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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder, 
kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse
(COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0135),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 53 og artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C8-0115/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 20. november 20181,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 
20182,

– der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 16. oktober 2019 om at tillade 
Økonomi- og Valutaudvalget at opdele ovennævnte forslag fra Kommissionen og 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag heraf,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Afsnit 0

1 EUT C 444 af 10.12.2018, s. 15.
2 EUT C 367 af 10.10.2018, s. 43.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om kreditservicevirksomheder, 
kreditkøbere og realisering af 
sikkerhedsstillelse

om kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Dette direktiv bør gøre det lettere 
for kreditinstitutter at håndtere lån, når de 
misligholdes, ved at forbedre mulighederne 
for at sælge kreditten til tredjemand. Når 
kreditinstitutter står over for en stor 
ophobning af misligholdte lån og mangler 
personale eller ekspertise til at servicere 
lånene på en passende måde, ville det være 
en holdbar løsning enten at outsource 
serviceringen af disse lån til en 
specialiseret kreditservicevirksomhed eller 
at overføre kreditaftalen til en kreditkøber, 
der har den fornødne risikovillighed og 
ekspertise til at forvalte den.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I den offentlige debat henvises der 
ganske vist ofte til udtryk som "lån" og 
"banker", men i det følgende anvendes de 
mere præcise juridiske udtryk "kredit" eller 
"kreditaftaler" og "kreditinstitut". 
Endvidere dækker udtrykkene bank og 
kreditinstitut også datterselskaber af 
banker og kreditinstitutter, medmindre 
andet er angivet.

(8) I den offentlige debat henvises der 
ganske vist ofte til udtryk som "lån" og 
"banker", men i det følgende anvendes de 
mere præcise juridiske udtryk "kredit" eller 
"kreditaftaler" og "kreditinstitut". 
Direktivet omfatter desuden både 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
kreditaftale og selve kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ikke-kreditinstitutters begrænsede 
deltagelse har resulteret i en lav 
efterspørgsel, ringe konkurrence og lave 
købspriser for porteføljer af kreditaftaler på 
de sekundære markeder, hvilket er en 
hæmsko for kreditinstitutter, når det drejer 
sig om at sælge misligholdte kreditaftaler. 
Der er derfor en klar EU-dimension ved det 
at udvikle markeder for kreditter ydet af 

(11) Ikke-kreditinstitutters begrænsede 
deltagelse har resulteret i en lav 
efterspørgsel, ringe konkurrence og lave 
købspriser for porteføljer af kreditaftaler på 
de sekundære markeder, hvilket er en 
hæmsko for kreditinstitutter, når det drejer 
sig om at sælge misligholdte kreditaftaler. 
Der er derfor en klar EU-dimension ved det 
at udvikle markeder for kreditter ydet af 
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kreditinstitutter og solgt til ikke-
kreditinstitutter. På den ene side bør det 
være muligt for kreditinstitutter at sælge 
misligholdte eller endda ikke-misligholdte 
kreditaftaler på EU-plan på effektive, 
konkurrencedygtige og gennemsigtige 
sekundære markeder. På den anden side 
gør fuldførelsen af bankunionen og af en 
kapitalmarkedsunion det nødvendigt at 
handle for at forhindre akkumulering af 
misligholdte kreditaftaler på 
kreditinstitutternes balancer, således at de 
fortsat kan varetage deres opgave med at 
finansiere økonomien.

kreditinstitutter og solgt til ikke-
kreditinstitutter. På den ene side bør det 
være muligt for kreditinstitutter at sælge 
misligholdte kreditaftaler på EU-plan på 
effektive, konkurrencedygtige og 
gennemsigtige sekundære markeder. På 
den anden side gør fuldførelsen af 
bankunionen og af en kapitalmarkedsunion 
det nødvendigt at handle for at forhindre 
akkumulering af misligholdte kreditaftaler 
på kreditinstitutternes balancer, således at 
de fortsat kan varetage deres opgave med 
at finansiere økonomien. Bestemmelserne i 
dette direktiv omfatter derfor kun 
kreditkøbere, der handler som led i deres 
erhvervsmæssige virksomhed, når de 
erhverver en kreditaftale, hvis den er 
blevet klassificeret som en misligholdt 
kreditaftale.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Misligholdt kredit, der oprindelig 
blev ydet af kreditinstitutter, kan i 
forbindelse med servicering af kreditten 
blive til ikke-misligholdt kredit. I så fald 
kan kreditservicevirksomheder fortsætte 
med at udføre deres aktiviteter på 
grundlag af deres tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kreditservicevirksomheder kan 
levere tjenesteydelser til kreditinstitutter og 
til kreditkøbere, som ikke er 
kreditinstitutter, men et konkurrencedygtigt 
og integreret marked for 
kreditservicevirksomheder forudsætter, at 
der skabes et konkurrencedygtigt og 
integreret marked for kreditkøbere. Da 
kreditkøbere i mange tilfælde ikke selv har 
kapacitet til at servicere kredit, undlader 
de måske at købe kredit fra 
kreditinstitutter, hvis de ikke kan outsource 
kreditserviceringen til andre enheder.

(14) Kreditservicevirksomheder kan 
levere tjenesteydelser til kreditinstitutter og 
til kreditkøbere, som ikke er 
kreditinstitutter, men et konkurrencedygtigt 
og integreret marked for 
kreditservicevirksomheder forudsætter, at 
der skabes et konkurrencedygtigt og 
integreret marked for kreditkøbere. 
Kreditkøbere beslutter ofte at outsource 
kreditserviceringen til andre enheder, da 
de ikke selv har kapacitet til at servicere 
kredit, og de kan derfor være 
tilbageholdende med at købe kredit fra 
kreditinstitutter, hvis de ikke kan outsource 
bestemte ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 a) Det er op til medlemsstaterne at 
regulere de kreditserviceringsaktiviteter, 
som ikke falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, såsom tjenester, der 
tilbydes for kreditaftaler, der er udstedt af 
ikke-kreditinstitutter eller 
kreditserviceringsaktiviteter, der udføres 
af fysiske personer, herunder ved at 
indføre krav, der svarer til kravene i dette 
direktiv. De pågældende enheder vil 
imidlertid ikke kunne udnytte muligheden 
af at udstede pas til en sådan servicering i 
andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Selv om formålet med dette 
direktiv er at styrke kreditinstitutternes 
evne til at håndtere kredit, der er 
misligholdt eller risikerer at blive 
misligholdt, omfatter det sekundære 
marked for kredit både misligholdte og 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

lægger på forbrugerbeskyttelse i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/17/EU29, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/48/EF30 og Rådets 
direktiv 93/13/EØF31, er ensbetydende 
med, at overdragelse af kreditrettighederne 
i henhold til en kreditaftale eller af selve 
aftalen til en kreditkøber ikke på nogen 
måde bør indvirke på omfanget af den 
beskyttelse, der sikres forbrugerne i EU-
lovgivningen. Kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder bør derfor 
overholde den gældende EU-lovgivning og 
national lovgivning, som finder 
anvendelse på den oprindelige kreditaftale, 
og låntageren bør bevare det samme 
niveau af beskyttelse som fastsat i 
gældende EU-lovgivning eller ved EU-
lovvalgsregler eller nationale 
lovvalgsregler.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) For at sikre en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse indeholder EU-
lovgivningen og den nationale lovgivning 
en række rettigheder og 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med kreditaftaler, som en forbruger gives 
tilsagn om, eller som en forbruger 
indrømmes. Disse rettigheder og 
beskyttelsesforanstaltninger gælder navnlig 
i forbindelse med forhandling og indgåelse 
af kreditaftalen, anvendelse af 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne som fastsat i direktiv 
2005/29/EU og kreditaftalens opfyldelse 
eller misligholdelse. Dette er navnlig 
tilfældet i forbindelse med langsigtede 
forbrugerkreditaftaler, der er omfattet af 
direktiv 2014/17/EU, i forhold til 
forbrugerens ret til at frigøre sig helt eller 
delvist fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber, eller til at 
blive underrettet, via det europæiske 
standardiserede informationsblad (ESIS), 
hvis det er relevant, om den eventuelle 
overførsel af kreditaftalen til en 
kreditkøber. Låntagers rettigheder bør 
heller ikke ændres, hvis overførslen af 
kreditaftalen mellem et kreditinstitut og en 
køber sker i form af kontraktfornyelse.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kreditinstitutter i Unionen og deres 
datterselskaber foretager kreditservicering 
som en del af deres normale 
forretningsaktiviteter. De har de samme 
forpligtelser med hensyn til kredit, som de 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) For at gøre det muligt for 
eksisterende kreditkøbere og 
kreditservicevirksomheder at tilpasse sig 
kravene i de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv, og navnlig 
for at gøre det muligt for 
kreditservicevirksomheder at opnå 
tilladelse, giver dette direktiv enheder, der 
for indeværende udøver kreditservicering 
i henhold til national lovgivning, 
mulighed for at forstætter hermed i deres 
hjemland i seks måneder efter fristen for 
gennemførelse af dette direktiv. Efter 
udløbet af perioden på seks måneder vil 
kun kreditservicevirksomheder, som er 
godkendt i henhold til den nationale 
lovgivning til gennemførelse af dette 
direktiv, kunne operere på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23 a) Medlemsstater, der allerede har 
indført regler, der svarer til eller er 
strengere end reglerne i dette direktiv for 
kreditservicering, kan i deres nationale 
lovgivning til gennemførelse af dette 
direktiv anerkende muligheden for, at 
eksisterende enheder, der yder 
kreditservicering, automatisk anerkendes 
som godkendte kreditservicevirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) En kreditservicevirksomheds 
tilladelse til at foretage kreditservicering i 
hele Unionen bør være genstand for et sæt 
ensartede og harmoniserede betingelser, 
som de kompetente myndigheder bør 
anvende på en forholdsmæssig måde. En 
tilladelse til kreditservicevirksomhed 
omfatter kreditservicering, uanset hvilken 
type kredit der er tale om. 
Kreditservicevirksomheder kan derfor 
udstede pas til sig selv til servicering af 
ikke-misligholdte lån i medlemsstater, 
hvor overdragelse af ikke-misligholdte lån 
er tilladt. I betragtning af den langsigtede 
karakter af forholdet mellem en 
kreditservicevirksomhed og låntagere 
samt de udfordrende krav, der skal 
opfyldes, kan kun en juridisk person 
fungere som kreditservicevirksomhed og 
derfor ansøge om en tilladelse. For at 
undgå at begrænse debitors eller låntagers 
beskyttelse og for at fremme tilliden bør 
betingelserne for at få meddelt og bevare 
tilladelse som en kreditservicevirksomhed 
sikre, at personer, som besidder en 
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medmindre de har genvundet deres fulde 
ret til erhvervsudøvelse i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. For at sikre, at reglerne om 
debitorbeskyttelse samt beskyttelse af 
personoplysninger overholdes, er det 
endelig også nødvendigt at stille krav om, 
at der forefindes relevante 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer samt mekanismer til 
registrering og behandling af klager, som 
er underlagt tilsyn. Derudover bør 
kreditservicevirksomheder være forpligtet 
til at handle loyalt og under behørig 
hensyntagen til låntagernes finansielle 
situation. Hvis der findes gældsrådgivning, 
som kan lette tilbagebetaling af gæld, på 
nationalt plan, bør 
kreditservicevirksomhederne overveje at 
henvise låntagere til sådanne tjenester.

kvalificeret andel i 
kreditservicevirksomheden, eller 
medlemmerne af ledelsen eller det 
administrerende organ har en ren 
straffeattest med hensyn til alvorlige 
strafbare handlinger på det formueretlige 
område, inden for finansielle aktiviteter, 
vedrørende hvidvask af penge, svig 
vedrørende den fysiske integritet, og at de 
ikke er omfattet af en insolvensbehandling 
eller tidligere have været erklæret konkurs, 
medmindre de har genvundet deres fulde 
ret til erhvervsudøvelse i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. Medlemsstaterne bør sikre, at 
ledelsesorganet som helhed har den 
fornødne viden og erfaring til at drive 
virksomheden på en kompetent og 
ansvarlig måde i forhold til den aktivitet, 
der skal udføres. Det er op til hver enkelt 
medlemsstat at vurdere, hvad der udgør et 
godt omdømme samt passende viden og 
erfaring, men det bør ikke være til hinder 
for den frie bevægelighed for 
kreditservicevirksomheder, der har fået 
meddelt tilladelser inden for Unionen. Til 
dette formål bør EBA udarbejde 
retningslinjer for at mindske risikoen for 
divergerende fortolkninger af disse krav. 
Desuden bør medlemsstaterne sikre, at 
ansøgeren har en tilstrækkelig 
startkapital, og at der ikke er nogen 
hindringer for et effektivt tilsyn med 
ansøgeren som følge af koncernens 
struktur. For at sikre, at reglerne om 
debitorbeskyttelse samt beskyttelse af 
personoplysninger overholdes, er det 
endelig også nødvendigt at stille krav om, 
at der forefindes relevante 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer samt mekanismer til 
registrering og behandling af klager, som 
er underlagt tilsyn, og at det er konstateret, 
at der er et tilstrækkeligt kapitalgrundlag 
og tilstrækkelige likviditetskrav, passende 
foranstaltninger til lånoptagning, styring, 
overvågning og afbødning af risici samt 
rapportering og offentliggørelse af 
oplysninger. Desuden bør 
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kreditservicevirksomheder have indført 
tilstrækkelige procedurer til bekæmpelse 
af hvidvask af penge og terrorisme, hvor 
hjemlandets og værtslandets nationale 
lovgivning til gennemførelse af direktiv 
2015/849/EU udpeger 
kreditservicevirksomheder som forpligtede 
enheder med henblik på at forebygge og 
bekæmpe hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme. Derudover bør 
kreditservicevirksomheder være forpligtet 
til at handle loyalt og under behørig 
hensyntagen til låntagernes finansielle 
situation. Hvis der findes gældsrådgivning, 
som kan lette tilbagebetaling af gæld, på 
nationalt plan, bør 
kreditservicevirksomhederne overveje at 
henvise låntagere til sådanne tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Det bør fastsættes, at 
kreditservicevirksomheder, som outsourcer 
deres aktiviteter til 
kreditserviceleverandører, er ansvarlige for 
at sikre, at dette ikke medfører unødige 
operationelle risici eller manglende 
overholdelse fra 
kreditserviceleverandørens side af 
nationale eller EU-retlige krav eller 
begrænser en tilsynsmyndigheds mulighed 
for at varetage sin opgave og beskytte 
låntagers rettigheder.

(26) Kontraktforholdet mellem 
kreditservicevirksomheden og kreditoren 
og kreditservicevirksomhedens 
forpligtelser over for kreditoren bør ikke 
ændres ved outsourcing til 
kreditserviceleverandører. Det bør 
fastsættes, at kreditservicevirksomheder, 
som outsourcer deres aktiviteter til 
kreditserviceleverandører, er ansvarlige for 
at sikre, at dette ikke medfører unødige 
operationelle risici eller manglende 
overholdelse fra 
kreditserviceleverandørens side af 
nationale eller EU-retlige krav eller 
begrænser en tilsynsmyndigheds mulighed 
for at varetage sin opgave og beskytte 
låntagers rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Når en kreditor overdrager 
forvaltningen og håndhævelsen af en 
kreditaftale, overdrager denne sine 
rettigheder og forpligtelser og også sin 
direkte kontakt med låntageren til 
kreditservicevirksomheden, men er fortsat i 
sidste ende ansvarlig, og derfor bør 
forholdet mellem kreditor og 
kreditservicevirksomheden præciseres 
skriftligt, og det bør være muligt for de 

(27) Når en kreditor overdrager 
forvaltningen og håndhævelsen af en 
kreditaftale, overdrager denne sine 
rettigheder og forpligtelser og også sin 
direkte kontakt med låntageren til 
kreditservicevirksomheden, men er fortsat i 
sidste ende ansvarlig, og derfor bør 
forholdet mellem kreditor og 
kreditservicevirksomheden præciseres i en 
skriftlig kreditserviceringsaftale, og det 
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kompetente myndigheder at kontrollere, 
hvordan et sådant forhold er fastlagt.

bør være muligt for de kompetente 
myndigheder at kontrollere, hvordan et 
sådant forhold er fastlagt. Derudover bør 
kreditservicevirksomheder være forpligtet 
til at handle loyalt og under behørig 
hensyntagen til låntagernes finansielle 
situation. I det omfang, at kreditkøberen 
ikke selv foretager serviceringen af de 
erhvervede lån, bør medlemsstaterne 
kunne fastsætte, at 
kreditservicevirksomheden og kreditoren i 
kreditserviceaftalen skal nå til enighed 
om, at kreditservicevirksomheden 
underretter kreditoren forud for 
outsourcing af kreditservicering.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28 a) En kreditservicevirksomhed, der 
udøver virksomhed i et værtsland, er 
underlagt de restriktioner og krav, der er 
fastsat i værtslandets nationale lovgivning 
i overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre et effektivt tilsyn med 
grænseoverskridende 
kreditservicevirksomheder bør der oprettes 
en særlig ramme for samarbejdet mellem 
de kompetente myndigheder i hjem- og 

(29) For at sikre et effektivt tilsyn med 
grænseoverskridende 
kreditservicevirksomheder bør der oprettes 
en særlig ramme for samarbejdet mellem 
de kompetente myndigheder i hjem- og 
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værtslandet. Denne ramme bør give 
mulighed for udveksling af fortrolige 
oplysninger, stedlige og ikke-stedlige 
inspektioner, ydelse af bistand og 
underretning om resultaterne af kontrol og 
inspektioner og eventuelle foranstaltninger.

værtslandet. Denne ramme bør give 
mulighed for udveksling af oplysninger 
under iagttagelse af fortrolighed, 
tavshedspligt, beskyttelse af individuelle 
rettigheder og forretningsrettigheder, 
stedlige og ikke-stedlige inspektioner, 
ydelse af bistand og underretning om 
resultaterne af kontrol og inspektioner og 
eventuelle foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Når kreditinstitutter overfører en 
kreditaftale, bør de være forpligtet til at 
underrette deres egen tilsynsmyndighed og 
den myndighed, der har kompetence til at 
føre tilsyn med overholdelse af dette 
direktiv, om de vigtigste karakteristika ved 
den overførte kreditportefølje og om 

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

udestående saldo af de overførte 
kreditporteføljer samt om antallet og 
størrelsen af de lån, de omfatter og om 
dette omfatter aftaler indgået med 
forbrugere. For hver portefølje, der 
overføres i en enkelt transaktion, bør 
oplysningerne omfatte den juridiske 
enheds identifikator eller, hvis det ikke er 
muligt, navn og adresse på køberen og, 
hvor det er relevant, dennes repræsentant i 
Unionen. Denne kompetente myndighed 
bør være forpligtet til at videregive disse 
oplysninger til de myndigheder, der har 
kompetence til at føre tilsyn med 
kreditkøberen. Sådanne 
gennemsigtighedskrav giver mulighed for 
en harmoniseret og effektiv overvågning af 
overførsel af kreditaftaler i Unionen. For 
at overholde proportionalitetsprincippet 
bør de kompetente myndigheder for at 
undgå overlapning tage hensyn til 
oplysninger, som de allerede har til 
rådighed på anden vis, navnlig med 
hensyn til kreditinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Som led i Rådets handlingsplan vil 
kreditinstitutternes datainfrastruktur blive 
styrket ved ensartede og standardiserede 
data om misligholdte kreditaftaler. Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed har 
udviklet formularer til data om 
krediteksponeringer i anlægsbeholdningen, 
som giver potentielle købere mulighed for 
at værdiansætte kreditaftalerne og udvise 
due diligence. Hvis sådanne formularer 
anvendes i forbindelse med kreditaftaler, 
ville de reducere informationsasymmetrien 
mellem potentielle købere og sælgere af 

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

kreditaftaler og dermed bidrage til at 
udvikle et velfungerende sekundært 
marked i Unionen. EBA bør derfor 
videreudvikle formularerne til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for kreditinstitutter. Andre 
sælgere af kreditaftaler bør tilskyndes til 
at anvende disse standarder til at lette 
værdiansættelsen af kreditaftaler, der 
udbydes til salg.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) Kreditkøbere er ofte 
investeringsfonde, finansielle institutioner 
eller kreditinstitutter. De skaber ikke ny 
kredit, men køber i overensstemmelse med 
direktivet udelukkende eksisterende 
misligholdte kreditaftaler for egen risiko, 
og derfor giver de ikke anledning til 
tilsynsmæssige betænkeligheder, og deres 
potentielle bidrag til systemisk risiko er 
ubetydeligt. Det er derfor ikke berettiget at 
kræve, at disse typer investorer skal ansøge 
om tilladelse, men det er imidlertid vigtigt, 
at EU's og de nationale 
forbrugerbeskyttelsesregler fortsat finder 
anvendelse, og at låntagernes rettigheder 
fortsat er de rettigheder, som følger af den 
oprindelige kreditaftale.

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34 a) Når en kreditkøber forvalter og 
håndhæver rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen, betragtes den pågældende 
som en kreditservicevirksomhed.
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Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at lette håndhævelsen af de 
forpligtelser, der er fastsat i direktivet, hvis 
en kreditkøber ikke er etableret i Unionen, 
bør det ved national lovgivning til 
gennemførelse af dette direktiv fastsættes, 
at ved overførsel af en kreditaftale udpeger 
tredjelandskreditkøber en repræsentant, 
der er etableret i Unionen, som de 
kompetente myndigheder kan rette 
henvendelse til ud over eller i stedet for 
kreditkøber. Denne repræsentant er 
ansvarlig for at opfylde de forpligtelser, 
der pålægges kreditkøbere i henhold til 
dette direktiv.

(37) For at lette håndhævelsen af de 
forpligtelser, der er fastsat i direktivet, hvis 
en kreditkøber ikke er etableret i Unionen, 
bør det ved national lovgivning til 
gennemførelse af dette direktiv fastsættes, 
at ved overførsel af en kreditaftale udpeger 
tredjelandskreditkøber et kreditinstitut, der 
er etableret i Unionen, eller en 
kreditservicevirksomhed, der har fået 
meddelt tilladelse. Kreditkøbere, der 
overfører misligholdte kreditaftaler, bør 
underrette den kompetente myndighed i 
hjemlandet kvartalsvis og i aggregeret 
form om som minimum den samlede 
udestående saldo af de overførte 
kreditporteføljer samt om antallet og 
størrelsen af de lån, de omfatter, og om 
dette omfatter aftaler indgået med 
forbrugere. For hver portefølje, der 
overføres i en enkelt transaktion, bør 
oplysningerne omfatte den juridiske 
enheds identifikator eller, hvis det ikke er 
muligt, navn og adresse på køberen og, 
hvor det er relevant, dennes repræsentant 
i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) På nuværende tidspunkt er 
forskellige myndigheder ansvarlige for at 

(38) På nuværende tidspunkt er 
forskellige myndigheder ansvarlige for at 
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meddele tilladelse til og føre tilsyn med 
kreditservicevirksomheder og kreditkøbere 
i medlemsstaterne, og det er derfor vigtigt, 
at medlemsstaterne præciserer deres rolle 
og tillægger dem tilstrækkelige beføjelser, 
navnlig fordi de muligvis får behov for at 
føre tilsyn med enheder, der leverer 
tjenesteydelser i andre medlemsstater. For 
at sikre et effektivt og forholdsmæssigt 
tilsyn i hele Unionen bør medlemsstaterne 
tillægge de kompetente myndigheder de 
beføjelser, der er nødvendige for, at de kan 
udføre deres opgaver i henhold til dette 
direktiv, herunder beføjelse til at indhente 
de nødvendige oplysninger, til at 
efterforske mulige overtrædelser, til at 
behandle låntageres klager og til at 
pålægge sanktioner og afhjælpende 
foranstaltninger, herunder inddragelse af 
tilladelsen. Hvis sådanne sanktioner 
anvendes, bør medlemsstaterne sikre, at de 
kompetente myndigheder anvender dem på 
en forholdsmæssig måde og begrunder 
deres afgørelser, og at disse afgørelser 
endvidere er underlagt domstolsprøvelse 
også i tilfælde, hvor de kompetente 
myndigheder ikke handler inden for de 
fastsatte frister.

meddele tilladelse til og føre tilsyn med 
kreditservicevirksomheder og kreditkøbere 
i medlemsstaterne, og det er derfor vigtigt, 
at medlemsstaterne præciserer deres rolle 
og tillægger dem tilstrækkelige beføjelser, 
navnlig fordi de muligvis får behov for at 
føre tilsyn med enheder, der leverer 
tjenesteydelser i andre medlemsstater. For 
at sikre et effektivt og forholdsmæssigt 
tilsyn i hele Unionen bør medlemsstaterne 
tillægge de kompetente myndigheder de 
beføjelser, der er nødvendige for, at de kan 
udføre deres opgaver i henhold til dette 
direktiv, herunder beføjelse til at indhente 
de nødvendige oplysninger, til at 
efterforske mulige overtrædelser, til at 
behandle låntageres klager og til at 
pålægge bøder og afhjælpende 
foranstaltninger, herunder inddragelse af 
tilladelsen. Hvis der udstedes sådanne 
bøder, bør medlemsstaterne sikre, at de 
kompetente myndigheder anvender dem på 
en forholdsmæssig måde og begrunder 
deres afgørelser, og at disse afgørelser 
endvidere er underlagt domstolsprøvelse 
også i tilfælde, hvor de kompetente 
myndigheder ikke handler inden for de 
fastsatte frister.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38 a) Bestemmelserne om overtrædelse 
af dette direktiv berører ikke en 
medlemsstats ret til at gribe ind i tilfælde 
af overtrædelser af national ret, f.eks. 
specifikke forbrugerbeskyttelsesregler, 
regler om låntagers rettigheder, der kun 
er vedtaget på nationalt plan, eller 
vedrørende kriminelle aktiviteter. I 
sådanne tilfælde er det de kompetente 
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myndigheder i værtslandet, der har 
kompetence til at afgøre, om der er tale 
om en overtrædelse af national ret, og 
deres beføjelser er således ikke 
begrænsede af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Rådets "Handlingsplan for 
behandling af misligholdte lån i Europa" 
omfatter et lovgivningsmæssigt initiativ, 
der tager sigte på at fremme beskyttelsen 
af sikrede kreditorer ved at tilvejebringe 
mere effektive metoder til realisering af 
værdi fra sikret kredit gennem en 
procedure for fremskyndet udenretslig 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I nogle medlemsstater findes der 
ikke effektive mekanismer til fremskyndet 
udenretslig fyldestgørelse af 

udgår
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sikkerhedsstillelse, som gør det muligt for 
sikrede kreditorer at realisere værdier fra 
sikkerhedsstillelse i tilfælde af låntagers 
misligholdelse, hvilket er ensbetydende 
med, at sikrede kreditorer i disse 
medlemsstater kun er i stand til at 
realisere sikkerhedsstillelse ved 
domstolene, hvilket det kan være en 
langvarig og bekostelig proces. Hvis der 
rent faktisk findes procedurer for 
udenretslig fyldestgørelse, varierer de fra 
den ene medlemsstat til den anden i 
omfang og effektivitet. Af den grund er 
det nødvendigt at fastlægge en særskilt 
fælles mekanisme, som er til rådighed i 
alle medlemsstater. Denne mekanisme bør 
dog ikke erstatte eksisterende nationale 
håndhævelsesforanstaltninger, herunder 
dem, der ikke kræver domstolenes 
medvirken.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Den manglende effektivitet, som 
kendetegner nogle medlemsstaters 
procedurer for udenretslig fyldestgørelse, 
er en vigtig årsag til de lave 
realiseringsprocenter, der gør sig 
gældende, når erhvervsdrivende låntagere 
misligholder kreditaftaler med 
sikkerhedsstillelse. Varigheden af nogle af 

udgår
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de eksisterende procedurer indebærer 
yderligere omkostninger for sikrede 
kreditorer og værditab på de aktiver, der 
er stillet som sikkerhed. I de 
medlemsstater, som ikke har etableret 
procedurer for udenretslig håndhævelse 
for forskellige typer af sikkerhedsstillelse, 
konfronteres sikrede kreditorer ofte med 
langvarige fyldestgørelsesprocesser ved 
domstolene.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) De eksisterende 
håndhævelsesprocedurer i Unionen 
bevirker i nogle tilfælde, at 
kreditinstitutter og virksomheder ikke har 
lige vilkår i hele Unionen med hensyn til 
adgang til kredit, især SMV'er, der i 
højere grad er afhængige af bankkredit 
end større virksomheder. SMV'er har på 
grund af uensartede realiseringsprocenter 
i medlemsstaterne ikke samme adgang til 
bankkredit, idet kreditinstitutternes 
udlånskapacitet reduceres i takt med, at 
misligholdte lån ophobes på deres 
balancer, som følge af tilsynsmæssige 
krav og de interne ressourcer, der skal 
afsættes til at håndtere misligholdte lån. 
Dette bidrager til den manglende tillid til 
mulighederne for fyldestgørelse af 

udgår
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sikkerhedsstillelse i forskellige 
medlemsstater og kan føre til højere 
låneomkostninger afhængigt af 
etableringssted og uanset den reelle 
kreditværdighed. Derfor er der behov for 
en ny fælles procedure for det indre 
marked, bankunionen og 
kapitalmarkedsunionen, og det er 
nødvendigt at sikre, at kreditinstitutter og 
virksomheder, som har tilladelse til at 
udstede kredit ved at indgå kreditaftaler 
med sikkerhedsstillelse i alle 
medlemsstater, har mulighed for at 
håndhæve disse aftaler ved hjælp af 
effektive procedurer for fremskyndet 
udenretslig fyldestgørelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Med henblik på at beskytte 
forbrugerne bør kreditaftaler, der indgås 
med forbrugere, være udelukket fra 
anvendelsesområdet for mekanismen til 
fremskyndet udenretslig fyldestgørelse i 
dette direktiv. For at beskytte ejere af 
enkeltmandsvirksomheder bør denne 
mekanisme heller ikke finde anvendelse 
på kreditaftaler, der er sikret ved 
sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, 
som er den primære bopæl for ejeren af 
enkeltmandsvirksomheden.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Da denne mekanisme til 
fremskyndet udenretslig fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse er et frivilligt 
instrument, som forudsætter, at der er 
indgået aftale herom mellem den sikrede 
kreditor og den erhvervsdrivende 
låntager, er det nødvendigt, at låntager 
informeres om konsekvenserne heraf og 
de betingelser, hvorunder kreditor kan 
anvende denne fremskyndede procedure. 
Derfor bør betingelserne fastlægges i en 
skriftlig aftale eller tiltrædes i et 
notarbekræftet dokument, hvis dette er 
foreskrevet i national lovgivning, mellem 
kreditor og låntager.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at beskytte erhvervsdrivende 
låntagere bør det ved fornødne 
foranstaltninger sikres, at kreditorer giver 
låntagere en rimelig frist til at foretage 
betaling for at afværge denne form for 
fyldestgørelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at sikre, at denne mekanisme 
til fremskyndet udenretslig fyldestgørelse 
af sikkerhedsstillelse er et effektivt middel 
til fremskyndet realisering af værdier fra 
sikkerhedsstillelse, bør den aftale, som 
den sikrede kreditor og den 
erhvervsdrivende låntager indgår herom, 
omfatte et direkte 
tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, dvs. en 
klausul i aftalen, der muliggør direkte 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelsen 
gennem fremskyndet udenretslig 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse uden, 
at det er nødvendigt at sikre et 
tvangsfuldbyrdelsesgrundlag ved 

udgår
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domstolene.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I de medlemsstater, som allerede 
har etableret procedurer for udenretslig 
fyldestgørelse, er der forbindelser mellem 
disse procedurer og dele af den nationale 
lovgivning på det civil-, handels-, formue- 
og offentligretlige område og den 
nationale lovgivning om insolvens, og 
hvilken form for procedure, der kan 
anvendes, afhænger af den type aktiver, 
der er stillet som sikkerhed, idet 
procedurer for fast ejendom ofte medfører 
strengere proceduremæssige krav og et 
minimum af retsligt tilsyn. Derfor bør 
medlemsstaterne have skønsbeføjelse med 
hensyn til at bestemme, hvilken type 
fyldestgørelsesprocedure der stilles til 
rådighed for sikrede kreditorer med 
henblik på denne fremskyndede 
udenretslige fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse: offentlig auktion eller 
privat salg eller, i henhold til visse 
nationale rammer, tilegnelse af aktivet.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre, at den sikrede 
kreditor kun realiserer, hvad den 
erhvervsdrivende låntager skylder i 
henhold til kreditaftalen, bør 
medlemsstaterne sikre, at den sikrede 
kreditor er forpligtet til at betale den 
erhvervsdrivende låntager en eventuel 
positiv forskel mellem den med 
sikkerhedsstillelse afdækkede 
kreditaftales udestående beløb og 
indtægterne ved salg af aktivet (efter 
offentlig auktion eller privat salg) eller i 
tilfælde af tilegnelse mellem det 
udestående beløb og den værdiansættelse 
af aktivet, der er foretaget med henblik på 
beslaglæggelse. Hvis medlemsstaterne 
giver mulighed for at realisere 
sikkerhedsstillelse ved hjælp af tilegnelse, 
bør den positive forskel, der skal udbetales 
til låntager, svare til forskellen mellem 
den med sikkerhedsstillelse afdækkede 
kreditaftales udestående beløb og aktivets 
værdiansættelse. Selv om det beløb, der 
realiseres ved denne fremskyndede 
håndhævelse, er mindre end den med 
sikkerhedsstillelse afdækkede 
kreditaftales udestående beløb, bør 
medlemsstaterne ikke hindre parterne i en 
kreditaftale med sikkerhedsstillelse i at 
indgå en udtrykkelig aftale om, at det er 
tilstrækkeligt at realisere 
sikkerhedsstillelsen gennem fremskyndet 

udgår
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udenretslig fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse for at tilbagebetale 
kreditten.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Medlemsstaterne bør sikre, at når 
kreditor overfører en kreditaftale med 
sikkerhedsstillelse, som omfatter den 
fremskyndede udenretslige fyldestgørelse 
af sikkerhedsstillelse i dette direktiv, til 
tredjemand, erhverver denne tredjemand 
retten til at benytte den fremskyndede 
udenretslige fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse på de samme vilkår og 
betingelser som den sikrede kreditor.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).



PE644.827v01-00 40/113 PR\1193984DA.docx

DA

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) For at sikre overensstemmelse med 
reglerne om førtidig insolvens og insolvens 
bør medlemsstaterne sikre, at 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse 
gennem fremskyndet fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse i sager anlagt mod den 
erhvervsdrivende låntager om 
forebyggende rekonstruktion som fastsat i 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om rammer for forebyggende 
rekonstruktion og en ny chance34 er 
omfattet af bestemmelserne om suspension 
af individuelle 
fuldbyrdelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med national lovgivning 
til gennemførelse af nævnte direktiv. I 
sager anlagt mod den erhvervsdrivende 
låntager om insolvensbehandling bør 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse 
gennem fremskyndet udenretslig 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse også 
være omfattet af bestemmelserne om 
suspension af individuelle 
fuldbyrdelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning. Det bør overlades til national 
lovgivning at bestemme, om sikrede 
kreditorer har fortrinsret til 
sikkerhedsstillelse i forbindelse med 
denne fremskyndede mekanisme, selv når 
insolvensbehandlingen er indledt.

udgår

__________________
34Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om rammer for 
forebyggende rekonstruktion, muligheden 
for en ny chance og foranstaltninger med 
henblik på mere effektive procedurer for 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering og om ændring af direktiv 
2012/30/EU, (COM/2016/0723 final af 
22.11.2016).
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) På grund af de begrænsede data, 
der er til rådighed om det antal 
udenretslige procedurer, som 
kreditinstitutterne anvender til at realisere 
værdier fra sikkerhedsstillelse i tilfælde af 
låntagers misligholdelse, bør de nationale 
kompetente myndigheder, der fører tilsyn 
med kreditinstitutter, forpligtes til at 
indsamle oplysninger om det antal 
kreditaftaler med sikkerhedsstillelse, som 
håndhæves gennem fremskyndet 
udenretslig fyldestgørelse af 
sikkerhedsstillelse, og om tidsrammerne 
for en sådan fyldestgørelse. For at få en 
bedre forståelse af effektiviteten, når det 
drejer sig om fremskyndet udenretslig 
fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse inden 
for Unionen, bør medlemsstaterne 
indlevere årlige statistiske data herom til 
Kommissionen fra et år efter datoen for 
dette direktivs anvendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
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forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67935 og i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 45/200136 
finder anvendelse, når personoplysninger 
behandles med henblik på dette direktiv. 
Når personoplysninger behandles med 
henblik på dette direktiv, bør der navnlig 
træffes foranstaltninger med henblik på at 
angive det præcise formål, henvise til det 
relevante retsgrundlag, opfylde de 
relevante sikkerhedskrav i forordning (EU) 
2016/679 og respektere principperne om 
nødvendighed, proportionalitet, 
formålsbegrænsning og en rimelig 
dataopbevaringsperiode. Endvidere bør 
beskyttelse af personoplysninger gennem 
design og databeskyttelse gennem 
standardindstillinger indgå i alle 
databehandlingssystemer, der udvikles og 
anvendes inden for rammerne af dette 
direktiv. Det administrative samarbejde og 
den gensidige bistand mellem de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør ligeledes være i 
overensstemmelse med de regler om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679, og i 
overensstemmelse med nationale 
databeskyttelsesregler til gennemførelse af 
EU-lovgivningen.

(54) Bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67935 og i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/172536 finder 
anvendelse, når personoplysninger 
behandles med henblik på dette direktiv. 
Når personoplysninger behandles med 
henblik på dette direktiv, bør der navnlig 
træffes foranstaltninger med henblik på at 
angive det præcise formål, henvise til det 
relevante retsgrundlag, opfylde de 
relevante sikkerhedskrav i forordning (EU) 
2016/679 og respektere principperne om 
nødvendighed, proportionalitet, 
formålsbegrænsning og en gennemsigtig 
og rimelig dataopbevaringsperiode. 
Endvidere bør beskyttelse af 
personoplysninger gennem design og 
databeskyttelse gennem 
standardindstillinger indgå i alle 
databehandlingssystemer, der udvikles og 
anvendes inden for rammerne af dette 
direktiv. Det administrative samarbejde og 
den gensidige bistand mellem de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør ligeledes være i 
overensstemmelse med de regler om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679, og i 
overensstemmelse med nationale 
databeskyttelsesregler til gennemførelse af 
EU-lovgivningen.

__________________ __________________
35Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

35Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
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om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

36Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 
nr. 1247/2002/EF (EØS-relevant tekst).

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Betragtning 56 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56 a) Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse er blevet hørt og 
vedtog en udtalelse den 24. januar 2019.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Betragtning 56 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56 b) Det er nødvendigt at revidere dette 
direktivs effektive funktion, i takt med at 
etableringen af det indre marked for 
misligholdte lån med et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau udvikler sig. 
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Kommissionen har gode forudsætninger 
for at analysere specifikke 
grænseoverskridende spørgsmål, som ikke 
kan identificeres eller håndteres 
ordentligt af de enkelte medlemsstater, 
såsom risikoen for hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme, der kan opstå i 
forbindelse med kreditservicering og 
kreditkøberes aktiviteter og samarbejdet 
mellem kompetente myndigheder fra 
forskellige medlemsstater. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen i sin 
revision af dette direktiv også medtager en 
grundig vurdering af de risici for 
hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme, der er forbundet med de 
aktiviteter, der udføres af 
kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere og det administrative 
samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Kreditservicevirksomheder for 
kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller selve den 
misligholdte kreditaftale, der er udstedt af 
et kreditinstitut etableret i Unionen, og 
som handler på vegne af en kreditkøber

Or. en

Ændringsforslag 51

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

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

b) Kreditkøbere af en kreditors 
rettigheder i henhold til en misligholdt 
kreditaftale eller selve den misligholdte 
kreditaftale, der er udstedt af et 
kreditinstitut etableret i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en kreditservicevirksomhed knyttet 
til en kreditaftale udstedt af et 

a) Kreditservicevirksomheder, som 
handler på vegne af en kreditkøber for så 
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kreditinstitut etableret i Unionen eller af i 
Unionen etablerede datterselskaber af et 
sådant kreditinstitut, som handler på 
vegne af en kreditor, jf. gældende EU-ret 
eller national lovgivning

vidt angår kreditors rettigheder i henhold 
til en misligholdt kreditaftale eller selve 
den misligholdte kreditaftale, jf. gældende 
EU-ret eller national lovgivning, der er 
udstedt af et kreditinstitut etableret i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Kreditkøbere af kreditors 
rettigheder i henhold til en misligholdt 
kreditaftale eller selve den misligholdte 
kreditaftale, der er udstedt af et 
kreditinstitut etableret i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For så vidt angår kreditaftaler, der 
falder ind under dets anvendelsesområde, 
berører dette direktiv ikke hverken 
aftaleretlige principper eller civilretlige 
principper i henhold til national ret med 
hensyn til overførsel af kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller selve kreditaftalen eller den 
beskyttelse, der ydes forbrugere eller 
låntagere i henhold til navnlig direktiv 
2014/17/EU, direktiv 2008/48/EF, Rådets 
direktiv 93/13/EØF og bestemmelserne i 
national ret til gennemførelse af dem eller 
anden relevant EU-ret og national 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) servicering af en kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale, 
eller selve kreditaftalen, der udføres af:

i) et kreditinstitut etableret i Unionen
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ii) en forvalter af en alternativ 
investeringsfond (FAIF), der har opnået 
tilladelse eller er blevet registreret i 
overensstemmelse med direktiv 
2011/61/EU, eller et 
administrationsselskab eller et 
investeringsselskab, der er godkendt i 
henhold til direktiv 2009/65/EF, forudsat 
at investeringsselskabet ikke har udpeget 
et administrationsselskab i henhold til 
nævnte direktiv på vegne af den fond, de 
forvalter
iii) et ikke-kreditinstitut, der er underlagt 
tilsyn af en kompetent myndighed i en 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 20 i direktiv 2008/48/EF eller 
artikel 35 i direktiv 2014/17/EU, når de 
udfører aktiviteter i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) servicering af en kreditaftale, som 
ikke er udstedt af et kreditinstitut etableret i 
Unionen eller af i Unionen etablerede 
datterselskaber af et sådant kreditinstitut, 
medmindre den udstedte kreditaftale 
erstattes af en kreditaftale udstedt af et 
sådant institut eller af datterselskaber af et 
sådant institut

b) servicering af kreditorens 
rettigheder i henhold til en kreditaftale, 
eller selve kreditaftalen, som ikke er 
udstedt af et kreditinstitut etableret i 
Unionen, medmindre kreditorens 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller selve kreditaftalen erstattes af en 
kreditaftale udstedt af et sådant institut

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) køb af en kreditaftale, der foretages 
af et kreditinstitut etableret i Unionen eller 
af i Unionen etablerede datterselskaber af 
et sådant kreditinstitut

c) køb af kreditors rettigheder i 
henhold til en misligholdt kreditaftale 
eller selve den misligholdte kreditaftale, 
der foretages af et kreditinstitut etableret i 
Unionen

Or. en

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) overførsel og servicering af 
kreditors rettigheder eller selve 
kreditaftalen i forbindelse med en 
securitisering.

Or. en

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. medlemsstaterne kan undtage 
servicering af kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen, der udføres af kvalificerede 
fagfolk under tilsyn af hver enkelt 
medlemsstat, fra anvendelsen af dette 
direktiv, dette gælder f.eks. offentlige 
notarer og fogeder som defineret i 
national ret eller advokater som defineret 
i artikel 1, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF 
af 16. februar 1998 om lettelse af 
adgangen til varig udøvelse af 
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advokaterhvervet i en anden medlemsstat 
end den, hvor beskikkelsen er opnået, når 
de udøver aktiviteter som omhandlet i 
artikel 3, stk. 9, i dette direktiv som led i 
deres erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "kreditor": et kreditinstitut eller 
enhver juridisk person, som har udstedt en 
kredit som led i udøvelsen af sin 
erhvervsmæssige virksomhed, eller en 
kreditkøber

2) "kreditor": et kreditinstitut, som har 
udstedt en kredit eller en kreditkøber

Or. en

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) "låntager": en juridisk eller fysisk 
person, som har indgået en kreditaftale 
med en kreditor, herunder dennes 
juridiske efterfølger eller 
rettighedserhververen

Or. en
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Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "erhvervsdrivende låntager": en 
anden juridisk eller fysisk person end en 
forbruger, som har indgået en kreditaftale 
med en kreditor

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) "kreditserviceaftale": en skriftlig 
aftale mellem en kreditor og en 
kreditservicevirksomhed om de 
tjenesteydelser, som 
kreditservicevirksomheden skal levere på 
kreditorens vegne

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "kreditaftale med 
sikkerhedsstillelse": en kreditaftale, som 
er indgået af et kreditinstitut eller en 
anden virksomhed med tilladelse til at 
udstede kredit, og som er sikret ved én af 
følgende former for sikkerhedsstillelse:

udgår

a) pant i fast ejendom eller anden 
form for sikkerhedsret (charge, lien eller 
tilsvarende), som almindeligvis anvendes i 
en medlemsstat i relation til fast ejendom
b) håndpant eller anden form for 
sikkerhedsret (charge, lien eller 
tilsvarende), som almindeligvis anvendes i 
en medlemsstat i relation til løsøre

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) "kreditkøber": enhver anden fysisk 
eller juridisk person end et kreditinstitut, 
som køber kreditors rettigheder i henhold 
til en misligholdt kreditaftale eller selve 
den misligholdte kreditaftale som led i 
udøvelsen af sin erhvervsmæssige 
virksomhed

Or. en
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Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "hjemland": den medlemsstat, hvor 
kreditservicevirksomheden har hjemsted 
eller er etableret

(9) "hjemland": for 
kreditservicevirksomhedens 
vedkommende den medlemsstat, hvor den 
har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller, 
hvis den i henhold til den nationale 
lovgivning ikke har noget 
vedtægtsmæssigt hjemsted, den 
medlemsstat, hvor dens hovedkontor er 
beliggende, eller for kreditkøberens 
vedkommende den medlemsstat, hvor 
kreditkøberen har hjemsted eller er 
etableret.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "værtsland": en anden medlemsstat 
end hjemlandet, hvor en 
kreditservicevirksomhed har etableret en 
filial eller udpeget en befuldmægtiget eller 
leverer tjenesteydelser

(10) "værtsland": en anden medlemsstat 
end hjemlandet, hvor en 
kreditservicevirksomhed har etableret en 
filial eller har udpeget en 
kreditservicevirksomhed som omhandlet i 
artikel 10, eller hvor låntageren har 
hjemsted eller er etableret på tidspunktet 
for indgåelse af kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "forbruger" en forbruger som 
defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 

(11) "forbruger": en fysisk person, der i 
forbindelse med kreditaftaler, som er 
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2008/48/EF. omfattet af dette direktiv, ikke handler 
som led i sin erhvervsmæssige virksomhed

Or. en

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) "misligholdt kreditaftale": en 
gældsfordring, som opfylder kriterierne i 
bilag V, del 2, punkt 213, i 
Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
680/2014 af 16. april 2014 om 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for institutters indberetning 
med henblik på tilsyn i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 575/2013, for at betragtes som en 
misligholdt eksponering.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ansøgeren er EU-borger eller en 
juridisk person som omhandlet i artikel 54 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde

a) ansøgeren er en juridisk person som 
omhandlet i artikel 54 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og dens 
vedtægtsmæssige hjemsted, eller, hvis 
ansøgeren i henhold til national ret ikke 
har noget vedtægtsmæssigt hjemsted, dens 
hovedkontor i den medlemsstat, hvor den 
pågældende søger om tilladelse

Or. en

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

i) de skal have et tilstrækkelig godt 
omdømme

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

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

iii) de er ikke på nuværende tidspunkt 
omfattet af insolvensbehandling eller har 
tidligere været erklæret konkurs, 

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

været erklæret konkurs, medmindre de har 
genvundet deres fulde ret til 
erhvervsudøvelse i overensstemmelse med 
national lovgivning,
og
iii) ledelsen som helhed har 
tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne 
drive virksomheden på en kompetent og 
ansvarlig måde.

Or. en

Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de personer, der besidder en 
kvalificeret andel i ansøgeren, jf. artikel 4, 
stk. 1, nr. 36), i forordning (EU) nr. 
575/2013, og har et tilstrækkeligt godt 
omdømme ved at opfylde kravene i litra 
b), nr. i) og ii)

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ansøgeren har indført passende 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer til sikring af, at 
låntagerrettigheder og regler om 
beskyttelse af personoplysninger som 
fastsat i lovgivningen om kreditaftalen 
overholdes

c) ansøgeren har indført passende 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer til sikring af, at 
låntagerrettigheder og regler om 
beskyttelse af kreditors rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen og forordning (EU) 2016/679 
overholdes
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Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ansøgeren anvender en passende 
politik til sikring af, at låntagerne 
behandles på en fair og omhyggelig måde, 
herunder under hensyntagen til deres 
finansielle situation og behovet for 
henvisning til gældsrådgivning eller sociale 
tjenesteydere, hvis der er adgang til 
sådanne

d) ansøgeren anvender en passende 
politik til sikring af overholdelse af 
reglerne om beskyttelse af forbrugerne og 
gennemsigtighed af, at låntagerne 
behandles på en fair og omhyggelig måde, 
herunder under hensyntagen til deres 
finansielle situation og behovet for 
henvisning til gældsrådgivning eller sociale 
tjenesteydere, hvis der er adgang til 
sådanne

Or. en

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ansøgeren har tilstrækkeligt 
egnede medarbejdere, der taler sproget i 
den medlemsstat, hvor låntageren har 
bopæl på det tidspunkt, hvor kreditaftalen 
indgås.

Or. en

Ændringsforslag 82

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

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

Or. en

Ændringsforslag 83

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) ansøgeren har en tilstrækkelig 
startkapital

Or. en

Ændringsforslag 84

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) der ingen hindringer er for et 
effektivt tilsyn med ansøgeren som følge 
af koncernens struktur

Or. en
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Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) ansøgeren i henhold til gældende 
national lovgivning er omfattet af:
i) solide governanceordninger, som 
omfatter passende interne 
kontrolmekanismer og forsvarlige 
procedurer for forvaltning og 
regnskabsføring
ii) et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og 
tilstrækkelige likviditetskrav
iii) egnede foranstaltninger til 
lånoptagning, styring, overvågning og 
afbødning af de risici, den pågældende er 
eller kan blive udsat for
iv) samt krav om rapportering og 
offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. EBA udsteder retningslinjer med 
henblik på at præcisere de i stk. 1, litra ec) 
og ed) omhandlede betingelser og de 
minimumskrav, der er omhandlet i stk. 1, 
litra ee), i denne artikel.
Disse retningslinjer vedtages i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. EBA udsteder efter høring af alle 
relevante interessenter og under 
hensyntagen til alle involverede interesser 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for de krav, der er omhandlet i stk. 1, litra 
b), nr. iii), i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumentation for ansøgerens 
retlige status og dennes 
stiftelsesdokument, hvis det er relevant

a) dokumentation for ansøgerens 
retlige status og en kopi af selskabets 
stiftelsesdokument og vedtægter

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) identiteten på de af medlemmerne 
af ansøgerens ledelses- eller 
administrationsorgan, som besidder 
kvalificerede andele som defineret i artikel 
4, stk. 1, nr. 36), i forordning (EU) nr. 
575/2013

c) identiteten på de af medlemmerne 
af ansøgerens ledelses- eller 
administrationsorgan og de personer, som 
besidder kvalificerede andele som defineret 
i artikel 4, stk. 1, nr. 36), i forordning (EU) 
nr. 575/2013

Or. en
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Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) dokumentation for, at ansøgeren og 
de personer, der er omhandlet i denne 
artikels litra c), overholder betingelserne i 
artikel 5, stk. 1, litra b)

d) dokumentation for, at ansøgeren 
overholder betingelserne i artikel 5, stk. 1, 
litra b)

Or. en

Ændringsforslag 91

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) dokumentation for, at ansøgeren 
og de personer, der er omhandlet i denne 
artikels litra c), overholder betingelserne i 
artikel 5, stk. 1, litra ba)

Or. en

Ændringsforslag 92

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) dokumentation for de interne 
procedurer, jf. artikel 5, stk. 1, litra eb)

Or. en
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Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
inden for 20 arbejdsdage fra modtagelsen 
af ansøgningen om tilladelse vurderer, om 
den pågældende ansøgning er fuldstændig. 
Hvis ansøgningen anses for ufuldstændig, 
fastsætter de kompetente myndigheder en 
frist, inden for hvilken ansøgeren skal 
fremlægge supplerende oplysninger, og de 
meddeler ansøgeren, når de anser 
ansøgningen for fuldstændig.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
inden for 30 arbejdsdage fra modtagelsen 
af ansøgningen om tilladelse vurderer, om 
den pågældende ansøgning er fuldstændig.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
inden for 30 arbejdsdage fra modtagelsen 
af en fuldstændig ansøgning vurderer, om 
ansøgeren overholder de bestemmelser i 
national ret, der gennemfører dette 
direktiv. De kompetente myndigheder 
vedtager efter afslutning af nævnte 
vurdering en fuldt begrundet afgørelse om 
enten meddelelse eller nægtelse af 
tilladelse, som meddeles ansøgeren inden 
for fem arbejdsdage.

4. medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
senest 90 dage efter modtagelsen af en 
fuldstændig ansøgning eller – hvis 
ansøgningen anses for at være 
ufuldstændig – af de krævede 
oplysninger, oplyser ansøgeren om, 
hvorvidt godkendelsen er meddelt eller 
afvist, og i givet fald giver en begrundelse 
for afslaget.

Or. en
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Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 
ansøger har ret til domstolsprøvelse inden 
for seks måneder efter indgivelse af en 
fuldstændig ansøgning, hvis de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
enten beslutter at nægte tilladelse i henhold 
til artikel 5, stk. 2, eller undlader at træffe 
en afgørelse i forbindelse med en 
ansøgning om tilladelse.

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 
ansøger har ret til domstolsprøvelse, hvis 
de kompetente myndigheder i hjemlandet 
enten beslutter at nægte tilladelse i henhold 
til artikel 5, stk. 2, eller undlader at træffe 
en afgørelse i forbindelse med en 
ansøgning om tilladelse inden for den i stk 
4. fastsatte tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke længere opfylder betingelserne 
i artikel 5, stk. 1

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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Or. en

Ændringsforslag 98

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder etablerer og 
vedligeholder som minimum en liste eller, 
hvor dette anses for mere 
hensigtsmæssigt, et nationalt register over 
alle kreditservicevirksomheder med 
tilladelse til at levere tjenesteydelser inden 
for deres område, herunder 
kreditservicevirksomheder, der leverer 
tjenesteydelser i henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Registret gøres offentligt 
tilgængeligt online og opdateres 
regelmæssigt.

2. Listen eller registret gøres 
offentligt tilgængeligt online på de 
kompetente myndigheders websted og 
opdateres regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en tilladelse inddrages, 
opdaterer de kompetente myndigheder 
hurtigst muligt registret.

3. Hvis en tilladelse inddrages, 
opdaterer de kompetente myndigheder 
hurtigst muligt listen eller registret.

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed leverer sine 
tjenesteydelser med hensyn til forvaltning 
og håndhævelse af en kreditaftale på 
grundlag af en skriftlig aftale med en 
kreditor.

1. medlemsstaterne sikrer, at når en 
kreditkøber ikke selv udøver 
kreditservicering, leverer den 
kreditservicevirksomhed, der udpeges i 
henhold til artikel 15, stk. 1, sine 
tjenesteydelser med hensyn til forvaltning 
og håndhævelse af kreditorens rettigheder 
i henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen på grundlag af en 
kreditserviceaftale med en kreditor.

Or. en
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Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede aftale skal 
indeholde følgende:

2. Kreditserviceaftalen skal indeholde 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 104

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en klausul, der kræver en 
retfærdig og omhyggelig behandling af 
låntagerne.

Or. en
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Ændringsforslag 106

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne kan kræve, at 
kreditserviceaftalen også indeholder et 
krav om, at kreditservicevirksomheden 
underretter kreditoren forud for 
outsourcing af en hvilken som helst af 
sine kreditserviceaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden opbevarer og 
fører følgende fortegnelser i mindst 5 år fra 
den dato, hvor den i stk. 1 omhandlede 
aftale bringes til ophør, eller frem til den 
lovbestemte forældelsesfrist, der gælder i 
hjemlandet, dog ikke længere end 10 år:

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) al korrespondance med såvel 
kreditor som låntager

a) relevant korrespondance med såvel 
kreditor som låntager på de betingelser, 
der er fastsat i gældende national ret

Or. en
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Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle anvisninger fra kreditor 
vedrørende samtlige de kreditaftaler, som 
den forvalter og fuldbyrder på vegne af 
pågældende kreditor.

b) relevante anvisninger fra kreditor 
vedrørende den enkelte kreditors 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller selve kreditaftalen, som den forvalter 
og fuldbyrder på vegne af pågældende 
kreditor på de betingelser, der er fastsat i 
gældende national ret

Or. en

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kreditserviceaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at når en 
tredjemand udfører tjenesteydelser i 
forbindelse med enhver af de i artikel 3, 
stk. 9, anførte aktiviteter (en 
"kreditserviceleverandør"), for en 
kreditservicevirksomheden, er denne 
fortsat fuldt ud ansvarlig for opfyldelse af 
alle forpligtelser i henhold til de 
bestemmelser i national ret, der 
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kreditserviceringsaktiviteter sker på 
følgende betingelser:

gennemfører dette direktiv.

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

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der indgås en skriftlig aftale 
mellem kreditservicevirksomheden og 

udgår
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kreditserviceleverandøren, i henhold til 
hvilken kreditserviceleverandøren er 
forpligtet til at overholde de relevante 
bestemmelser i EU-retten og national 
lovgivning, som finder anvendelse på 
kreditaftalen

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kreditservicevirksomhedens 
forpligtelser i henhold til dette direktiv må 
ikke delegeres

udgår

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aftaleforholdet mellem 
kreditservicevirksomheden og dens 
kunder samt dens forpligtelser over for 
disse ændres ikke

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d



PE644.827v01-00 74/113 PR\1193984DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) betingelserne for meddelelse af 
tilladelse til kreditservicevirksomheden, jf. 
artikel 5, stk. 1, berøres ikke

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) outsourcing til 
kreditserviceleverandøren berører ikke de 
kompetente myndigheders tilsyn med en 
kreditservicevirksomhed, jf. artikel 12 og 
20

udgår

Or. en

Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kreditservicevirksomheden har 
direkte adgang til alle relevante 
oplysninger vedrørende de tjenesteydelser, 
der er outsourcet til 
kreditserviceleverandøren

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118

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

g) kreditservicevirksomheden bevarer 
den fornødne ekspertviden og de fornødne 
ressourcer, således at den er i stand til at 
levere de outsourcede aktiviteter efter 
outsourcingaftalens ophør.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden uden ophold 
underretter den kompetente myndighed i 
hjemlandet og, hvor det er relevant, 
værtslandet forud for outsourcing af 
aktiviteter i overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden opbevarer og 
fører fortegnelser over relevante 
oplysninger indgivet af 
kreditserviceleverandøren i 
overensstemmelse med betingelserne i den 
gældende nationale lovgivning og 
outsourcingaftalen i mindst 5 år fra den 
dato, hvor den i stk. 1 omhandlede aftale 
bringes til ophør, eller frem til den 
lovbestemte forældelsesfrist, der gælder i 
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hjemlandet, dog ikke længere end 10 år.

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden og 
kreditserviceleverandøren gør de i stk. 2 
omhandlede oplysninger tilgængelige for 
de kompetente myndigheder efter 
anmodning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden og 
kreditserviceleverandøren gør de i stk. 2a 
omhandlede oplysninger tilgængelige for 
de kompetente myndigheder efter 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed, som har opnået 
tilladelse i henhold til artikel 5 i et 
hjemland, har ret til i Unionen at levere de 
tjenesteydelser, der er omfattet af nævnte 
tilladelse, med forbehold af restriktioner 
og krav, der er fastsat i værtslandets 
nationale lovgivning i overensstemmelse 
med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 123

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

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

c) hvis det er relevant, identiteten og 
adressen på kreditserviceleverandøren i 
værtslandet

Or. en

Ændringsforslag 124

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i givet fald, nærmere oplysninger 
om de foranstaltninger, der er truffet for at 
tilpasse de interne procedurer, 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer med henblik på at sikre 
overholdelse af den lovgivning, som finder 
anvendelse på kreditaftalen.

e) i givet fald, nærmere oplysninger 
om de foranstaltninger, der er truffet for at 
tilpasse de interne procedurer, 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer med henblik på at sikre 
overholdelse af den lovgivning, som finder 
anvendelse på kreditorens rettigheder i 
henhold til en kreditaftale eller selve 
kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet meddeler senest 30 arbejdsdage 
efter modtagelsen af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, disse oplysninger til de 
kompetente myndigheder i værtslandet, 
som straks bekræfter modtagelsen heraf. 
De kompetente myndigheder i hjemlandet 
oplyser derefter kreditservicevirksomheden 
om denne bekræftelse af modtagelsen.

3. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet meddeler senest 30 arbejdsdage 
efter modtagelsen af alle oplysninger, der 
er omhandlet i stk. 2, disse oplysninger til 
de kompetente myndigheder i værtslandet, 
som straks bekræfter modtagelsen heraf. 
De kompetente myndigheder i hjemlandet 
oplyser derefter kreditservicevirksomheden 
om denne bekræftelse af modtagelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden, så snart de 
kompetente myndigheder i hjemlandet har 
meddelt de i stk. 2 omhandlede 
oplysninger, kan påbegynde leveringen af 
tjenesteydelser i værtslandet fra det 
tidligste af følgende tidspunkter:

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditservicevirksomheden kan påbegynde 
leveringen af tjenesteydelser i værtslandet 
fra det tidligste af følgende tidspunkter:

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis der ikke er modtaget nogen 
meddelelse som omhandlet i litra a), efter 
udløbet af to måneder fra datoen for 
meddelelsen af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 3.

b) hvis der ikke er modtaget nogen 
meddelelse som omhandlet i litra a), efter 
udløbet af to måneder fra datoen for 
indgivelsen af alle oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2 til de kompetente 
myndigheder i værtslandet.

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed oplyser den 

6. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditservicevirksomhed oplyser den 



PR\1193984DA.docx 79/113 PE644.827v01-00

DA

kompetente myndighed i hjemlandet om 
efterfølgende ændringer i de oplysninger, 
der er meddelt i henhold til stk. 3, i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i stk. 3-5.

kompetente myndighed i hjemlandet om 
efterfølgende ændringer i de oplysninger, 
der er meddelt i henhold til stk. 2, i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i stk. 3-5.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis de kompetente myndigheder i 
værtslandet beslutter at gennemføre 
inspektioner på stedet på vegne af de 
kompetente myndigheder i hjemlandet, 
skal de hurtigst muligt oplyse de 
kompetente myndigheder i hjemlandet om 
resultaterne heraf.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Or. en



PR\1193984DA.docx 81/113 PE644.827v01-00

DA

Ændringsforslag 133

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet til 
de kompetente myndigheder i værtslandet, 
som refererede dokumentationen, senest to 
måneder efter den i stk. 8 omhandlede 
anmodning meddeler nærmere oplysninger 
om administrative eller andre procedurer, 
som måtte være blevet indledt i forbindelse 
med den af værtslandet fremlagte 
dokumentation, om sanktioner eller bøder 
og afhjælpende foranstaltninger, som måtte 
være blevet iværksat over for 
kreditservicevirksomheden, eller om en 
afgørelse ledsaget af grunde til ikke at have 
iværksat foranstaltninger. Hvis der er 
indledt en procedure, orienterer de 

10. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet til 
de kompetente myndigheder i værtslandet, 
som refererede dokumentationen, senest to 
måneder efter den i stk. 8 omhandlede 
anmodning meddeler nærmere oplysninger 
om administrative eller andre procedurer, 
som måtte være blevet indledt i forbindelse 
med den af værtslandet fremlagte 
dokumentation, om bøder og afhjælpende 
foranstaltninger, som måtte være blevet 
iværksat over for 
kreditservicevirksomheden, eller om en 
afgørelse ledsaget af grunde til ikke at have 
iværksat foranstaltninger. Hvis der er 
indledt en procedure, orienterer de 
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kompetente myndigheder i hjemlandet 
regelmæssigt de kompetente myndigheder i 
værtslandet om status herfor.

kompetente myndigheder i hjemlandet 
regelmæssigt de kompetente myndigheder i 
værtslandet om status herfor.

Or. en

Ændringsforslag 135

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 136

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til oplysninger vedrørende 
kreditaftalen

Ret til oplysninger vedrørende kreditorens 
rettigheder i henhold til en misligholdt 
kreditaftale eller selve den misligholdte 
kreditaftale,

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 138

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger et 
kreditinstitut eller datterselskabet af et 
kreditinstitut, som overfører en 
kreditaftale til en kreditkøber, at oplyse de 
kompetente myndigheder, som er udpeget i 
henhold til dette direktivs artikel 20, stk. 3, 
samt artikel 4 i direktiv 2013/36/EU39, om 
følgende:

2. På kvartalsvis basis pålægger 
medlemsstaterne kreditinstitutter, som 
overfører en kreditors rettigheder i 
henhold til en misligholds kreditaftale 
eller selve den misligholdte kreditaftale til 
en kreditkøber, for den enkelte overførsel 
at oplyse de kompetente myndigheder, som 
er udpeget i henhold til dette direktivs 
artikel 20, stk. 3, samt artikel 4 i direktiv 
2013/36/EU39, om kreditkøberens 
juridiske identifikator (LEI), eller, hvis en 
sådan identifikator ikke findes, om:

i) identiteten på de af medlemmerne af 
ansøgerens ledelses- eller 
administrationsorgan og de personer, som 
besidder kvalificerede andele som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 36), i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og
ii) køberens adresse.
Desuden skal kreditinstituttet mindst 
oplyse følgende:

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

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

Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den type af aktiv, som tjener som 
sikkerhedsstillelse for kreditaftalen, 
herunder oplysning om, hvorvidt der er 
tale om en kreditaftale indgået med 
forbrugere

a) den samlede udestående saldo for 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller de 
misligholdte kreditaftaler, der overføres

Or. en

Ændringsforslag 140

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kreditaftalens værdi b) antallet og omfanget af 
kreditorrettigheder i henhold til de 
misligholdte kreditaftaler eller de 
misligholdte kreditaftaler, der overføres

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) identiteten og adressen på låntager 
og kreditkøber og, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant som udpeget i 
henhold til artikel 17.

c) om, hvorvidt overførslen omfatter 
kreditors rettigheder i forbindelse med 
aftaler om misligholdte kreditaftaler eller 
misligholdte kreditaftaler, der er indgået 
med forbrugere, og de typer aktiver, der 
sikrer dem, hvor dette er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 142

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder som 
omhandlet i stk. 2 meddeler hurtigst muligt 
de i nævnte stykke omhandlede 
oplysninger samt andre oplysninger, som 
de måtte finde nødvendige for udførelsen 
af deres opgave i overensstemmelse med 
dette direktiv, til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
kreditkøberen eller dennes repræsentant 
som udpeget i henhold til artikel 17 er 
etableret og i den medlemsstat, hvor 
långiveren er etableret eller bosiddende.

3. De kompetente myndigheder, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
20, stk. 3, i nærværende direktiv, meddeler 
hurtigst muligt de i nævnte stykke 
omhandlede oplysninger samt andre 
oplysninger, som de måtte finde 
nødvendige for udførelsen af deres opgave 
i overensstemmelse med dette direktiv, til 
de kompetente myndigheder i 
kreditkøberens hjemland.

Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder for data vedrørende 
misligholdte lån

Tekniske standarder for dataformater

Or. en

Ændringsforslag 144

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som præciserer det format, som 
kreditorer, som er kreditinstitutter, skal 
anvende med henblik på at give de 

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

oplysninger, der er fastsat i artikel 13, stk. 
1, således at kreditkøberne får nærmere 
oplysninger om deres krediteksponeringer i 
anlægsbeholdningen med henblik på 
screening, finansiel due diligence og 
værdiansættelse af kreditorens rettigheder 
i henhold til en misligholdt kreditaftale 
eller selve den misligholdte kreditaftale. I 
de gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder angiver EBA de krævede 
datafelter for kreditors rettigheder i 
henhold til en misligholdt kreditaftale 
eller for selve den misligholdte 
kreditaftale for at opfylde 
oplysningskravene i artikel 13, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. EBA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 146

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøbers repræsentant som omhandlet 
i artikel 17, stk. 1, udpeger et kreditinstitut 
etableret i Unionen, et i Unionen etableret 
datterselskab af et sådant kreditinstitut 

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber udpeger en enhed som 
omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra a), nr. i) 
og iii) , eller en kreditservicevirksomhed til 
at udføre kreditservicering i forbindelse 
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eller en kreditservicevirksomhed, som har 
tilladelse, til at foretage kreditservicering i 
forbindelse med kreditaftaler, som indgås 
med forbrugere.

med misligholdte kreditaftaler eller 
kreditors rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber ikke er omfattet af andre 
supplerende administrative krav i 
forbindelse med købet at 
kreditorrettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller for selve den 
misligholdte kreditaftale end dem, som 
følger af bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv, 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen eller 
den lovgivning der regulerer aftalen. 
Medlemsstaterne sikrer, at relevant EU-
ret og national lovgivning vedrørende 
navnlig håndhævelse af aftaler, 
forbrugerbeskyttelse, låntagers rettigheder 
og strafferet fortsat finder anvendelse på 
kreditkøberen efter en overførsel af 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
kreditaftale eller selve kreditaftalen til 
kreditkøberen. Beskyttelsesniveauet i 
henhold til EU-retten og national ret for 
forbrugere og andre låntagere berøres 
ikke af overførslen af kreditorens 
rettigheder i henhold til en kreditaftale 
eller selve kreditaftalen til kreditkøberen.

Or. en
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Ændringsforslag 148

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 149

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 b. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes lovgivning om udvidelse 
af direktivets anvendelsesområde eller 
pålæggelse af yderligere krav til 
kreditkøbere, som ikke har en licens i 
henhold til forordning (EF) nr. 575/2013 
og direktiv 2013/36/EU.

Or. en

Ændringsforslag 150

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 c. Medlemsstaterne kan tillade, at 
kreditkøbere ansætter fysiske personer til 
at servicere de lån, de har erhvervet. Disse 
fysiske personer bør være omfattet af en 
national ordning for regulering og tilsyn 
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og bør ikke være nyde godt af den frie 
udveksling af tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 151

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Anvendelse af kreditservicevirksomheder, 

kreditinstitutter eller datterselskaber af 
kreditinstitutter

1. Medlemsstaterne pålægger 
kreditkøberen eller, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant som udpeget i 
henhold til artikel 17 at oplyse de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor kreditkøberen eller 
dennes repræsentant har hjemsted eller er 
etableret, om identiteten og adressen på 
det kreditinstitut, det datterselskab af et 
kreditinstitut eller den 
kreditservicevirksomhed, som denne har 
engageret til at foretage kreditservicering 
i relation til den overførte kreditaftale.
2. Hvis kreditkøberen eller den 
repræsentant, der er udpeget i henhold til 
artikel 17, engagerer et andet 
kreditinstitut, et andet datterselskab af et 
kreditinstitut eller en anden 
kreditservicevirksomhed til at foretage 
kreditservicering, underretter denne de i 
stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder herom mindst to uger inden 
ændringen med angivelse af identiteten og 
adressen på det nye kreditinstitut, det nye 
datterselskab eller den nye 
kreditservicevirksomhed, som denne har 
engageret til at foretage kreditservicering 
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i relation til den overførte kreditaftale.
3. Medlemsstaterne pålægger de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor kreditkøberen eller, 
hvis det er relevant, dennes repræsentant 
som udpeget i henhold til artikel 17 har 
hjemsted eller er etableret, hurtigst muligt 
til de kompetente myndigheder med 
ansvar for tilsynet med kreditinstituttet, 
datterselskabet af et kreditinstitut eller 
kreditservicevirksomheden, jf. stk. 1 og 2, 
at fremsende de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til artikel 13, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 152

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Repræsentanter for kreditkøbere, som 

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

Or. en
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Ændringsforslag 153

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Kreditkøberes direkte håndhævelse af en 

kreditaftale
1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
kreditkøber eller, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant som udpeget i 
henhold til artikel 17 meddeler de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor kreditkøberen eller, 
hvis det er relevant, dennes repræsentant 
har hjemsted eller er etableret, at denne 
har til hensigt direkte at håndhæve en 
kreditaftale, ved at oplyse følgende:
a) den type af aktiv, som tjener som 
sikkerhedsstillelse for kreditaftalen, 
herunder oplysning om, hvorvidt der er 
tale om en kreditaftale indgået med 
forbrugere
b) kreditaftalens værdi
c) identiteten og adressen på låntager 
og kreditkøber eller dennes repræsentant 
som udpeget i henhold til artikel 17.
2. Medlemsstaterne pålægger de 
kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i stk. 1, hurtigst muligt at 
fremsende de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor låntager er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 154

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift



PR\1193984DA.docx 93/113 PE644.827v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En kreditkøbers overførsel af en 
kreditaftale

En kreditkøbers overførsel af en kreditors 
rettigheder i henhold til en misligholdt 
kreditaftale eller selve den misligholdte 
kreditaftale og meddelelse til den 
kompetente myndighed

Or. en

Ændringsforslag 155

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Når en kreditkøber overfører en 
kreditors rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller selve de 
misligholdte kreditaftaler til en anden 
kreditkøber, skal medlemsstaterne kræve, 
at den udpegede kreditservicevirksomhed 
for hver overførsel kvartalsvis underretter 
de kompetente myndigheder i hjemlandet 
om den nye kreditkøbers juridiske 
identifikator (LEI), eller, hvis en sådan 
identifikator ikke findes, om:
i) identiteten på den nye kreditkøber eller 
medlemmerne af den nye købers ledelses- 
eller administrationsorgan og de 
personer, som besidder kvalificerede 
andele i den nye køber som defineret i 
artikel 4, stk. 1, nr. 36), i forordning (EU) 
nr. 575/2013, og
ii) adressen på den nye køber.
Desuden skal kreditkøberen mindst oplyse 
følgende i aggregeret form:
a) den samlede udestående saldo for 
kreditorens rettigheder i henhold til en 
misligholdt kreditaftale eller de 
misligholdte kreditaftaler, der overføres
b) antallet og omfanget af kreditorens 
rettigheder i henhold til de misligholdte 
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kreditaftaler eller de misligholdte 
kreditaftaler, der overføres
c) om overførslen omfatter kreditors 
rettigheder i forbindelse med aftaler om 
misligholdte kreditaftaler eller 
misligholdte kreditaftaler, der er indgået 
med forbrugere, og de typer aktiver, der 
sikrer dem, hvor dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 156

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der er omhandlet 
i stk. 1, hurtigst muligt fremsender de 
oplysninger, der er modtaget i henhold til 
artikel 13, stk. 3, til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor den 
nye kreditkøber og, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant har hjemsted eller er 
etableret.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der er omhandlet 
i stk. 1, hurtigst muligt fremsender de 
oplysninger, der er modtaget, til de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den nye kreditkøber har 
hjemsted eller er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 157

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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eller, hvis det er relevant, deres 
repræsentanter udpeget i henhold til 
artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 158

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis medlemsstaterne udpeger 
mere end én kompetent myndighed i 
henhold til stk. 3, skal de fastsætte deres 
respektive opgaver.

4. Hvis medlemsstaterne udpeger 
mere end én kompetent myndighed i 
henhold til stk. 3, skal de fastsætte deres 
respektive opgaver og udpege en af dem 
som fælles kontaktpunkt for alle de 
nødvendige udvekslinger og interaktioner 
med kompetente myndigheder i enten 
hjem- eller værtslandet.

Or. en

Ændringsforslag 159

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. De kompetente myndigheder skal 
også kontrollere, hvorvidt kravene i stk. 5 
stadig er opfyldt, eller hvis de har rimelig 
grund til at have mistanke om, at hvidvask 
af penge eller finansiering af terrorisme 
forekommer eller er forekommet eller er 
blevet forsøgt, eller at der er øget risiko 
herfor i forbindelse med det pågældende 
institut.

Or. en
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Ændringsforslag 160

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 161

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beføjelsen til at pålægge 
administrative sanktioner eller bøder og 
afhjælpende foranstaltninger, jf. de 
bestemmelser, der gennemfører artikel 22

d) beføjelsen til at pålægge 
administrative bøder og afhjælpende 
foranstaltninger, jf. de bestemmelser, der 
gennemfører artikel 22

Or. en

Ændringsforslag 162

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 163

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) beføjelsen til at pålægge 
kreditservicevirksomheder at ændre eller 
ajourføre en kreditservicevirksomheds 
interne ledelsesordninger og interne 
kontrolmekanismer med henblik på 
effektivt at sikre overholdelse af låntagers 
rettigheder i overensstemmelse med de 
love, der gælder for kreditaftalen

Or. en

Ændringsforslag 164

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) beføjelsen til at kræve, at 
kreditservicevirksomheder ændrer eller 
ajourfører de politikker, som 
kreditservicevirksomheder har vedtaget 
for at sikre at behandles på en fair og 
omhyggelig måde, samt registrering og 
behandling af klager fra låntagere

Or. en

Ændringsforslag 165

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



PE644.827v01-00 98/113 PR\1193984DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) beføjelsen til at anmode om 
yderligere oplysninger vedrørende 
overførslen af kreditorens rettigheder i 
henhold til de misligholdt kreditaftaler 
eller selve de misligholdte kreditaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 166

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet 
gennem anvendelse af en risikobaseret 
tilgang undersøger en 
kreditservicevirksomheds gennemførelse af 
kravene i artikel 5, stk. 1, litra c), d) og e) 
og eb).

Or. en

Ændringsforslag 167

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet oplyser regelmæssigt og 
mindst én gang årligt de kompetente 
myndigheder i værtslandet om resultaterne 
af den i stk. 2 omhandlede undersøgelse og 
giver herunder tillige nærmere oplysninger 
om administrative sanktioner eller 
afhjælpende foranstaltninger, som måtte 
være blevet iværksat.

4. De kompetente myndigheder i 
hjemlandet oplyser de kompetente 
myndigheder i værtslandet om resultaterne 
af den i stk. 2 omhandlede undersøgelse og 
giver herunder tillige nærmere oplysninger 
om administrative bøder eller afhjælpende 
foranstaltninger, som måtte være blevet 
iværksat.
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Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet kan 
pålægge en kreditservicevirksomhed, en 
kreditserviceleverandør eller en 
kreditkøber eller dennes repræsentant som 
udpeget i henhold til artikel 17, som ikke 
opfylder kravene i de bestemmelser i 
national ret, der gennemfører dette direktiv, 
på et tidligt tidspunkt at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til 
overholdelse af nævnte bestemmelser.

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder i hjemlandet kan 
pålægge en kreditservicevirksomhed, en 
kreditserviceleverandør eller en 
kreditkøber, som ikke opfylder kravene i 
de bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv, på et tidligt 
tidspunkt at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til overholdelse af nævnte 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 169

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter regler 
vedrørende de nødvendige administrative 
sanktioner og afhjælpende 
foranstaltninger, der som minimum finder 
anvendelse i følgende situationer:

1. Med forbehold af 
medlemsstaternes ret til at fastsætte 
strafferetlige sanktioner fastsætter 
medlemsstaterne regler vedrørende de 
nødvendige administrative bøder og 
afhjælpende foranstaltninger, der som 
minimum finder anvendelse i følgende 
situationer:

Or. en
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Ændringsforslag 170

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 171

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en kreditservicevirksomheds 
governanceordninger og interne 
kontrolmekanismer, jf. artikel 5, stk. 1, 
litra c), sikrer ikke overholdelsen af 
låntagerrettigheder og regler om 
beskyttelse af personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 172

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

interne procedurer, jf. artikel 5, stk. 1, litra 
e), sikrer ikke, at klager fra låntagere 
registreres og behandles i 
overensstemmelse med forpligtelserne i de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 173

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en kreditkøber eller, hvis det er 
relevant, dennes repræsentant som 
udpeget i henhold til artikel 17 undlader 
at meddele oplysningerne i henhold til de 
bestemmelser i national ret, der 
gennemfører artikel 16, 18 og 19

udgår

Or. en

Ændringsforslag 174

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en kreditkøber eller, hvis det er 
relevant, dennes repræsentant som 
udpeget i henhold til artikel 17 overholder 
ikke kravet i de bestemmelser i national 
ret, der gennemfører artikel 15

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 175

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en kreditkøber overholder ikke 
kravet i de bestemmelser i national ret, 
der gennemfører artikel 17. D

udgår

Or. en

Ændringsforslag 176

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) et kreditinstitut undlader at 
formidle de oplysninger, der er fastsat i de 
nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af artikel 13 i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 177

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) en kreditservicevirksomhed giver 
en eller flere personer, der ikke opfylder 
kravene i artikel 5, stk. 1, litra b), 
mulighed for at blive eller forblive 
medlem af sit ledelses- eller 
administrationsorgan 

Or. en
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Ændringsforslag 178

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) et kreditinstitut undlader at 
efterleve kravene i de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
artikel 35 i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 179

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 180

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et påbud, hvorved det pålægges 
kreditservicevirksomheden, kreditkøberen 
eller, hvis det er relevant, dennes 
repræsentant som udpeget i henhold til 
artikel 17 at afhjælpe overtrædelsen, at 
bringe den udviste adfærd til ophør og at 
afholde sig fra at gentage en sådan adfærd

b) et påbud, hvorved det pålægges 
kreditservicevirksomheden at afhjælpe 
overtrædelsen, at bringe den udviste 
adfærd til ophør og at afholde sig fra at 
gentage en sådan adfærd

Or. en
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Ændringsforslag 181

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 182

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i hvor høj grad 
kreditservicevirksomheden eller 
kreditkøberen eller, hvis det er relevant, 
dennes repræsentant som udpeget i 
henhold til artikel 17 er ansvarlige for 
overtrædelsen

b) i hvor høj grad 
kreditservicevirksomheden eller 
kreditkøberen er ansvarlige for 
overtrædelsen

Or. en

Ændringsforslag 183

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis de kan bestemmes, den 
fortjeneste, der er opnået som følge af 
overtrædelsen, eller det tab, der er undgået 
som følge af overtrædelsen, hos den for 
overtrædelsen ansvarlige 

d) hvis de kan bestemmes, den 
fortjeneste, der er opnået som følge af 
overtrædelsen, eller det tab, der er undgået 
som følge af overtrædelsen, hos den for 
overtrædelsen ansvarlige 
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kreditservicevirksomhed eller kreditkøber 
eller, hvis det er relevant, hos den for 
overtrædelsen ansvarlige repræsentant for 
kreditkøber som udpeget i henhold til 
artikel 17 e)

kreditservicevirksomhed eller kreditkøber

Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) tidligere overtrædelser begået af 
den for overtrædelsen ansvarlige 
kreditservicevirksomhed eller kreditkøber 
eller, hvis det er relevant, den for 
overtrædelsen ansvarlige repræsentant for 
kreditkøber som udpeget i henhold til 
artikel 17

g) tidligere overtrædelser begået af 
den kreditservicevirksomhed eller 
kreditkøber, der er ansvarlig for 
overtrædelsen 

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 186

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder forud for en 
eventuel afgørelse om pålæggelse af 
administrative bøder eller afhjælpende 
foranstaltninger som fastsat i denne artikels 
stk. 2 giver den pågældende 
kreditservicevirksomhed eller kreditkøber 
mulighed for at blive hørt.

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
afgørelse om pålæggelse af administrative 
sanktioner eller afhjælpende 
foranstaltninger som fastsat i stk. 2 er 
behørigt begrundet og kan påklages.

7. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
afgørelse om pålæggelse af administrative 
bøder eller afhjælpende foranstaltninger 
som fastsat i stk. 2 er behørigt begrundet 
og kan påklages.

Or. en

Ændringsforslag 188

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 a. Medlemsstaterne kan beslutte ikke 
at fastsætte regler om administrative 
bøder for overtrædelser, der er underlagt 
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strafferetlige sanktioner i henhold til 
deres nationale lovgivning. I så fald 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
de relevante strafferetlige bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til direktiv
Afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. enBegrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 16. 
oktober 2019 om at godkende den foreslåede opdeling og tillade ECON-Udvalget at 
udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag af Kommissionens 
forslag COM(2018)0135. De slettede dele vil blive omfattet af et særskilt udkast til 
betænkning, som behandles i en særskilt procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 190

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

This amendment is in accordance with the decision of the Conference of Presidents of 16 
October 2019 to approve the proposed split and to draw up two separate legislative reports 
by the ECON Committee on the basis of the Commission proposal COM(2018)0135. The 
deleted parts will be covered by a separate draft report which is dealt with in a separate 
procedure (2018/0063B(COD)).

Ændringsforslag 191

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en tydelig og udtømmende 
beskrivelse af de foreslåede ændringer

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

Or. en

Ændringsforslag 192

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Behandling af personoplysninger med 
henblik på dette direktiv skal ske i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og forordning (EU) 2018/1725.

Or. en
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Ændringsforslag 193

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der som led i 
udførelsen af deres funktioner og opgaver i 
henhold til dette direktiv modtager 
fortrolige oplysninger, udelukkende 
anvender disse oplysninger i forbindelse 
med deres funktioner og opgaver.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der som led i 
udførelsen af deres funktioner og opgaver i 
henhold til dette direktiv modtager 
fortrolige oplysninger, udelukkende 
anvender disse oplysninger i forbindelse 
med deres funktioner og opgaver i 
overensstemmelse med de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv. Udvekslingen af oplysninger er 
underlagt tavshedspligt, jf. artikel 76 i 
direktiv 2014/65/EU.

Or. en

Ændringsforslag 194

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle personer, der 
arbejder for eller har arbejdet for de 
kompetente myndigheder, og revisorer og 
eksperter, der handler på de kompetente 
myndigheders vegne, er bundet af 
tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse1a.

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 197

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) antallet af godkendte 
kreditservicevirksomheder i Unionen og 
antallet af kreditservicevirksomheder, der 
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leverer deres tjenesteydelser i et værtsland

Or. en

Ændringsforslag 198

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) antallet af kreditorrettigheder i 
henhold til misligholdte kreditaftaler eller 
antallet af misligholdte kreditaftaler fra 
kreditinstitutter erhvervet af kreditkøbere, 
der er hjemmehørende eller etableret i 
samme medlemsstat som kreditinstituttet, i 
en anden medlemsstat end kreditinstituttet 
eller uden for Unionen

Or. en

Ændringsforslag 199

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) vurderingen af den eksisterende 
risiko for hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme, der er 
forbundet med de aktiviteter, der udføres 
af kreditservicevirksomheder og 
kreditkøbere

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – nr. iv (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) samarbejdet mellem kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 37.

Or. en

Ændringsforslag 201

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2020 
de love og administrative bestemmelser, 
der er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest 24 måneder efter 
ikrafttrædelsen de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 202

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse love og bestemmelser 
fra den 1. januar 2021.

De anvender disse bestemmelser fra dagen 
efter 24 måneder efter ikrafttrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 203

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 – afsnit 2
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Artikel 4, stk. 1, artikel 7 og artikel 9-12, 
anvendes dog fra den 1. juli 2021.

Som en undtagelse kan enheder, der 
allerede udfører kreditservicering i 
henhold til national lovgivning, jf. artikel 
3, stk. 9, på den i første afsnit fastsatte 
dato, fortsætte med at udøve disse 
aktiviteter i deres hjemland indtil 30 
måneder efter ikrafttrædelsen eller indtil 
den dato, hvor de får en tilladelse i 
overensstemmelse med dette direktiv, alt 
efter hvilken dato der kommer først.

Or. en


