en auktorisation att 
bedriva verksamhet som kreditförvaltare.

(a) Återkallelse av en auktorisation att 
bedriva verksamhet som kreditförvaltare.

Or. en

Ändringsförslag 443
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Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna, när de 
fastställer typen av administrativa påföljder 
eller andra administrativa åtgärder och 
beloppet för dessa administrativa 
sanktionsavgifter, beaktar samtliga 
följande omständigheter, när så är 
lämpligt:

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna, när de 
fastställer typen av administrativa påföljder 
eller andra administrativa åtgärder och 
beloppet för dessa administrativa 
sanktionsavgifter, beaktar relevanta 
omständigheter, inbegripet följande:

Or. en

Ändringsförslag 444
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de situationer som avses i 
punkt 1 är tillämpliga på en juridisk 
person ska medlemsstaterna även 
säkerställa att de behöriga myndigheterna 
tillämpar de administrativa påföljder och 
avhjälpande åtgärder som anges i punkt 2 
på medlemmarna i lednings- eller 
förvaltningsorganet och andra fysiska 
personer som enligt den nationella 
lagstiftningen är skyldiga till överträdelsen.

5. Medlemsstaterna ska även 
säkerställa att de behöriga myndigheterna 
tillämpar de administrativa påföljder och 
avhjälpande åtgärder som anges i punkt 2 
på medlemmarna i lednings- eller 
förvaltningsorganet och andra fysiska 
personer som enligt den nationella 
lagstiftningen är skyldiga till överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till direktiv
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Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de innan de behöriga myndigheterna fattar 
beslut om att ålägga de administrativa 
påföljder eller avhjälpande åtgärder som 
avses i punkt 2 i denna artikel, ger den 
berörda kreditförvaltaren, 
kreditförvärvaren eller, i förekommande 
fall, dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17, tillfälle att bli hörda.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de innan de behöriga myndigheterna fattar 
beslut om att ålägga de administrativa 
påföljder eller avhjälpande åtgärder som 
avses i punkt 2 i denna artikel, ger den 
berörda kreditförvaltaren eller 
kreditförvärvaren tillfälle att bli hörda. 
Innan den fattar ett beslut ska den 
behöriga myndigheten skriftligen meddela 
förekomsten av sådana förfaranden till 
förvaltaren och de berörda kreditgivarna.

Or. en

Ändringsförslag 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Uppföranderegler för kreditförvaltare och 

kreditförvärvare
1. Kreditförvaltare och kreditförvärvare 
ska handla i god tro, behandla 
konsumenterna rättvist och respektera 
deras personliga integritet.
2. Följande metoder ska vara förbjudna: 
(a) Tillhandahållande av vilseledande 
information till konsumenterna.
(b) Trakasserier av konsumenter, 
däribland delgivning av information om 
konsumenters skulder till deras 
arbetsgivare, familj, vänner och grannar. 
(c) Tillämpning av avgifter och påföljder 
för konsumenter som överstiger de 
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kostnader som är direkt kopplade till 
förvaltningen av skulden.
Medlemsstaterna ska fastställa ett tak för 
de avgifter och påföljder som avses i led c 
enligt principerna om rättvisa, rationalitet 
och proportionalitet. 

Or. en

Ändringsförslag 447
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 448
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Ianspråktagande
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
säkerheter får realiseras i enlighet med 
denna mekanism för påskyndat 
ianspråktagande av säkerhet utanför 
domstol.
2.
Medlemsstaterna ska föreskriva minst en 
eller båda av följande sätt för att realisera 
de säkerheter som avses i punkt 1 för 
varje typ av säkerhetsrätt och säkerhet:
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(a) Offentlig auktion.
(b) Privat försäljning.
För vart och ett av dessa sätt får 
medlemsstaterna föreskriva att en notarie, 
delgivningsman eller annan offentlig 
tjänsteman utses i tillämpliga fall för att 
säkerställa en effektiv och snabb 
fördelning av försäljningsintäkterna och 
överföring av säkerheten till en förvärvare 
eller för att skydda låntagarens 
rättigheter.
3. Om medlemsstater fastställer att det 
påskyndade ianspråktagandet utanför 
domstol ska ske genom beslagtagande, 
ska kreditgivarens rätt att helt eller delvis 
behålla tillgången och därigenom reglera 
det lånande företagets ansvar omfattas av 
den tillämpliga lagstiftningen i varje 
medlemsstat. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att vid beslagtagande ska det 
överskott som ska betalas ut till det 
lånande företaget vara skillnaden mellan 
det utestående beloppet enligt 
kreditavtalet med säkerhetsrätt och 
värderingen av tillgången.
4. Vid genomförandet av den realisering 
som avses i punkt 2 ska medlemsstaterna 
säkerställa att kreditgivaren anordnar en 
värdering av tillgångarna för att avgöra 
acceptpriset vid en offentlig auktion och 
en privat försäljning, och att följande 
villkor är uppfyllda:
(a) Kreditgivaren och det lånande 
företaget enas om den värderingsman som 
ska utses.
(b) Värderingen genomförs av en 
oberoende värderingsman.
(c) Värderingen är rättvis och realistisk.
(d) Värderingen genomförs särskilt i syfte 
att realisera säkerheterna efter den 
utlösande händelsen.
(e) Det lånande företaget har rätt att 
ifrågasätta värderingen inför domstol i 
enlighet med artikel 29.
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5. Vid tillämpningen av led a ska, om 
parterna inte kan komma överens om 
utnämning av en värderingsman i syfte att 
realisera de säkerheter som avses i punkt 
2, en värderingsman utses genom ett 
domstolsbeslut i enlighet med den 
nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där det lånande företaget är 
etablerat eller har hemvist.

Or. en

Ändringsförslag 449
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Offentlig auktion
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
realisering av säkerheter genom en 
offentlig auktion genomförs i enlighet 
med följande:
(a) Kreditgivaren har offentligt meddelat 
tid och plats för den offentliga auktionen 
minst 10 dagar innan auktionen.
(b) Kreditgivaren har gjort rimliga 
ansträngningar för att locka så många 
potentiella förvärvare som möjligt.
(c) Kreditgivaren har meddelat det 
lånande företaget, och eventuella tredje 
parter med ett intresse i eller rätt till 
tillgången, om den offentliga auktionen, 
inbegripet tid och plats för den, minst 10 
dagar innan auktionen.
(d) En värdering av tillgången har 
genomförts före den offentliga auktionen.
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(e) Acceptpriset för tillgången uppgår till 
minst det värderingsbelopp som fastställts 
innan den offentliga auktionen.
(f) Tillgången får säljas med en 
nedsättning på högst 20 % av 
värderingsbeloppet om båda följande 
villkor är uppfyllda:
i) Ingen förvärvare har lämnat ett anbud i 
enlighet med de krav som avses i leden e 
och f vid den offentliga auktionen.
ii) Det finns en risk för att tillgången 
omedelbart försämras.
2. Om tillgången inte har sålts genom en 
offentlig auktion får medlemsstaterna 
anordna realisering av säkerheterna 
genom en privat försäljning.
3. Om en medlemsstat anordnar en andra 
offentlig auktion, ska punkt 1 a–e 
tillämpas men tillgången får säljas med 
en ytterligare nedsättning som ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 450
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Privat försäljning
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
realisering av säkerheter genom en privat 
försäljning genomförs i enlighet med 
följande:
(a) Kreditgivaren har gjort rimliga 
ansträngningar, däribland lämplig 
offentlig annonsering, för att locka så 
många potentiella förvärvare som möjligt.
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(b) Kreditgivaren har underrättat det 
lånande företaget, och eventuella 
relevanta tredje parter med ett intresse i 
eller rätt till tillgången, om sin avsikt att 
sälja tillgången minst 10 dagar innan 
tillgången erbjuds för försäljning.
(c) En värdering av tillgången har 
genomförts innan den privata 
försäljningen eller en offentlig auktion i 
enlighet med artikel 25.1 c.
(d) Riktpriset för tillgången motsvarar 
minst det belopp som fastställts vid den 
värdering som avses i led c vid den 
tidpunkt då tillgången erbjuds för privat 
försäljning.
(e) Tillgången får säljas med en 
nedsättning på högst 20 % av värdet om 
båda följande villkor är uppfyllda:
i) Ingen förvärvare har lämnat ett anbud i 
enlighet med de krav som avses i leden d 
och e inom 30 dagar.
ii) Det finns en risk för att tillgången 
omedelbart försämras.
2. Om tillgången inte har sålts genom en 
privat försäljning inom 30 dagar efter det 
att tillgången erbjudits för försäljning, 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivaren offentligt annonserar 
försäljningen under ytterligare en period 
på minst 30 dagar innan avtal om en 
försäljning ingås.
3. Om en medlemsstat anordnar en andra 
omgång av en privat försäljning, ska 
punkt 1 a–d tillämpas men tillgången får 
säljas med en ytterligare prisnedsättning 
som ska fastställas av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 451
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
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Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Konkurrerande säkerhetsrättigheter
Medlemsstaterna ska föreskriva att 
prioriteringen för konkurrerande 
säkerhetsrättigheter avseende samma 
säkerhet inte påverkas av 
ianspråktagandet av en av dessa 
rättigheter genom de nationella 
bestämmelser varigenom detta direktiv 
införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 452
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Rätt att överklaga ianspråktagande
Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
lånande företaget har rätt att överklaga 
användning av denna mekanism för 
påskyndat ianspråktagande av säkerhet 
utanför domstol inför en nationell 
domstol om försäljningen av de tillgångar 
som ställts som säkerhet inte har 
genomförts i enlighet med de nationella 
bestämmelser varigenom artiklarna 24.3, 
25 och 26 införlivas eller om värderingen 
av tillgångarna inte har genomförts i 
enlighet med de nationella bestämmelser 
varigenom artikel 24.4 införlivas.

Or. en
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Ändringsförslag 453
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Återbetalning av det överskjutande 
beloppet
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren är skyldig att betala det 
lånande företaget ett eventuellt överskott 
mellan det utestående beloppet enligt 
kreditavtalet med säkerhetsrätt och 
intäkterna från försäljningen av 
tillgången.

Or. en

Ändringsförslag 454
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Reglering av det utestående beloppet
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 19–23 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 20XX/XX41, får 
medlemsstaterna, i ärenden där det belopp 
som realiserats efter användning av 
denna mekanism för påskyndat 
ianspråktagande av säkerhet utanför 
domstol är ett belopp som är lägre än det 
utestående beloppet enligt kreditavtalet 
med säkerhetsrätt, föreskriva att alla 
skulder som omfattas av detta avtal ska 
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regleras i enlighet med tillämplig 
nationell lagstiftning.
_________________
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) …/…. av den […] om ramar för 
förebyggande omstrukturering, en andra 
chans och åtgärder för att göra 
förfaranden för omstrukturering, 
insolvens och skuldavskrivning 
effektivare och om ändring av direktiv 
2012/30/EU (EUT L […], […], s. […]).

Or. en

Ändringsförslag 455
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överföring av kreditavtal med säkerhet till 
tredje parter
Medlemsstaterna ska säkerställa att om ett 
kreditavtal med säkerhet som ger rätt att 
använda påskyndat ianspråktagande av 
säkerhet utanför domstol överförs av 
kreditinstitutet eller dess dotterbolag till 
en tredje part, ska denna tredje part 
förvärva rätt att använda denna 
mekanism för påskyndat ianspråktagande 
av säkerhet utanför domstol om det 
lånande företaget fallerar enligt samma 
villkor som kreditinstitutet.

Or. en

Ändringsförslag 456
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Omstrukturerings- och 
insolvensförfaranden
1. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 20XX/XX42.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att när 
insolvensförfaranden inleds i förhållande 
till ett lånande företag omfattas den 
realisering av säkerheter enligt nationell 
lagstiftning varigenom detta direktiv 
införlivas också av ett avbrytande av 
enskilda verkställighetsåtgärder i enlighet 
med tillämplig nationell lagstiftning.
_________________
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) …/…. av den […] om ramar för 
förebyggande omstrukturering, en andra 
chans och åtgärder för att göra 
förfaranden för omstrukturering, 
insolvens och skuldavskrivning 
effektivare och om ändring av direktiv 
2012/30/EU (EUT L […], […], s. […]).

Or. en

Ändringsförslag 457
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Datainsamling
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1. Medlemsstaterna och, när det gäller 
kreditinstitut, de behöriga myndigheter 
som utövar tillsyn över kreditinstitut, ska 
årligen samla in information från 
kreditgivarna om antalet kreditavtal med 
säkerhet som verkställs genom detta 
påskyndade ianspråktagande av säkerhet 
utanför domstol och tidsramarna för en 
sådan verkställighet.
2. Medlemsstaterna och, när det gäller 
kreditinstitut, de behöriga myndigheter 
som utövar tillsyn över kreditinstitut, ska 
årligen samla in följande information 
från kreditgivarna:
(a) Antalet förfaranden som inletts, pågår 
och avslutats, i enlighet med de nationella 
bestämmelser varigenom detta direktiv 
införlivas, däribland
i) antalet förfaranden avseende lös 
egendom,
ii) antalet förfaranden avseende fast 
egendom.
(b) Längd på förfarandet från anmälan 
till reglering, anordnat genom realisering 
(offentlig försäljning, privat försäljning 
eller beslagtagande).
(c) De genomsnittliga kostnaderna för 
varje förfarande, i EUR.
(d) Regleringsgraden.
3. Medlemsstaterna ska aggregera de 
uppgifter som avses i punkt 2 och 
sammanställa statistik från de 
aggregerade uppgifterna för hela 
kalenderåret från och med den DATUM 
[Publikationsbyrån: Fyll i datumet den 1 
januari efter antagandet av denna akt].
4. Den statistik som avses i första stycket 
ska meddelas kommissionen årligen och 
senast den 31 mars det kalenderår som 
följer på det år för vilket uppgifterna 
samlades in.

Or. en
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Ändringsförslag 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Förslag till direktiv
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Ändring av kreditavtalet
Utan att det påverkar skyldigheterna att 
informera konsumenterna i enlighet med 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG 
och direktiv 93/13/EEG ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivaren, innan bestämmelserna och 
villkoren i ett kreditavtal ändras antingen 
genom samtycke eller lagstiftning, lämnar 
följande information till konsumenten:
(a) En tydlig och heltäckande beskrivning 
av de föreslagna ändringarna.
(b) Tidsplanen för genomförandet av 
dessa ändringar.
(c) De grunder för klagomålet som 
konsumenten har tillgång till avseende 
dessa ändringar.
(d) Tidsfristen för inlämning av ett sådant 
klagomål.
(e) Namnet på och adressen till den 
behöriga myndighet till vilken klagomålet 
kan lämnas in.

Or. en

Motivering

Bör strykas eftersom skyldigheterna skulle gälla även för små, obetydliga och på annat sätt 
oväsentliga ändringar. Dessutom är kreditgivarnas skyldigheter rörande 
öppenhet/information gentemot kunderna före och till och med under kreditavtalets löptid 
redan tillräckligt reglerade inom ramen för annan, mer specifik lagstiftning (t.ex. Direktiv 
2008/48/EG, direktiv 2014/17/EU, direktiv 93/13/EEG). Den föreslagna texten skulle rent 
faktiskt lägga överdrivna och onödiga bördor på kreditgivaren.

Ändringsförslag 459
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Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar skyldigheterna att 
informera konsumenterna i enlighet med 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG 
och direktiv 93/13/EEG ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivaren, innan bestämmelserna och 
villkoren i ett kreditavtal ändras antingen 
genom samtycke eller lagstiftning, lämnar 
följande information till konsumenten:

Utan att det påverkar skyldigheterna att 
informera konsumenterna i enlighet med 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG, 
direktiv 93/13/EEG och skyldigheterna i 
artikel 2a i detta direktiv ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivaren, innan bestämmelserna och 
villkoren för kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller för kreditavtalet 
i sig ändras antingen genom samtycke eller 
lagstiftning, lämnar följande information 
till konsumenten:

Or. en

Ändringsförslag 460
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar skyldigheterna att 
informera konsumenterna i enlighet med 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG 
och direktiv 93/13/EEG ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivaren, innan bestämmelserna och 
villkoren i ett kreditavtal ändras antingen 
genom samtycke eller lagstiftning, lämnar 
följande information till konsumenten:

Utan att det påverkar skyldigheterna att 
informera konsumenterna i enlighet med 
direktiv 2014/17/EU, direktiv 2008/48/EG 
och direktiv 93/13/EEG ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivaren, innan bestämmelserna och 
villkoren i ett kreditavtal väsentligen 
ändras antingen genom samtycke eller 
lagstiftning, lämnar följande information 
till konsumenten:

Or. en
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Motivering

För att undvika onödiga administrativa bördor bör skyldigheten att informera kunden endast 
tillämpas om det sker en väsentlig ändring av bestämmelserna och villkoren i ett kreditavtal.

Ändringsförslag 461
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En tydlig och heltäckande 
beskrivning av de föreslagna ändringarna.

(a) En tydlig och heltäckande 
beskrivning av de föreslagna ändringarna 
och behovet av låntagarens samtycke 
eller, i förekommande fall, av de 
ändringar som införts genom lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En tydlig och heltäckande 
beskrivning av de föreslagna ändringarna.

(a) En tydlig beskrivning av de 
föreslagna ändringarna.

Or. en

Motivering

Korta meddelanden är mer kundvänliga än långa.

Ändringsförslag 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 35 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kreditförvaltarens identitet. (a) Kreditförvaltarens identitet och, i 
förekommande fall, den kreditförvärvare 
till vilken den tillhandahåller tjänsten i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av information till 
enskilda personer om behandlingen av 
personuppgifter och behandlingen av 
sådana personuppgifter och all annan 
behandling av personuppgifter inom ramen 
för detta direktiv ska genomföras i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679 och 
förordning (EG) nr 45/2001.

Tillhandahållande av information till 
enskilda personer om behandlingen av 
personuppgifter och behandlingen av 
sådana personuppgifter och all annan 
behandling av personuppgifter inom ramen 
för detta direktiv ska genomföras i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679 och 
förordning (EG) nr 45/2001. 
Skuldindrivning är en rättslig grund för 
datalagring och uppgiftsbehandling.

Or. en

Ändringsförslag 465
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Olagligt statligt stöd

Kommissionen ska undersöka om den 
tidigare försäljningen av kreditavtal av 
offentligt ägda eller delvis offentligt ägda 
kreditinstitut till kreditförvärvare som har 
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erhållit särskilda skatteförmåner kan ha 
utgjort olagligt statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 40 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande ska kommissionen 
genomföra en utvärdering av detta direktiv 
och lägga fram en rapport om de viktigaste 
resultaten för Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

1. Två år efter detta direktivs 
ikraftträdande ska kommissionen 
genomföra en utvärdering av detta direktiv 
och lägga fram en rapport om de viktigaste 
resultaten för Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 467
Matt Carthy

Förslag till direktiv
Artikel 40 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I kommissionens 
konsekvensbedömning som genomfördes 
innan förslaget till detta direktiv lades 
fram togs ingen hänsyn till direktivets 
inverkan på EU-medborgarnas mänskliga 
rättigheter enligt EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. 
Införlivandet av detta direktiv måste 
skjutas upp tills dess att kommissionen 
har gjort en ny bedömning som tar 
hänsyn till direktivets inverkan på EU-
medborgarnas rättigheter enligt stadgan.

Or. en
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Ändringsförslag 468
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bedömningen ska bland annat 
omfatta kreditgivares oförsiktiga 
utlåningsrutiner, genomförandet av 
anståndsåtgärder enligt artikel 12a och 
överträdelser mot konsumenters 
rättigheter genom försäljning av 
kreditavtal till sekundärmarknaden. Den 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
situationen för utsatta gäldenärer, såsom 
personer från låginkomstgrupper.

Or. en


