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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditförvaltare, 
kreditförvärvare och återvinning av säkerhet
(COM(2018)0135 – C9-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0135),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 53 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0115/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 20 november 20181,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 
juli 20182,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 16 oktober 2019 om att ge 
utskottet för ekonomi och valutafrågor tillstånd att dela upp ovannämnda förslag från 
kommissionen och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
detta,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A8-0000/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C 444, 10.12.2018, s. 15.
2 EUT C 367, 10.10.2018, s. 43.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om kreditförvaltare, kreditförvärvare och 
återvinning av säkerhet

om kreditförvaltare och kreditförvärvare

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bevara den finansiella stabiliteten och 
främja utlåning för att skapa arbetstillfällen 
och tillväxt inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

26 Meddelande till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska centralbanken, 
Europeiska ekonomiska och sociala 

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

kommittén och Regionkommittén om 
fullbordande av bankunionen, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Detta direktiv bör göra det möjligt 
för kreditinstituten att bättre hantera lån så 
fort de blir nödlidande genom att förbättra 
förutsättningarna för att sälja krediten till 
tredje parter. När kreditinstitut drabbas av 
en stor ökning av nödlidande lån och 
saknar personal eller expertis för att 
förvalta dem korrekt skulle en fungerande 
lösning vara att antingen lägga ut 
förvaltningen av dessa lån på en 
specialiserad kreditförvaltare eller att 
överföra kreditavtalet till en 
kreditförvärvare som har den 
riskbenägenhet och expertis som krävs för 
att förvalta det.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
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separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Även om begreppen ”lån” och 
”banker” ofta nämns i den offentliga 
debatten används nedan de mer exakta 
rättsliga termerna ”kredit” eller 
”kreditavtal” och ”kreditinstitut”. Om inte 
annat anges, omfattar termerna bank och 
kreditinstitut också deras dotterbolag.

(8) Även om begreppen ”lån” och 
”banker” ofta nämns i den offentliga 
debatten används nedan de mer exakta 
rättsliga termerna ”kredit” eller 
”kreditavtal” och ”kreditinstitut”. Detta 
direktiv omfattar dessutom både 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal och själva kreditavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det begränsade deltagandet av 
andra institut än kreditinstitut har resulterat 
i låg efterfrågan, svag konkurrens och låga 
köpkurser för kreditavtalsportföljer på 
sekundärmarknaderna, vilket avskräcker 
kreditinstituten från att sälja nödlidande 
kreditavtal. Det finns alltså en tydlig EU-
dimension vad gäller utvecklingen av 
marknader för krediter som beviljas av 
kreditinstitut och som säljs till andra 
institut än kreditinstitut. Å ena sidan bör 
det vara möjligt för kreditinstituten att sälja 

(11) Det begränsade deltagandet av 
andra institut än kreditinstitut har resulterat 
i låg efterfrågan, svag konkurrens och låga 
köpkurser för kreditavtalsportföljer på 
sekundärmarknaderna, vilket avskräcker 
kreditinstituten från att sälja nödlidande 
kreditavtal. Det finns alltså en tydlig EU-
dimension vad gäller utvecklingen av 
marknader för krediter som beviljas av 
kreditinstitut och som säljs till andra 
institut än kreditinstitut. Å ena sidan bör 
det vara möjligt för kreditinstituten att sälja 
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nödlidande kreditavtal eller till och med 
presterande kreditavtal på unionsnivå på 
effektiva, konkurrenskraftiga och öppna 
sekundärmarknader. Å andra sidan gör 
fullbordandet av bankunionen, och en 
kapitalmarknadsunion, det nödvändigt att 
agera för att förhindra ackumulering av 
nödlidande kreditavtal i kreditinstitutens 
balansräkningar så att de kan fortsätta att 
utföra sin uppgift att finansiera ekonomin.

nödlidande kreditavtal på unionsnivå på 
effektiva, konkurrenskraftiga och öppna 
sekundärmarknader. Å andra sidan gör 
fullbordandet av bankunionen, och en 
kapitalmarknadsunion, det nödvändigt att 
agera för att förhindra ackumulering av 
nödlidande kreditavtal i kreditinstitutens 
balansräkningar så att de kan fortsätta att 
utföra sin uppgift att finansiera ekonomin. 
Därför omfattar detta direktiv 
kreditförvärvare som agerar inom ramen 
för sin handels-, företags-, eller 
yrkesverksamhet endast när de förvärvar 
ett kreditavtal som har klassificerats som 
ett nödlidande kreditavtal.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Nödlidande krediter som 
ursprungligen beviljats av kreditinstitut 
kan, i samband med kreditförvaltningen, 
bli presterande. I detta fall får 
kreditförvaltarna fortsätta att bedriva sin 
verksamhet på basis av sin auktorisation.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medan kreditförvaltare kan erbjuda 
sina tjänster till kreditinstitut och 
kreditförvärvare som inte är kreditinstitut, 
är en konkurrenskraftig och integrerad 

(14) Medan kreditförvaltare kan erbjuda 
sina tjänster till kreditinstitut och 
kreditförvärvare som inte är kreditinstitut, 
är en konkurrenskraftig och integrerad 



PR\1193984SV.docx 13/113 PE644.827v01-00

SV

marknad för kreditförvaltare kopplad till 
utvecklingen av en konkurrenskraftig och 
integrerad marknad för kreditförvärvare. 
Eftersom kreditförvärvare ofta saknar 
kapacitet att själva förvalta krediter får de 
inte förvärva kredit från kreditinstitut om 
de inte kan lägga ut kreditförvaltningen på 
andra enheter.

marknad för kreditförvaltare kopplad till 
utvecklingen av en konkurrenskraftig och 
integrerad marknad för kreditförvärvare. 
Kreditförvärvare beslutar ofta att lägga ut 
kreditförvaltningen på andra enheter 
eftersom de saknar kapacitet att själva 
förvalta krediter, och kan därför vara 
ovilliga att förvärva kredit från 
kreditinstitut om de inte kan lägga ut vissa 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna är fria att reglera 
kreditförvaltningsverksamhet som inte 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde, såsom tjänster som 
erbjuds för kreditavtal som utfärdats av 
andra institut än kreditinstitut eller 
kreditförvaltningsverksamhet som utförs 
av fysiska personer, bland annat genom 
att införa krav som är likvärdiga med vad 
som föreskrivs i detta direktiv. Dessa 
enheter skulle dock inte omfattas av 
möjligheten att genom ett pass överföra 
sådana tjänster till andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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avseende sammansättningen av de 
kreditportföljer som säljs. De 
bestämmelser i detta direktiv som är 
inriktade på utvecklingen av 
sekundärmarknaden omfattar presterande 
och nödlidande krediter i syfte att undvika 
en situation där dessa merkostnader 
skulle avskräcka investerarnas deltagande 
och splittra denna framväxande marknad. 
Kreditinstituten kommer att gynnas av en 
bredare investerarbas och effektivare 
kreditförvaltare. Liknande fördelar 
kommer att tillfalla 
kapitalförvaltningsbolag som är centrala i 
vissa medlemsstater vid marknadsföring 
av både nödlidande och presterande kredit 
från kreditinstitut som hade försatts i 
resolution eller omstrukturerats eller som 
på annat sätt har avlastat dem från deras 
balansräkningar28 .
__________________
28 Se arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar SWD (2018 72) om en plan 
för kapitalförvaltningsbolag.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

därför följa den unionsrätt och nationell 
rätt som är tillämplig på det ursprungliga 
kreditavtalet och låntagaren bör behålla 
samma skyddsnivå som tillhandahålls 
enligt tillämplig unionsrätt eller nationell 
rätt som avgörs enligt EU:s eller nationella 
lagvalsregler.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå fastställs i 
unionsrätten och i nationell lagstiftning ett 
antal rättigheter och skyddsåtgärder med 
anknytning till kreditavtal som utlovats till 
eller beviljats konsumenter. Dessa 
rättigheter och skyddsåtgärder är i 
synnerhet tillämpliga på förhandlingar om 
och ingående av kreditavtal och avtalets 
prestationer eller avsaknad av prestationer. 
Detta är särskilt fallet när det gäller 

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

konsumenter enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/29/EU33a och 
kreditavtalets prestationer eller avsaknad 
av prestationer. Detta är särskilt fallet när 
det gäller långsiktiga konsumentkreditavtal 
som omfattas av direktiv 2014/17/EU med 
avseende på konsumenternas rätt att helt 
eller delvis fullgöra sina skyldigheter enligt 
ett kreditavtal innan avtalet löper ut eller 
att i tillämpliga fall bli informerade genom 
det standardiserade EU-faktabladet om en 
eventuell överföring av kreditavtalet till en 
kreditförvärvare. Låntagarens rättigheter 
bör inte heller ändras om överföringen av 
kreditavtalet mellan ett kreditinstitut och en 
förvärvare sker i form av att avtalet 
förnyas.

__________________
33a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om 
otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22).

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Unionens kreditinstitut och deras 
dotterbolag bedriver 
kreditförvaltningsverksamhet som en del 
av den normala verksamheten. De har 
samma skyldigheter avseende kredit som 
de själva har utfärdat och kredit som de har 

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

kreditinstitut. Eftersom de redan regleras 
genom lagstiftning och övervakas, skulle 
tillämpning av detta direktiv på deras 
kreditförvaltnings- eller 
kreditköpsverksamhet innebära en onödig 
dubblering av auktorisations- och 
efterlevnadskostnaderna, och de omfattas 
därför inte av detta direktiv. Även 
kreditinstitutens utkontraktering av 
kreditförvaltningsverksamhet, avseende 
både presterande och nödlidande 
kreditavtal, till kreditförvaltare eller andra 
tredje parter, faller utanför 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
eftersom kreditinstituten redan måste 
följa de tillämpliga reglerna för 
utkontraktering. Kreditgivare som inte är 
kreditinstitut men som ändå regleras och 
står under tillsyn av en behörig myndighet 
i en medlemsstat i enlighet med direktiv 
2008/48/EG och direktiv 2014/17/EU och 
som bedriver 
kreditförvaltningsverksamhet för lån som 
beviljas konsumenter som en del av den 
normala verksamheten omfattas inte av 
detta direktiv när de i den medlemsstaten 
utför kreditförvaltningsverksamhet för lån 
som utfärdats av kreditinstitut. Dessutom 
bör förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, förvaltningsbolag och 
investeringsbolag (förutsatt att 
investeringsbolaget inte har utsett ett 
förvaltningsbolag) som är auktoriserade 
eller registrerade enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU33b eller Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/65/EG33c inte 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. I 
värdepapperiseringstransaktioner 
utnyttjar företag för särskilda ändamål 
dessutom huvudförvaltare vars uppgifter 
är mer omfattande än den 
förvaltningsverksamhet som avses i detta 
direktiv. Därför bör överföring och 
förvaltning av krediter inom ramen för en 
värdepapperisering inte omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv. 
Det finns också vissa yrkesgrupper som 
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bedriver underordnade verksamheter som 
liknar förvaltningsverksamhet, nämligen 
notarier, advokater, utmätningsmän och 
tjänstemän som agerar enligt nationella 
rättsliga bestämmelser och genomför 
bindande åtgärder, och därför kan 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
detta direktiv på dessa yrken.
__________________
33b Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 
och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 
nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT 
L 174, 1.7.2011, s. 1).
33c Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 
17.11.2009, s. 32).

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) För att göra det möjligt för 
befintliga kreditförvärvare och 
kreditförvaltare att anpassa sig till kraven i 
de nationella bestämmelserna varigenom 
detta direktiv genomförs, och särskilt för 
att möjliggöra för en kreditförvaltare att bli 
auktoriserad, tillåter detta direktiv enheter 
som för närvarande tillhandahåller 
kreditförvaltningsverksamhet enligt 
nationell lagstiftning att fortsätta med 
detta i sin hemmedlemsstat under sex 
månader efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut. 
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Efter utgången av denna 
sexmånadersperiod kommer endast 
kreditförvaltare som är auktoriserade 
enligt nationell lagstiftning som införlivar 
detta direktiv att kunna bedriva 
verksamhet på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Medlemsstater som redan 
tillämpar likvärdiga eller strängare 
bestämmelser än vad som fastställs i detta 
direktiv för kreditförvaltningsverksamhet 
får i sin nationella lagstiftning om 
genomförande av detta direktiv medge 
befintliga enheter som tillhandahåller 
kreditförvaltningsverksamhet möjligheten 
att automatiskt erkännas som 
auktoriserade kreditförvaltare.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Auktorisationen av en 
kreditförvaltare för att tillhandahålla 
kreditförvaltningsverksamhet i hela 
unionen bör omfattas av enhetliga och 
harmoniserade villkor som bör tillämpas på 
ett proportionellt sätt av de behöriga 
myndigheterna. För att undvika att skyddet 
av gäldenären eller låntagaren minskar och 
för att främja förtroendet bör det i villkoren 

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

av typen av krediter. Därför kan 
kreditförvaltarna själva tilldela sig pass 
för förvaltning av presterande lån i 
medlemsstater där överföring av 
presterande lån är tillåten. Med hänsyn 
till den långsiktiga karaktären när det 
gäller förhållandet mellan en 
kreditförvaltare och låntagare samt de 
stränga krav som måste uppfyllas, kan 
endast en juridisk person fungera som 
kreditförvaltare och därför ansöka om 
auktorisation. För att undvika att skyddet 
av gäldenären eller låntagaren minskar och 
för att främja förtroendet bör det i villkoren 
för att bevilja och behålla en auktorisation 
som kreditförvaltare säkerställas att 
personer som har ett kvalificerat innehav i 
kreditförvaltaren eller medlemmarna av 
ledningen eller administrativa organ inte 
finns i registret för allvarliga brott med 
anknytning till egendomsbrott, brott i 
samband med ekonomisk verksamhet, 
penningtvätt, bedrägeri eller brott mot den 
fysiska integriteten och inte är föremål för 
ett insolvensförfarande eller tidigare har 
förklarats i konkurs, såvida de inte har 
förklarats återställda i enlighet med 
nationell lagstiftning. Medlemsstaterna 
bör se till att ledningsorganet i dess helhet 
har tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett kompetent och 
ansvarsfullt sätt, i förhållande till den 
verksamhet som ska utföras. Det är upp 
till varje medlemsstat att bedöma gott 
anseende, tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter, men det bör inte försämra 
den fria rörligheten för auktoriserade 
kreditförvaltare inom unionen. EBA bör i 
detta syfte utarbeta riktlinjer för att 
minska risken för olika tolkningar av 
dessa krav. Dessutom bör 
medlemsstaterna se till att den sökande 
har ett tillräckligt startkapital och att det 
inte finns några hinder för en effektiv 
tillsyn över den sökande på grund av 
strukturen för dennes grupp. För att 
säkerställa överensstämmelse med 
gäldenärsskyddet och reglerna för skydd av 
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personuppgifter krävs det att det inrättas 
lämpliga styrformer och interna 
kontrollmekanismer samt registrering och 
hantering av klagomål och att de är föremål 
för tillsyn, samt att det fastställs 
kapitalbas- och likviditetskrav, lämpliga 
åtgärder för att ta itu med, förvalta, 
övervaka och minska riskerna och krav 
avseende rapportering och 
offentliggörande. Kreditförvaltare bör 
dessutom ha infört lämpliga förfaranden 
för bekämpning av penningtvätt och 
terrorism, om kreditförvaltare i den 
nationella lagstiftning i 
hemmedlemsstaten eller 
värdmedlemsstaten som införlivar direktiv 
(EU) 2015/849 utsetts som ansvariga 
enheter för att förebygga och bekämpa 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Dessutom bör kreditförvaltarna 
vara skyldiga att agera rättvist och med 
vederbörlig hänsyn till låntagarens 
ekonomiska situation. Om det på nationell 
nivå finns skuldrådgivningstjänster som 
underlättar skuldåterbetalning, bör 
kreditförvaltaren överväga att hänvisa 
låntagaren till sådana tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att undvika långdragna 
förfaranden och osäkerhet är det 
nödvändigt att fastställa krav avseende den 
information som sökandena måste lägga 
fram samt rimliga tidsfrister för att utfärda 
en auktorisation och villkoren för att 
återkalla en auktorisation. När 
myndigheterna återkallar en auktorisation 
för en kreditförvaltare som tillhandahåller 
kreditförvaltningsverksamhet i andra 

(25) För att undvika långdragna 
förfaranden och osäkerhet är det 
nödvändigt att fastställa krav avseende den 
information som sökandena måste lägga 
fram samt rimliga tidsfrister för att utfärda 
en auktorisation och villkoren för att 
återkalla en auktorisation. När 
myndigheterna återkallar en auktorisation 
för en kreditförvaltare som tillhandahåller 
kreditförvaltningsverksamhet i andra 



PR\1193984SV.docx 23/113 PE644.827v01-00

SV

medlemsstater bör de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten 
underrättas. Det bör också inrättas ett 
uppdaterat offentligt webbregister i varje 
medlemsstat för att säkerställa öppenhet 
när det gäller antalet auktoriserade 
kreditförvaltare och deras identitet.

medlemsstater bör de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten 
underrättas. Det bör också inrättas ett 
uppdaterat offentligt register eller en 
förteckning i varje medlemsstat som ska 
vara allmänt tillgänglig på de behöriga 
myndigheternas webbplatser för att 
säkerställa öppenhet när det gäller antalet 
auktoriserade kreditförvaltare och deras 
identitet.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det bör fastställas att 
kreditförvaltarna ansvarar för att se till att 
när de lägger ut sin verksamhet på 
tillhandahållare av kreditförvaltning leder 
inte detta till att tillhandahållaren av 
kreditförvaltning tar oskäliga operativa 
risker eller följer samtliga rättsliga krav i 
nationell lagstiftning eller unionsrätten 
eller begränsar en rättslig myndighets 
förmåga att utöva sina skyldigheter och 
skydda låntagarnas rättigheter.

(26) Avtalsförhållandet mellan 
kreditförvaltaren och kreditgivaren och 
kreditförvaltarens skyldigheter gentemot 
kreditgivaren får inte ändras genom 
utkontraktering till tillhandahållare av 
kreditförvaltningsverksamhet. Det bör 
fastställas att kreditförvaltarna ansvarar för 
att se till att när de lägger ut sin verksamhet 
på tillhandahållare av kreditförvaltning 
leder inte detta till att tillhandahållaren av 
kreditförvaltning tar oskäliga operativa 
risker eller följer samtliga rättsliga krav i 
nationell lagstiftning eller unionsrätten 
eller begränsar en rättslig myndighets 
förmåga att utöva sina skyldigheter och 
skydda låntagarnas rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) När en kreditgivare överlåter 
förvaltningen och verkställigheten av ett 
kreditavtal delegerar kreditgivaren sina 
rättigheter och skyldigheter samt den 
direkta kontakten med låntagaren till 
kreditförvaltaren men förblir ytterst 
ansvarig. Därför bör förhållandet mellan 
kreditgivaren och kreditförvaltaren 
fastställas tydligt i skriftlig form och det 
bör vara möjligt för de behöriga 
myndigheterna att kontrollera hur ett 
sådant förhållande har fastställts.

(27) När en kreditgivare överlåter 
förvaltningen och verkställigheten av ett 
kreditavtal delegerar kreditgivaren sina 
rättigheter och skyldigheter samt den 
direkta kontakten med låntagaren till 
kreditförvaltaren men förblir ytterst 
ansvarig. Därför bör förhållandet mellan 
kreditgivaren och kreditförvaltaren 
fastställas tydligt i ett skriftligt 
kreditförvaltningsavtal och det bör vara 
möjligt för de behöriga myndigheterna att 
kontrollera hur ett sådant förhållande har 
fastställts. Dessutom bör kreditförvaltarna 
vara skyldiga att agera rättvist och med 
vederbörlig hänsyn till låntagarnas 
ekonomiska situation. I den mån 
kreditförvärvaren inte själv sköter 
förvaltningen av de förvärvade lånen bör 
medlemsstaterna kunna föreskriva att 
kreditförvaltaren och kreditgivaren måste 
komma överens i kreditförvaltningsavtalet 
om att kreditförvaltaren ska underrätta 
kreditgivaren innan 
kreditförvaltningsverksamhet 
utkontrakteras.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) En kreditförvaltare som bedriver 
verksamhet i en värdmedlemsstat omfattas 
av de restriktioner och krav som fastställs 
i värdmedlemsstatens nationella 
lagstiftning i enlighet med detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att de gränsöverskridande 
kreditförvaltningstjänsterna ska kunna 
övervakas på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt bör det inrättas en 
särskild ram för samarbetet mellan 
hemlandets och värdlandets behöriga 
myndigheter. Denna ram bör möjliggöra 
informationsutbyte samtidigt som 
konfidentialiteten bevaras, inspektioner på 
platsen och på distans, tillhandahållandet 
av bistånd, anmälan av kontrollresultaten 
och inspektionerna och eventuella åtgärder 
som vidtas.

(29) För att säkerställa att de 
gränsöverskridande 
kreditförvaltningstjänsterna ska kunna 
övervakas på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt bör det inrättas en 
särskild ram för samarbetet mellan 
hemlandets och värdlandets behöriga 
myndigheter. Denna ram bör möjliggöra 
informationsutbyte, samtidigt som 
konfidentialiteten, tystnadsplikten och 
skyddet av enskildas och företags 
rättigheter bevaras, inspektioner på platsen 
och på distans, tillhandahållandet av 
bistånd, anmälan av kontrollresultaten och 
inspektionerna och eventuella åtgärder som 
vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(31) Om ett kreditinstitut överför ett 
kreditavtal bör det vara skyldigt att 
informera sin tillsynsmyndighet och den 
behöriga myndighet som kontrollerar 
efterlevnaden av detta direktiv, varje 
kvartal och på aggregerad nivå, om 
åtminstone det sammanlagda utestående 
saldot för de överförda kreditportföljerna, 
och antalet lån som ingår och storleken 
på dessa samt huruvida det omfattar avtal 
som ingåtts med konsumenter. För varje 
portfölj som överförs i en enda 
transaktion bör informationen omfatta 
identifieringskoden för juridiska personer 
eller, när denna inte är tillgänglig, 
uppgifter om förvärvarens identitet och 
adress och, i tillämpliga fall, dennes 
representant i unionen. Den behöriga 
myndigheten bör vara skyldig att överföra 
dessa uppgifter till de myndigheter som är 
behöriga att utöva tillsyn över 
kreditförvärvaren. Sådana krav på 
öppenhet möjliggör en harmoniserad och 
effektiv övervakning av överföringen av 
kreditavtal inom unionen. I syfte att 
uppfylla proportionalitetsprincipen bör de 
behöriga myndigheterna, för att undvika 
dubbelarbete, beakta den information som 
de redan har tillgång till på andra sätt, 
särskilt när det gäller kreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Skäl 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Eftersom värderingen av en 
portfölj med nödlidande krediter är 
komplicerad och komplex är de faktiska 
köparna på sekundärmarknaderna 
sofistikerade investerare. Ofta är de 
investeringsfonder, finansinstitut eller 
kreditinstitut. Eftersom de inte skapar ny 
kredit utan köper befintlig kredit på egen 
risk orsakar de inte tillsynsproblem och 
deras potentiella bidrag till systemrisken är 
försumbar. Det är därför inte berättigat att 

(33) Kreditförvärvare är ofta 
investeringsfonder, finansinstitut eller 
kreditinstitut. Eftersom de inte skapar ny 
kredit utan uteslutande i enlighet med 
detta direktiv köper befintliga nödlidande 
kreditavtal på egen risk orsakar de inte 
tillsynsproblem och deras potentiella 
bidrag till systemrisken är försumbar. Det 
är därför inte berättigat att kräva att dessa 
typer av investerare ska ansöka om 
auktorisation, men det är dock viktigt att 
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kräva att dessa typer av investerare ska 
ansöka om auktorisation eller att ange 
särskilda villkor för att de ska kunna delta 
i sådan verksamhet. Det är dock viktigt att 
EU:s regler och de nationella reglerna för 
konsumentskydd fortsätter att tillämpas 
och att låntagarnas rättigheter även i 
fortsättningen är de som följer av det 
ursprungliga kreditavtalet.

EU:s regler och de nationella reglerna för 
konsumentskydd fortsätter att tillämpas 
och att låntagarnas rättigheter även i 
fortsättningen är de som följer av det 
ursprungliga kreditavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PR\1193984SV.docx 29/113 PE644.827v01-00

SV

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) När en kreditförvärvare förvaltar 
och verkställer de rättigheter och 
skyldigheter som rör kreditgivarens 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller 
själva kreditavtalet, betraktas denna som 
en kreditförvaltare.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att underlätta verkställigheten 
av de skyldigheter som fastställs i 
direktivet, bör det i nationell lagstiftning 
varigenom detta direktiv införlivas, 
föreskrivas att när ett avtal om överföring 
av ett kreditavtal ingås och 
kreditförvärvaren inte är etablerad i 
unionen, utser kreditförvärvaren från 
tredjeland en företrädare som är etablerad 
i unionen och som har i uppdrag att bli 
kontaktad av de behöriga myndigheterna 
utöver eller i stället för kreditförvärvaren. 
Denna företrädare ansvarar för de 
skyldigheter som åläggs kreditförvärvare 
genom detta direktiv.

(37) För att underlätta verkställigheten 
av de skyldigheter som fastställs i 
direktivet, bör det i nationell lagstiftning 
varigenom detta direktiv införlivas, 
föreskrivas att när ett avtal om överföring 
av ett kreditavtal ingås och 
kreditförvärvaren inte är etablerad i 
unionen, utser kreditförvärvaren från 
tredjeland ett kreditinstitut som är 
etablerat i unionen eller en auktoriserad 
kreditförvaltare. Kreditförvärvare som 
överför nödlidande kreditavtal bör 
informera den behöriga myndighet i 
hemmedlemsstaten, varje kvartal och på 
aggregerad nivå, om åtminstone det 
sammanlagda utestående saldot för de 
överförda kreditportföljerna, och antalet 
lån som ingår och storleken på dessa samt 
huruvida det omfattar avtal som ingåtts 
med konsumenter. För varje portfölj som 
överförs i en enda transaktion bör 
informationen omfatta 
identifieringskoden för juridiska personer 
eller, när denna inte är tillgänglig, 
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uppgifter om förvärvarens identitet och 
adress och, i tillämpliga fall, dennes 
representant i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För närvarande har olika 
myndigheter ansvar för auktorisation av 
och tillsyn över kreditförvaltare och 
kreditförvärvare i medlemsstaterna, och det 
är därför nödvändigt att medlemsstaterna 
förtydligar sin roll och tilldelar tillräckliga 
befogenheter, särskilt eftersom de kan 
behöva utöva tillsyn över enheter som 
tillhandahåller tjänster i andra 
medlemsstater. För att säkerställa en 
effektiv och proportionerlig tillsyn i hela 
unionen bör medlemsstaterna bevilja de 
behöriga myndigheterna nödvändiga 
befogenheter för att utföra sitt uppdrag 
enligt detta direktiv, inbegripet behörighet 
att få tillgång till nödvändig information, 
utreda eventuella överträdelser, hantera 
låntagarnas klagomål och ålägga 
sanktioner och avhjälpande åtgärder, 
inbegripet återkallelse av auktorisationen. 
När sådana sanktioner tillämpas bör 
medlemsstaterna säkerställa att de behöriga 
myndigheterna tillämpar dem på ett 
proportionerligt sätt och motiverar sina 
beslut samt att dessa beslut bör bli föremål 
för rättslig prövning även i ärenden där de 
behöriga myndigheterna inte agerar inom 
de angivna tidsfristerna.

(38) För närvarande har olika 
myndigheter ansvar för auktorisation av 
och tillsyn över kreditförvaltare och 
kreditförvärvare i medlemsstaterna, och det 
är därför nödvändigt att medlemsstaterna 
förtydligar sin roll och tilldelar tillräckliga 
befogenheter, särskilt eftersom de kan 
behöva utöva tillsyn över enheter som 
tillhandahåller tjänster i andra 
medlemsstater. För att säkerställa en 
effektiv och proportionerlig tillsyn i hela 
unionen bör medlemsstaterna bevilja de 
behöriga myndigheterna nödvändiga 
befogenheter för att utföra sitt uppdrag 
enligt detta direktiv, inbegripet behörighet 
att få tillgång till nödvändig information, 
utreda eventuella överträdelser, hantera 
låntagarnas klagomål och ålägga påföljder 
och avhjälpande åtgärder, inbegripet 
återkallelse av auktorisationen. När sådana 
påföljder tillämpas bör medlemsstaterna 
säkerställa att de behöriga myndigheterna 
tillämpar dem på ett proportionerligt sätt 
och motiverar sina beslut samt att dessa 
beslut bör bli föremål för rättslig prövning 
även i ärenden där de behöriga 
myndigheterna inte agerar inom de angivna 
tidsfristerna.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Bestämmelserna om överträdelser 
av detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att ingripa i fall av 
överträdelser av nationell lagstiftning, till 
exempel särskilda 
konsumentskyddsbestämmelser och 
bestämmelser om låntagares rättigheter 
som endast antagits på nationell nivå eller 
om brottslig verksamhet. I sådana fall är 
det de behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten som är behöriga att 
avgöra om nationell lagstiftning har 
åsidosatts och därmed begränsas inte 
deras befogenheter genom detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) I rådets handlingsplan för 
hantering av nödlidande lån i Europa 
lades ett lagförslag fram för att stärka 
skyddet av kreditgivare med säkerhetsrätt 
genom att ge dem mer effektiva metoder 
för värdeåtervinning från realkrediter 
genom ett påskyndat förfarande för 
ianspråktagande av säkerhet utanför 
domstol.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
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ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I en del medlemsstater finns det 
inte tillgång till skyndsamma och effektiva 
verkställighetsmekanismer utanför 
domstol som gör det möjligt för 
kreditgivare med säkerhetsrätt att 
återvinna värden från säkerheter då det 
lånande företaget fallerar, vilket innebär 
att i dessa medlemsstater kan kreditgivare 
med säkerhetsrätt endast ta i anspråk 
säkerhet i domstol, vilket kan vara 
tidskrävande och dyrt. I den mån de 
förekommer varierar förfarandena för 
ianspråktagande utanför domstol i fråga 
om omfattning och effektivitet mellan 
medlemsstaterna. Det är därför 
nödvändigt att fastställa en särskild 
gemensam mekanism som är tillgänglig i 
alla medlemsstater. Denna mekanism bör 
emellertid inte ersätta befintliga 
nationella verkställighetsåtgärder, bland 
annat sådana som inte kräver att 
domstolar involveras.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Ineffektiviteten i vissa 
medlemsstaters verkställighetsförfaranden 
utanför domstol är en viktig orsak till låga 
återvinningsnivåer när lånande företag 
fallerar avseende kreditavtal med 
säkerhet. Längden på vissa befintliga 
förfaranden medför merkostnader för 
kreditgivare med säkerhetsrätt och 
värdeförluster avseende de tillgångar som 
ställts som säkerhet. I de medlemsstater 
som inte har inrättat förfaranden utanför 
domstol för ianspråktagande av olika 
typer av säkerhet ställs kreditgivare med 
säkerhetsrätt ofta inför utdragna 
verkställighetsförfaranden inför domstol.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Befintliga 
verkställighetsförfaranden inom unionen 
leder ibland till olika spelregler för 
kreditinstitut och företag inom unionen 
när det gäller tillgång till krediter, särskilt 
för små och medelstora företag som är 

utgår
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mer beroende av bankkrediter än större 
företag. Ojämna återvinningsnivåer i 
medlemsstaterna leder till skillnader i 
tillgången till bankkrediter för små och 
medelstora företag eftersom 
kreditinstitutens utlåningskapacitet 
minskar när nödlidande lån ackumuleras 
i deras balansräkningar på grund av 
tillsynskrav och interna resurser som 
behöver avsättas för att hantera 
nödlidande lån. Detta bidrar till bristande 
tillit för möjligheterna att ta säkerheter i 
anspråk i vissa medlemsstater och kan 
leda till högre lånekostnader kopplade till 
verksamhetsstället och inte till den 
verkliga kreditvärdigheten. Därför krävs 
ett nytt gemensamt förfarande för den 
inre marknaden, bankunionen och 
kapitalmarknadsunionen och det är 
nödvändigt att säkerställa att kreditinstitut 
och företag som är auktoriserade att 
utfärda kredit genom ingående av 
kreditavtal med säkerhet i alla 
medlemsstater har möjlighet att verkställa 
dessa avtal genom effektiva och 
skyndsamma verkställighetsförfaranden 
utanför domstol.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Skäl 43
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att skydda konsumenterna bör 
konsumentkreditavtal uteslutas från 
tillämpningsområdet för den påskyndade 
mekanism för ianspråktagande av 
säkerhet utanför domstol som föreskrivs i 
detta direktiv. För att på samma sätt 
skydda enmansföretagare bör denna 
mekanism inte tillämpas på kreditavtal 
med säkerhet i form av en fastighet som 
är enmansföretagarens stadigvarande 
bostad.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Eftersom denna påskyndade 
mekanism för ianspråktagande av 
säkerhet utanför domstol är ett frivilligt 
instrument som är föremål för en 
överenskommelse mellan kreditgivaren 
med säkerhetsrätt och det lånande 
företaget är det nödvändigt att låntagaren 
informeras om vilka följder detta 
påskyndade förfarande har och på vilka 
villkor det får användas av kreditgivaren. 
Därför bör villkoren fastställas i ett 
skriftligt avtal, eller i en av notarius 
publicus bestyrkt form om så föreskrivs i 

utgår
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nationell lagstiftning, mellan 
kreditgivaren och låntagaren.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att skydda lånande företag är 
det lämpligt att säkerställa att det finns 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
kreditgivare ger låntagaren en rimlig 
tidsfrist för att utföra betalningen för att 
undvika denna typ av verkställighet.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Skäl 46
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) För att säkerställa att denna 
påskyndade mekanism för 
ianspråktagande av säkerhet utanför 
domstol är ett skyndsamt och effektivt 
instrument för att återvinna värde från 
säkerheter bör det avtal genom vilket 
kreditgivaren med säkerhetsrätt och det 
lånande företaget enas om det omfatta ett 
direkt verkställighetsbeslut, som är en 
klausul i avtalet som möjliggör direkt 
ianspråktagande av säkerhet genom 
påskyndat ianspråktagande av säkerhet 
utanför domstol, utan att det behövs ett 
verkställighetsbeslut från domstolen.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av den 16 
oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta ECON-utskottet 
utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av kommissionens förslag 
COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett separat förslag till 
betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande (2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I de medlemsstater som redan har 
inrättat förfaranden för ianspråktagande 
utanför domstol har dessa förfaranden 
samband med inslag av nationell civilrätt, 
handelsrätt, äganderätt, insolvensrätt och 
offentlig rätt, och den typ av 
verkställighetsförfarande som kan 
användas beror på vilken typ av tillgångar 
som ställts som säkerhet, där 
förfarandena för fast egendom ofta 
innebär striktare förfaranderegler och en 
miniminivå av rättslig tillsyn. Därför bör 

utgår
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medlemsstaterna ha flexibilitet vad gäller 
beslutsfattandet om vilken typ av 
verkställighetsförfarande som är 
tillgänglig för kreditgivare med 
säkerhetsrätt vid detta påskyndade 
ianspråktagande av säkerhet utanför 
domstol: offentlig auktion, privat 
försäljning eller, enligt vissa nationella 
ramar, tillgångens beslagtagande.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att säkerställa att 
kreditgivaren med säkerhetsrätt endast 
återkräver vad det lånande företaget är 
skyldigt enligt kreditavtalet bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivaren med säkerhetsrätt är skyldig 
att till låntagaren betala ett eventuellt 
överskott mellan det utestående beloppet 
enligt kreditavtalet med säkerhetsrätt och 
intäkterna från tillgångens försäljning 
(efter en offentlig auktion eller en privat 
försäljning) eller, vid beslagtagande, 
mellan det utestående beloppet och 
värderingen av den tillgång som 
genomförts inför beslagtagandet. När 
medlemsstaterna realiserar säkerheter 
genom beslagtagande bör det överskott 
som ska betalas ut till låntagaren vara 
skillnaden mellan det utestående beloppet 

utgår



PR\1193984SV.docx 39/113 PE644.827v01-00

SV

enligt kreditavtalet med säkerhetsrätt och 
värderingen av tillgången. Om ett lägre 
belopp än det utestående beloppet enligt 
kreditavtalet med säkerhetsrätt återvinns 
genom detta påskyndade 
ianspråktagande, bör medlemsstaterna 
inte förhindra parterna i ett kreditavtal 
med säkerhetsrätt från att uttryckligen 
enas om att realisering av säkerheter 
genom ianspråktagande av säkerhet 
utanför domstol är tillräckligt för att 
återbetala krediten.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att när ett kreditavtal med säkerhetsrätt, 
där det påskyndade ianspråktagande av 
säkerhet utanför domstol som anges i 
detta direktiv föreskrivs, överförs av 
kreditgivaren till en tredje part skulle 
denna tredje part få rätt att utnyttja det 
påskyndade ianspråktagandet av säkerhet 
utanför domstol enligt samma villkor som 
kreditgivaren med säkerhetsrätt.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att säkerställa samstämmighet 
med gällande regler före och vid insolvens 
bör medlemsstaterna säkerställa att när 
ett förebyggande 
omstruktureringsförfarande inleds enligt 
förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ramar för 
förebyggande omstrukturering och en 
andra chans34 avseende det lånande 
företaget, blir realiseringen av säkerheter 
inom ramen för ett ianspråktagande av 
säkerhet utanför domstol föremål för 
avbrytande av enskilda 
verkställighetsåtgärder, i enlighet med 
tillämplig nationell lagstiftning varigenom 
direktivet införlivas. I händelse av 
eventuella insolvensförfaranden som 
inleds avseende det lånande företaget bör 
realisering av säkerheter inom ramen för 
ett påskyndat ianspråktagande av 
säkerhet utanför domstol också bli 
föremål för ett avbrytande av enskilda 
verkställighetsåtgärder i enlighet med 
tillämplig nationell lagstiftning. Det bör 
avgöras i nationell lagstiftning om 
kreditgivare med säkerhetsrätt ska ha 
förmånstillträde till säkerheter enligt 
denna påskyndade mekanism även efter 
det att ett insolvensförfarande har inletts.

utgår

__________________
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34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ramar för 
förebyggande omstrukturering, en andra 
chans och åtgärder för att göra 
förfaranden för omstrukturering, 
insolvens och skuldavskrivning 
effektivare och om ändring av direktiv 
2012/30/EU, COM/2016/0723 final, 
22.11.2016.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Med tanke på den begränsade 
tillgången till uppgifter om antalet 
förfaranden utanför domstol som används 
av kreditinstitut för att återvinna värden 
från säkerheter om en låntagare fallerar, 
bör de behöriga nationella myndigheter 
som utövar tillsyn över kreditinstitut vara 
skyldiga att samla in information om 
antalet kreditavtal med säkerhet som 
verkställs genom ett påskyndat 
ianspråktagande av säkerhet utanför 
domstol och tidsramarna för 
genomförandet. För få en bättre 
förståelse för hur effektiv användningen 
av påskyndat ianspråktagande av säkerhet 
utanför domstol är inom unionen, bör 
medlemsstaterna årligen lämna statistiska 
uppgifter om dessa frågor till 

utgår
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kommissionen från och med ett år efter 
den dag då detta direktiv börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Bestämmelserna i både 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67935 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/200136 
gäller för behandling av personuppgifter 
vid tillämpningen av detta direktiv. Särskilt 
när personuppgifter behandlas med 
avseende på det här direktivet bör det 
exakta syftet anges, relevant rättslig grund 
åberopas, relevanta säkerhetskrav i 
förordning (EU) 2016/679 följas och 
principerna om nödvändighet, 
proportionalitet, ändamålsbegränsning och 
proportionerlig lagringstid för uppgifter 
tillämpas. Dessutom bör inbyggt skydd av 
personuppgifter och dataskydd som 
standard ingå i alla databehandlingssystem 
som utvecklas och används inom ramen för 
detta direktiv. Likaså bör det 
administrativa samarbetet och ömsesidiga 
biståndet mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter vara förenligt med 
de bestämmelser om skydd av 
personuppgifter som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 och följa de nationella 

(54) Bestämmelserna i både 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67935 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 2018/172536 
gäller för behandling av personuppgifter 
vid tillämpningen av detta direktiv. Särskilt 
när personuppgifter behandlas med 
avseende på det här direktivet bör det 
exakta syftet anges, relevant rättslig grund 
åberopas, relevanta säkerhetskrav i 
förordning (EU) 2016/679 följas och 
principerna om nödvändighet, 
proportionalitet, ändamålsbegränsning, 
transparens och proportionerlig lagringstid 
för uppgifter tillämpas. Dessutom bör 
inbyggt skydd av personuppgifter och 
dataskydd som standard ingå i alla 
databehandlingssystem som utvecklas och 
används inom ramen för detta direktiv. 
Likaså bör det administrativa samarbetet 
och ömsesidiga biståndet mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
vara förenligt med de bestämmelser om 
skydd av personuppgifter som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 och följa de nationella 
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bestämmelser om skydd av personuppgifter 
varigenom unionslagstiftningen genomförs.

bestämmelser om skydd av personuppgifter 
varigenom unionslagstiftningen genomförs.

__________________ __________________
35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 
12.1.2001, s. 1).

 36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1725 av den 23 
oktober 2018 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer och om det 
fria flödet av sådana uppgifter samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG 
(EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Skäl 56a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56a) Europeiska datatillsynsmannen 
har hörts och avgav sitt yttrande den 24 
januari 2019.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Skäl 56b (nytt)



PE644.827v01-00 44/113 PR\1193984SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56b) Det är nödvändigt att kontrollera 
att detta direktiv fungerar effektivt 
allteftersom framsteg görs i fråga om 
upprättandet av en inre sekundärmarknad 
för nödlidande lån med ett starkt 
konsumentskydd. Kommissionen har goda 
förutsättningar att analysera specifika 
gränsöverskridande frågor som inte kan 
identifieras eller hanteras på ett korrekt 
sätt av enskilda medlemsstater, såsom 
risken för penningtvätt och finansiering 
av terrorism som kan uppstå i samband 
med kreditförvaltningsverksamhet och 
kreditförvärvares verksamhet och 
samarbetet mellan behöriga myndigheter 
från olika medlemsstater. Det är därför 
lämpligt att kommissionen i sin översyn 
av detta direktiv även inkluderar en 
ingående bedömning av riskerna för 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism i samband med den verksamhet 
som kreditförvaltare och kreditförvärvare 
bedriver och av det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Kreditförvärvare avseende 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig som 
utfärdats av ett kreditinstitut som är 
etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).
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Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Kreditförvaltare som agerar på 
uppdrag av en kreditförvärvare avseende 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig, i enlighet 
med tillämplig unionsrätt eller nationell 
lagstiftning, som utfärdats av ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Kreditförvärvare avseende 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig som 
utfärdats av ett kreditinstitut som är 
etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 3, 23–33 och 39–43 i 
detta direktiv ska tillämpas på kreditavtal 

utgår
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med säkerhet som ingåtts mellan 
kreditgivare och lånande företag och som 
är säkrade genom all lös och fast 
egendom som ägs av det lånande företaget 
och som har ställts som säkerhet till en 
kreditgivare för att säkra återbetalning av 
fordringar som härrör från kreditavtalet 
med säkerhet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När det gäller kreditavtal som 
omfattas av tillämpningsområdet för detta 
direktiv, ska detta direktiv inte påverka 
vare sig avtalsrättsliga principer eller 
civilrättsliga principer enligt nationell 
lagstiftning i fråga om överföring av 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller själva kreditavtalet, och 
inte heller det skydd som beviljas 
konsumenter eller låntagare, särskilt i 
enlighet med direktiv 2014/17/EU, direktiv 
2008/48/EG, rådets direktiv 93/13/EEG 
och de nationella bestämmelser varigenom 
de införlivas eller annan relevant 
unionsrätt och nationell 
konsumentskyddslagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Förvaltning av en kreditgivares 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller av 
själva kreditavtalet som utförs av

i) ett kreditinstitut som är etablerat i 
unionen,
ii) en förvaltare av alternativa 
investeringsfonder som är auktoriserad 
eller registrerad i enlighet med direktiv 
2011/61/EU eller ett förvaltningsbolag 
eller ett investeringsbolag som 
auktoriserats i enlighet med direktiv 
2009/65/EG, förutsatt att 
investeringsbolaget inte har utsett ett 
förvaltningsbolag enligt det direktivet för 
den fond som det förvaltar,
iii) ett annat institut än kreditinstitut som 
står under tillsyn av en behörig myndighet 
i en medlemsstat i enlighet med artikel 20 
i direktiv 2008/48/EG eller artikel 35 i 
direktiv 2014/17/EU när det bedriver 
verksamhet i den medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förvaltning av ett kreditavtal som 
inte utfärdats av ett kreditinstitut som är 
etablerat i unionen eller av dess 
dotterbolag som är etablerade i unionen, 
utom då det utfärdade kreditavtalet ersätts 

(b) Förvaltning av kreditgivares 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller av 
själva kreditavtalet som inte utfärdats av 
ett kreditinstitut som är etablerat i unionen, 
utom i de fall kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller själva 
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av ett kreditavtal som utfärdats av ett 
sådant institut eller dess dotterbolag.

kreditavtalet ersätts av ett kreditavtal som 
utfärdats av ett sådant institut.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förvärv av ett kreditavtal av ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen 
eller av dess dotterbolag som är etablerade 
i unionen.

(c) Förvärv av kreditgivares 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal eller det nödlidande 
kreditavtalet i sig av ett kreditinstitut som 
är etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Överlåtelse och förvaltning av 
kreditgivares rättigheter eller själva 
kreditavtalet inom ramen för en 
värdepapperisering.

Or. en

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får undanta från 
tillämpningen av detta direktiv 
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förvaltningen av kreditgivares rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller av själva 
kreditavtalet som utförs av medlemmar av 
en yrkeskår, med förbehåll för varje 
enskild medlemsstats tillsyn, såsom 
notarier och utmätningsmän enligt 
definitionen i nationell lag eller advokater 
enligt definitionen i artikel 1.2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/2/EG36a, när dessa bedriver sådan 
verksamhet som avses i artikel 3.9 i detta 
direktiv som en del av sin 
yrkesverksamhet.
__________________
36a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 
om underlättande av stadigvarande 
utövande av advokatyrket i en annan 
medlemsstat än den i vilken 
auktorisationen erhölls.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) kreditgivare: ett kreditinstitut eller 
en juridisk person som har utfärdat en 
kredit inom ramen för sin handels-, 
närings- eller yrkesverksamhet, eller en 
kreditförvärvare.

(2) kreditgivare: ett kreditinstitut som 
har utfärdat en kredit eller en 
kreditförvärvare.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) låntagare: en fysisk eller juridisk 
person som har ingått ett kreditavtal med 
en kreditgivare, inbegripet dess lagliga 
efterträdare eller övertagare.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) kreditförvaltningsavtal: ett 
skriftligt avtal mellan en kreditgivare och 
en kreditförvaltare om den verksamhet 
som ska utföras av kreditförvaltaren för 
kreditgivarens räkning.
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Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) kreditavtal med säkerhet: ett 
kreditavtal som ingås av ett kreditinstitut 
eller ett annat företag som har 
auktorisation att bevilja krediter och som 
är säkrat genom någon av följande 
säkerheter:

utgår

(a) Ett hypotek, en inteckning, en 
panträtt eller en annan jämförbar 
säkerhetsrätt som vanligen används i en 
medlemsstat i förhållande till fast 
egendom.
(b) En garanti, inteckning, panträtt 
eller en annan jämförbar säkerhetsrätt 
som vanligen används i en medlemsstat i 
förhållande till lös egendom.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) kreditförvärvare: en fysisk eller 
juridisk person, utom ett kreditinstitut eller 

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

förvärvar en kreditgivares rättigheter 
enligt ett nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig inom ramen 
för sin handels-, närings- eller 
yrkesverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 69

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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



PR\1193984SV.docx 55/113 PE644.827v01-00

SV

kreditavtal och avseende själva 
kreditavtalet.
iv) Information till låntagaren om alla 
ändringar av räntor, avgifter eller 
betalningar avseende kreditgivarens 
rättigheter enligt ett kreditavtal eller 
avseende själva kreditavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) hemmedlemsstat: den medlemsstat 
där kreditförvaltaren har hemvist eller är 
etablerad.

(9) hemmedlemsstat: när det gäller 
kreditförvaltaren, den medlemsstat där 
dess säte är beläget eller, om 
kreditförvaltaren enligt nationell 
lagstiftning inte har något säte, den 
medlemsstat där dess huvudkontor är 
beläget eller, när det gäller 
kreditförvärvaren, den medlemsstat där 
kreditförvärvaren har sin hemvist eller är 
etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) värdmedlemsstat: en medlemsstat, 
annan än hemmedlemsstaten, där en 
kreditförvaltare har etablerat en filial, utsett 
ett ombud eller där en kreditförvaltare 
tillhandahåller tjänster.

(10) värdmedlemsstat: en medlemsstat, 
annan än hemmedlemsstaten, där en 
kreditförvaltare har etablerat en filial, utsett 
en tillhandahållare av kreditförvaltning 
enligt artikel 10 eller där låntagaren har 
sin hemvist eller är etablerad vid den 
tidpunkt då kreditavtalet ingås.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 11



PR\1193984SV.docx 57/113 PE644.827v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) konsument: konsument enligt 
definitionen i artikel 3 a i direktiv 
2008/48/EG.

(11) konsument: en fysisk person som i 
de kreditavtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna handels-, företags-, eller 
yrkesverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) nödlidande kreditavtal: en 
kreditfordring som uppfyller de kriterier 
som fastställs i bilaga V del 2 punkt 213 
till kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 
nr 680/201438a för att betraktas som en 
nödlidande exponering.
________________
38a Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 
680/2014 av den 16 april 2014 om 
tekniska standarder för genomförande av 
instituts tillsynsrapportering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 
28.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 75

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sökanden är unionsmedborgare 
eller en sådan juridisk person som avses i 
artikel 54 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

(a) Sökanden är en sådan juridisk 
person som avses i artikel 54 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
har sitt säte eller, om sökanden enligt 
nationell lagstiftning inte har något säte, 
sitt huvudkontor, i den medlemsstat där 
sökanden ansöker om auktorisation,

Or. en

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

i) Tillräckligt gott anseende.
ii) Ej förekomma i polisens register 
eller i något annat motsvarande nationellt 

i) De förekommer inte i polisens 
register eller i något annat motsvarande 
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register för allvarliga brott med anknytning 
till egendom, ekonomisk verksamhet eller 
fysisk integritet.

nationellt register för allvarliga brott med 
anknytning till egendom, ekonomisk 
verksamhet, penningtvätt, bedrägeri, 
skattebrott, brott mot tystnadsplikten eller 
fysisk integritet.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 78

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De personer som innehar 
kvalificerade innehav hos sökanden, i den 
mening som avses i artikel 4.1.36 i 
förordning (EU) nr 575/2013 har 
tillräckligt gott anseende om de uppfyller 
kraven i led b i och ii i denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sökanden har inrättat lämpliga 
styrformer och interna kontrollmekanismer 
som säkerställer att låntagarens rättigheter 

(c) Sökanden har inrättat lämpliga 
styrformer och interna kontrollmekanismer 
som säkerställer att låntagarens rättigheter 
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respekteras och att bestämmelserna om 
skydd av personuppgifter följs i enlighet 
med den lagstiftning som kreditavtalet 
omfattas av.

respekteras och att den lagstiftning som 
omfattar kreditgivarens rättigheter enligt 
ett kreditavtal och kreditavtalet i sig samt 
förordning (EU) 2016/679 efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Sökanden tillämpar en lämplig 
policy som säkerställer att låntagarna 
behandlas rättvist och omsorgsfullt, 
inbegripet med beaktande av deras 
ekonomiska situation och att dessa 
låntagare vid behov hänvisas till 
skuldrådgivning eller sociala tjänster.

(d) Sökanden tillämpar en lämplig 
policy som säkerställer efterlevnad av 
konsumentskyddsbestämmelser och 
bestämmelser om transparens ifråga om 
en rättvis och omsorgsfull behandling av 
låntagarna, inbegripet med beaktande av 
deras ekonomiska situation och att dessa 
låntagare vid behov hänvisas till 
skuldrådgivning eller sociala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 81

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 82

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 83

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) Sökanden förfogar över ett 
tillräckligt startkapital.

Or. en

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 85

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EBA ska utfärda riktlinjer för att 
specificera de villkor som avses i 
punkt 1 ec och ed och de minimikrav som 
avses i punkt 1 ee i denna artikel.
Dessa riktlinjer ska antas i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 87

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EBA ska, efter samråd med alla 
berörda intressenter och med beaktande 
av alla berörda intressen, utfärda 
riktlinjer i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010 med 
avseende på de krav som avses i punkt 
1 b iii i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bevis på den sökandes rättsliga 
ställning och stiftelseurkund, i 
förekommande fall.

(a) Bevis på den sökandes rättsliga 
ställning och en kopia av 
stiftelseurkunden och bolagsordningen.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Identiteten på medlemmarna i 
sökandens lednings- eller 
förvaltningsorgan som har ett kvalificerat 
innehav i enlighet med artikel 4.1.36 i 
förordning (EU) nr 575/2013.

(c) Identiteten på medlemmarna i 
sökandens lednings- eller 
förvaltningsorgan och de personer som har 
ett kvalificerat innehav i enlighet med 
artikel 4.1.36 i förordning (EU) 
nr 575/2013.

Or. en
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Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bevis på att sökanden och de 
personer som avses i led c i denna artikel 
uppfyller villkoren i artikel 5.1 b.

(d) Bevis på att sökanden uppfyller 
villkoren i artikel 5.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Bevis på att de personer som avses 
i led c i denna punkt uppfyller villkoren i 
artikel 5.1 ba.

Or. en

Ändringsförslag 92

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Bevis på de förfaranden som avses 
i artikel 5.1 eb.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska som 
hemmedlemsstater säkerställa att deras 
behöriga myndigheter, inom 20 arbetsdagar 
från mottagandet av ansökan om 
auktorisation, bedömer om ansökan är 
fullständig. Om ansökan anses vara 
ofullständig, ska de behöriga 
myndigheterna fastställa en tidsfrist inom 
vilken sökanden ska lämna ytterligare 
uppgifter och de ska underrätta sökanden 
när de anser att en ansökan är 
fullständig.

3. Medlemsstaterna ska som 
hemmedlemsstater säkerställa att deras 
behöriga myndigheter, inom 30 arbetsdagar 
från mottagandet av ansökan om 
auktorisation, bedömer om ansökan är 
fullständig.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
inom 30 arbetsdagar från mottagandet av 
en fullständig ansökan, bedömer om 
sökanden uppfyller de nationella 
bestämmelser varigenom detta direktiv 
införlivas. De behöriga myndigheterna 
ska, vid slutförandet av denna bedömning, 
anta ett fullständigt motiverat beslut om 
antingen beviljande av eller nekande till 
auktorisation vilket ska meddelas 
sökanden inom fem arbetsdagar.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
inom 90 dagar efter mottagandet av en 
fullständig ansökan eller, om ansökan 
anses vara ofullständig, av den 
information som krävs, underrättar den 
sökande om huruvida auktorisation 
beviljats eller nekats samt, i tillämpliga 
fall, ange skälen för nekande av 
auktorisation.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en sökande har rätt att överklaga inför 
domstol antingen om hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter beslutar att avslå en 
ansökan om auktorisation enligt artikel 5.2 
eller om inget beslut har fattats av de 
behöriga myndigheterna avseende en 
ansökan om auktorisation inom sex 
månader efter det att en fullständig 
ansökan lämnats in.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en sökande har rätt att överklaga inför 
domstol antingen om hemmedlemsstatens 
behöriga myndigheter beslutar att avslå en 
ansökan om auktorisation enligt artikel 5.2 
eller om inget beslut har fattats av de 
behöriga myndigheterna avseende ansökan 
inom den tidsfrist som fastställs i punkt 4 i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) inte längre uppfyller villkoren i 
artikel 5.1,

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en
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Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna inrättar och 
underhåller åtminstone en förteckning, 
eller om det anses mer lämpligt, ett 
nationellt register över alla auktoriserade 
kreditförvaltare som är auktoriserade att 
tillhandahålla tjänster inom deras 
territorium, inbegripet kreditförvaltare som 
tillhandahåller tjänster enligt artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Registret ska göras tillgängligt för 
allmänheten på internet och uppdateras 
regelbundet.

2. Förteckningen eller registret ska 
göras tillgängligt för allmänheten på de 
behöriga myndigheternas webbplatser och 
uppdateras regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en auktorisation har återkallats 
ska de behöriga myndigheterna utan 
dröjsmål uppdatera registret.

3. Om en auktorisation har återkallats 
ska de behöriga myndigheterna utan 
dröjsmål uppdatera förteckningen eller 
registret.

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare tillhandahåller sina 
tjänster avseende förvaltning och 
verkställighet av ett kreditavtal på grundval 
av ett skriftligt avtal med en kreditgivare.

1. Om en kreditförvärvare inte själv 
bedriver kreditförvaltningsverksamheten 
ska medlemsstaterna säkerställa att den 
kreditförvaltare som utsetts i enlighet med 
artikel 15.1 tillhandahåller sina tjänster 
avseende förvaltning och verkställighet av 
kreditgivarens rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller av själva kreditavtalet på 
grundval av ett kreditförvaltningsavtal 
med en kreditgivare.

Or. en
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Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det avtal som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:

2. Kreditförvaltningsavtalet ska 
omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 105

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 106

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

2a. Medlemsstaterna får kräva att 
kreditförvaltningsavtalet även innehåller 
ett krav på att kreditförvaltaren 
underrättar kreditgivaren innan någon 
del av kreditförvaltningsverksamheten 
utkontrakteras.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren dokumenterar och 
behåller följande uppgifter i minst fem år 
från och med dagen då det avtal som avses 
i punkt 1 upphör att gälla eller för den 
tillämpliga lagstadgade preskriptionstiden 
i hemmedlemsstaten, dock högst tio år:

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) All korrespondens med både 
kreditgivaren och låntagaren.

(a) Relevant korrespondens med både 
kreditgivaren och låntagaren, på de villkor 
som anges i tillämplig nationell 
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Alla instruktioner som mottagits 
från kreditgivaren avseende varje 
kreditavtal som den förvaltar och 
verkställer på kreditgivarens vägnar.

(b) Relevanta instruktioner som 
mottagits från kreditgivaren avseende varje 
kreditgivares rättigheter enligt ett 
kreditavtal eller avseende själva 
kreditavtalet som den förvaltar och 
verkställer på kreditgivarens vägnar, enligt 
de villkor som fastställs i tillämplig 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kreditförvaltningsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en tredje part för en kreditförvaltares 
räkning utför tjänster relaterade till 
någon av de verksamheter som förtecknas 
i artikel 3.9 (”tillhandahållaren av 
kreditförvaltning”), förblir 
kreditförvaltaren fullt ansvarig för 
efterlevnaden av alla skyldigheter enligt de 
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dessa kreditförvaltningstjänster ska 
omfattas av följande villkor:

nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas.

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

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ingående av ett skriftligt 
utkontrakteringsavtal mellan 
kreditförvaltaren och tillhandahållaren av 
kreditförvaltning enligt vilket 
tillhandahållaren av kreditförvaltning är 
skyldig att följa sådan relevant unionsrätt 
eller nationell lagstiftning som är 
tillämplig på kreditavtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kreditförvaltares skyldigheter 
enligt detta direktiv får inte delegeras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kreditförvaltarens 
avtalsförhållande med och skyldigheter 
gentemot sina kunder ändras inte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De villkor för auktorisation av 
kreditförvaltaren som fastställs i 
artikel 5.1 påverkas inte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utkontraktering till 
tillhandahållaren av kreditförvaltning 
hindrar inte de behöriga myndigheternas 
tillsyn över en kreditförvaltare i enlighet 
med artiklarna 12 och 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Kreditförvaltaren har direkt 
tillgång till alla relevanta uppgifter om de 
tjänster som utkontrakterats till 
tillhandahållaren av kreditförvaltning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Kreditförvaltaren behåller den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
att kunna tillhandahålla den verksamhet 
som utkontrakterats efter det att 
utkontrakteringsavtalet avslutats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att kreditförvaltaren dokumenterar och 
behåller uppgifter om de relevanta 
instruktioner som tillhandahållits 
tillhandahållaren av kreditförvaltning, 
enligt de villkor som fastställs i tillämplig 
nationell lagstiftning, liksom 
utkontrakteringsavtalet, i minst fem år 
från och med dagen då det avtal som 
avses i punkt 1 upphör att gälla eller för 



PE644.827v01-00 76/113 PR\1193984SV.docx

SV

den tillämpliga lagstadgade 
preskriptionstiden i medlemsstaten, dock 
högst tio år.

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren och tillhandahållaren av 
kreditförvaltning på begäran tillhandahåller 
de behöriga myndigheterna de uppgifter 
som avses i punkt 2.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren och tillhandahållaren av 
kreditförvaltning på begäran tillhandahåller 
de behöriga myndigheterna de uppgifter 
som avses i punkt 2a.

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare som har erhållit en 
auktorisation i enlighet med artikel 5 i en 
hemmedlemsstat har rätt att i unionen 
tillhandahålla de tjänster som omfattas av 
denna auktorisation, utan att det påverkar 
de begräsningar och krav som fastställs i 
värdmedlemsstatens nationella 
lagstiftning i enlighet med detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 123

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) I tillämpliga fall, identiteten på och 
adressen till tillhandahållaren av 
kreditförvaltning i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I förekommande fall, uppgifter om 
de åtgärder som vidtagits för att anpassa de 
interna förfarandena, styrformerna och de 
interna kontrollmekanismerna för att 
säkerställa att den lagstiftning som är 
tillämplig på kreditavtalet följs.

(e) I förekommande fall, uppgifter om 
de åtgärder som vidtagits för att anpassa de 
interna förfarandena, styrformerna och de 
interna kontrollmekanismerna för att 
säkerställa att den lagstiftning som är 
tillämplig på kreditgivarens rättigheter 
enligt ett kreditavtal eller på själva 
kreditavtalet följs.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska inom 30 arbetsdagar efter 
att ha mottagit de uppgifter som avses i 
punkt 2 vidarebefordra dessa uppgifter till 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
som utan dröjsmål ska bekräfta att de 
mottagits. Hemmedlemsstatens behöriga 

3. Hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska inom 30 arbetsdagar efter 
att ha mottagit alla de uppgifter som avses 
i punkt 2 vidarebefordra dessa uppgifter till 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
som utan dröjsmål ska bekräfta att de 
mottagits. Hemmedlemsstatens behöriga 
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myndigheter ska därefter informera 
kreditförvaltaren om en sådan bekräftelse 
på mottagande.

myndigheter ska därefter informera 
kreditförvaltaren om en sådan bekräftelse 
på mottagande.

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
så fort hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter har meddelat den 
information som avses i punkt 2 får 
kreditförvaltaren börja tillhandahålla 
tjänster i värdmedlemsstaten från och med 
den tidigaste av följande tidpunkter:

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditförvaltaren får börja tillhandahålla 
tjänster i värdmedlemsstaten från och med 
den tidigaste av följande tidpunkter:

Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I avsaknad av ett sådant mottagande 
av ett meddelande som avses i led a, efter 
utgången av två månader från den dag då 
de uppgifter som avses i punkt 3 har 
meddelats.

(b) I avsaknad av ett sådant mottagande 
av ett meddelande som avses i led a, efter 
utgången av två månader från den dag då 
alla de uppgifter som avses i punkt 2 har 
överlämnats till värdmedlemsstatens 
behöriga myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare underrättar 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
om påföljande ändringar av de uppgifter 
som överlämnats i enlighet med punkt 3, 
med hjälp av det förfarande som anges i 
punkterna 3–5.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvaltare underrättar 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
om påföljande ändringar av de uppgifter 
som överlämnats i enlighet med punkt 2, 
med hjälp av det förfarande som anges i 
punkterna 3–5.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när en kreditförvaltare som har hemvist 
eller är etablerad i hemmedlemsstaten har 
etablerat en filial eller utsett ett ombud i en 
värdmedlemsstat, ska hemmedlemsstatens 
och värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter samarbeta nära vid utförandet 

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

myndigheter samarbeta nära vid utförandet 
av sina uppgifter och åligganden som 
föreskrivs i detta direktiv, i synnerhet när 
de utför kontroller, utredningar och 
inspektioner på plats vid filialen eller 
avseende tillhandahållaren av 
kreditförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter beslutar att genomföra 
inspektioner på plats på 
hemmedlemsstatens behöriga 

(Berör inte den svenska versionen.)  
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myndigheters vägnar, ska de utan dröjsmål 
underrätta hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter om resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 133

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
meddelar detaljer om eventuella 
administrativa förfaranden eller andra 
förfaranden som inletts avseende den 
bevisning som tillhandahållits av 
värdmedlemsstaten, eller om påföljder eller 
sanktioner och avhjälpande åtgärder som 
vidtagits mot kreditförvaltaren eller ett 
motiverat beslut om varför inga åtgärder 

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
meddelar detaljer om eventuella 
administrativa förfaranden eller andra 
förfaranden som inletts avseende den 
bevisning som tillhandahållits av 
värdmedlemsstaten, eller om påföljder och 
avhjälpande åtgärder som vidtagits mot 
kreditförvaltaren eller ett motiverat beslut 
om varför inga åtgärder vidtagits, till den 
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vidtagits, till den värdmedlemsstats 
behöriga myndigheter som hänvisade till 
bevisningen senast två månader efter den 
begäran som avses i punkt 8. När ett 
förfarande har inletts ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
regelbundet informera värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter om dess status.

värdmedlemsstats behöriga myndigheter 
som hänvisade till bevisningen senast två 
månader efter den begäran som avses i 
punkt 8. När ett förfarande har inletts ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
regelbundet informera värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter om dess status.

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11. I en situation då kreditförvaltaren 
fortfarande bryter mot tillämpliga 
bestämmelser, inbegripet sin skyldighet 
enligt detta direktiv, efter det att 
hemmedlemsstaten informerats men inga 
lämpliga åtgärder har vidtagits inom en 
rimlig tid eller, trots de åtgärder som 
vidtagits av hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter, eller i ett brådskande fall där 
omedelbara åtgärder krävs för att avvärja 
ett allvarligt hot mot låntagarnas 
kollektiva intressen, ska medlemsstaterna 
säkerställa att värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter har rätt att vidta 
lämpliga administrativa påföljder och 
avhjälpande åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av tillämpliga bestämmelser 
efter att utan dröjsmål ha underrättat 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter. 
Dessutom får de behöriga myndigheterna 
i värdmedlemsstaten förbjuda ytterligare 
verksamhet för sådana kreditförvaltare i 
sin medlemsstat till dess att ett lämpligt 
beslut fattas av den behöriga myndigheten 
i hemmedlemsstaten eller till dess att 
kreditförvaltaren vidtar en korrigerande 
åtgärd.

Or. en



PR\1193984SV.docx 83/113 PE644.827v01-00

SV

Ändringsförslag 136

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt till information om kreditavtalet Rätt till information om kreditgivarens 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal eller om det nödlidande 
kreditavtalet i sig

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 138

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 139

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den typ av tillgång som utgör 
säkerhet för kreditavtalet, inbegripet 
information om huruvida det är ett 
kreditavtal som ingås med konsumenter.

(a) Det sammanlagda utestående 
saldot av kreditgivarens rättigheter enligt 
de nödlidande kreditavtalen eller av de 
överförda nödlidande kreditavtalen.

Or. en

Ändringsförslag 140

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kreditavtalets värde. (b) Antal kreditgivarrättigheter och 
storleken på dessa enligt de nödlidande 
kreditavtalen eller antal och storlek på de 
överförda nödlidande kreditavtalen.

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Låntagarens och 
kreditförvärvarens identitet och adress 
och i tillämpliga fall dess företrädare som 
utsetts i enlighet med artikel 17.

(c) Huruvida överföringen omfattar 
kreditgivarens rättigheter enligt de 
nödlidande kreditavtalen eller de 
nödlidande kreditavtal som ingåtts med 
konsumenter och i förekommande fall de 
typer av tillgångar som säkrar dem.

Or. en
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Ändringsförslag 142

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheter som 
avses i punkt 2 ska utan dröjsmål meddela 
den information som avses i den punkten 
samt all annan information som de anser 
vara nödvändig för att utföra sin uppgift 
enligt detta direktiv till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
kreditförvärvaren eller dennas 
företrädare, som utsetts i enlighet med 
artikel 17, är etablerad och 
myndigheterna i den medlemsstat där 
låntagaren är etablerad eller bosatt.

3. De behöriga myndigheter som 
utsetts i enlighet med artikel 20.3 ska utan 
dröjsmål meddela den information som 
avses i den punkten samt all annan 
information som de anser vara nödvändig 
för att utföra sin uppgift enligt detta 
direktiv till de behöriga myndigheterna i 
kreditförvärvarens hemmedlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 143

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder för uppgifter om 
nödlidande lån

Tekniska standarder för dataformat

Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska genomförandestandarder för att 
närmare ange de format som ska användas 
av de kreditgivare som är kreditinstitut för 

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

tillhandahållande av den information som 
anges i artikel 13.1, i syfte att ge detaljerad 
information om sina kreditexponeringar 
utanför handelslagret till kreditförvärvare 
avseende granskning, finansiell due 
diligence och värdering av kreditgivarens 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal eller av det nödlidande 
kreditavtalet i sig. EBA ska i de tekniska 
genomförandestandarderna specificera de 
obligatoriska datafälten för kreditgivarens 
rättigheter enligt ett nödlidande 
kreditavtal, eller för det nödlidande 
kreditavtalet i sig, för att uppfylla de 
informationskrav som fastställs i artikel 
13.1.

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EBA ska lämna detta förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den [31 december 
2018].

2. EBA ska lämna detta förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast ... [12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 146

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
en kreditförvärvare utser en sådan enhet 
som avses i artikel 2.4 a i och iii eller en 
kreditförvaltare för att utföra 
kreditförvaltningsverksamhet avseende 
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unionen eller en auktoriserad 
kreditförvaltare för att utföra 
kreditförvaltningsverksamhet avseende 
kreditavtal som ingås med konsumenter.

nödlidande kreditavtal eller kreditgivares 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 147

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 148

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 149

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv påverkar inte den 
lagstiftning i medlemsstaterna som 
utvidgar tillämpningsområdet för 
direktivet eller som inför ytterligare krav 
för kreditförvärvare som saknar tillstånd i 
enlighet med förordning (EG) nr 
575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

Or. en

Ändringsförslag 150

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna får tillåta att 
kreditförvärvare anlitar fysiska personer 
för förvaltningen av de förvärvade 
krediterna. Dessa fysiska personer bör 
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omfattas av en nationell reglerings- och 
tillsynsordning och bör inte åtnjuta 
friheten att tillhandahålla tjänster i en 
annan medlemsstat i enlighet med detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 151

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Användning av kreditförvaltare, 

kreditinstitut eller deras dotterbolag
1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditförvärvaren eller, i förekommande 
fall, dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17, informerar de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
kreditförvärvaren eller dess företrädare 
har hemvist eller är etablerad om 
identiteten på och adressen till det 
kreditinstitut, dess dotterbolag eller den 
kreditförvaltare som de har anlitat för att 
utföra kreditförvaltningsverksamhet 
avseende det kreditavtal som överförts.
2. Om kreditförvärvaren eller den 
företrädare som utsetts i enlighet med 
artikel 17 anlitar ett annat kreditinstitut 
eller dotterbolag för att förvalta krediten 
eller en annan kreditförvaltare, ska den 
underrätta de behöriga myndigheter som 
avses i punkt 1 minst två veckor före 
denna ändring och ange namnet på och 
adressen till det nya kreditinstitut, dess 
dotterbolag eller den kreditförvaltare som 
de har anlitat för att utföra 
kreditförvaltningsverksamhet avseende 
det kreditavtal som överförts.
3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
behöriga myndigheterna i den 
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medlemsstat där kreditförvärvaren eller, i 
förekommande fall, dess företrädare som 
utsetts i enlighet med artikel 17 har 
hemvist eller är etablerad, utan onödigt 
dröjsmål överför till de behöriga 
myndigheter som ansvarar för tillsynen 
över det kreditinstitut, dess dotterbolag 
eller den kreditförvaltare som avses i 
punkterna 1 och 2, den information som 
mottagits i enlighet med artikel 13.3.

Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Företrädare för kreditförvärvare som inte 

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

Or. en
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Ändringsförslag 153

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Kreditförvärvare som direkt verkställer ett 

kreditavtal
1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att en kreditförvärvare eller, i tillämpliga 
fall, dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17, meddelar de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
kreditförvärvaren eller i förekommande 
fall dess företrädare har hemvist eller är 
etablerad, att den avser att direkt 
verkställa ett kreditavtal genom att 
tillhandahålla följande information:
(a) Den typ av tillgång som utgör 
säkerhet för kreditavtalet, inbegripet 
information om huruvida det är ett 
kreditavtal som ingås med konsumenter.
(b) Kreditavtalets värde.
(c) Identiteten på och adressen till 
låntagaren och kreditförvärvaren eller 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17.
2. Medlemsstaterna ska kräva att de 
behöriga myndigheter som avses i punkt 1 
utan onödigt dröjsmål överför den 
information som mottagits i enlighet med 
punkt 1 till de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat där kreditgivaren är 
etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 154

Förslag till direktiv
Artikel 19 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av ett kreditavtal av en 
kreditförvärvare

Överföring av en kreditgivares rättigheter 
enligt ett nödlidande kreditavtal eller det 
nödlidande kreditavtalet i sig av en 
kreditförvärvare och underrättelse till 
behörig myndighet

Or. en

Ändringsförslag 155

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
kreditförvärvare eller, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17 som överför ett kreditavtal 
till en annan kreditförvärvare underrättar 
de behöriga myndigheter som avses i 
artikel 18.1 om överföringen, identiteten 
på och adressen till den nya 
kreditförvärvaren och, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17.

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

Or. en

Ändringsförslag 156

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheter som avses i punkt 
1 utan onödigt dröjsmål överför den 
information som mottagits i enlighet med 
artikel 13.3 till de behöriga myndigheterna 
i den medlemsstat där den nya 
kreditförvärvaren och, i tillämpliga fall, 
dess företrädare har hemvist eller är 
etablerad.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheter som avses i punkt 
1 utan onödigt dröjsmål överför den 
information som mottagits till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där den 
nya kreditförvärvaren har hemvist eller är 
etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 157

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den medlemsstat där de 
kreditförvärvare eller, i förekommande 

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

Or. en

Ändringsförslag 158

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat utser fler än en 
behörig myndighet i enlighet med punkt 3 
ska de fastställa deras respektive uppgifter.

4. Om en medlemsstat utser fler än en 
behörig myndighet i enlighet med punkt 3 
ska den fastställa deras respektive 
uppgifter och utse en av dem till en 
gemensam kontaktpunkt för alla 
nödvändiga informationsutbyten och 
kontakter med de behöriga 
myndigheterna i antingen 
hemmedlemsstaten eller 
värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 159

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De behöriga myndigheterna ska 
även kontrollera huruvida de krav som 
anges i artikel 5 fortfarande är uppfyllda, 
om de har rimlig anledning att misstänka 
att institutet har en koppling till pågående 
eller genomförd penningtvätt eller 
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finansiering av terrorism, eller försök till 
detta, eller att det finns en ökad risk för 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 160

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 161

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Befogenhet att ålägga 
administrativa påföljder eller sanktioner 
och avhjälpande åtgärder i enlighet med de 
bestämmelser varigenom artikel 22 
införlivas.

(d) Befogenhet att ålägga 
administrativa påföljder och avhjälpande 
åtgärder i enlighet med de bestämmelser 
varigenom artikel 22 införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 162

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

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

Or. en

Ändringsförslag 163

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 164

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 165

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ed) Befogenhet att kräva ytterligare 
information avseende överföringen av 
kreditgivarens rättigheter enligt de 
nödlidande kreditavtalen eller av de 
nödlidande kreditavtalen i sig.

Or. en

Ändringsförslag 166

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 
genom tillämpning av en riskbaserad 
strategi utvärderar hur en kreditförvaltare 
uppfyller kraven i artikel 5.1 c, d, e och eb.

Or. en

Ändringsförslag 167

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska regelbundet, och minst 
en gång om året, underrätta 
värdmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter om resultaten av den 
bedömning som avses i punkt 2, inbegripet 
uppgifter om eventuella administrativa 

4. Hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska underrätta 
värdmedlemsstaternas behöriga 
myndigheter om resultaten av den 
bedömning som avses i punkt 2, inbegripet 
uppgifter om eventuella administrativa 
påföljder eller avhjälpande åtgärder som 
vidtagits.
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påföljder eller avhjälpande åtgärder som 
vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 168

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
kan kräva att en kreditförvaltare, en 
tillhandahållare av kreditförvaltning eller 
en kreditförvärvare eller dennas 
företrädare som utsetts i enlighet med 
artikel 17 som inte uppfyller kraven i de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas, på ett tidigt stadium 
vidtar alla åtgärder som krävs för att följa 
dessa bestämmelser.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
kan kräva att en kreditförvaltare, en 
tillhandahållare av kreditförvaltning eller 
en kreditförvärvare som inte uppfyller 
kraven i de nationella bestämmelser 
varigenom detta direktiv införlivas, på ett 
tidigt stadium vidtar alla åtgärder som 
krävs för att följa dessa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 169

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 170

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 171

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En kreditförvaltares styrformer och 
interna kontrollmekanismer enligt 
artikel 5.1 c säkerställer inte att låntagarnas 
rättigheter respekteras och att 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 172

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) En kreditförvaltares interna 
förfaranden enligt artikel 5.1 e innebär att 
låntagares klagomål inte kan registreras 
och handläggas enligt de skyldigheter som 
fastställs i de nationella bestämmelser 
varigenom detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 173

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) En kreditförvärvare eller, i 
tillämpliga fall, dess företrädare som 
utsetts i enlighet med artikel 17 underlåter 
att lämna den information som föreskrivs 
i de nationella åtgärder varigenom 
artiklarna 16, 18 och 19 införlivas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 174

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En kreditförvärvare eller, i 
tillämpliga fall, dess företrädare som 
utsetts i enlighet med artikel 17 underlåter 
att följa det krav som föreskrivs i de 
nationella genomförandeåtgärder 
varigenom artikel 15 införlivas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 175

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) En kreditförvärvare underlåter att 
följa det krav som föreskrivs i de 
nationella genomförandeåtgärder 
varigenom artikel 17 införlivas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 176

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 177

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 178

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) Ett kreditinstitut underlåter att 
efterleva det krav som fastställs i de 
nationella åtgärderna varigenom 
artikel 35 i detta direktiv införlivas.

Or. en

Ändringsförslag 179

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 180

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ett beslut enligt vilket 
kreditförvaltaren eller kreditförvärvaren 
eller, i tillämpliga fall, dess företrädare 
som utsetts i enlighet med artikel 17 ska 
avhjälpa överträdelsen och upphöra med 
sitt agerande och inte upprepa det.

(b) Ett beslut enligt vilket 
kreditförvaltaren ska avhjälpa 
överträdelsen och upphöra med sitt 
agerande och inte upprepa det.

Or. en
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Ändringsförslag 181

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 182

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Graden av ansvar hos den 
kreditförvaltare eller kreditförvärvare eller, 
i tillämpliga fall, dess företrädare som 
utsetts i enlighet med artikel 17, som är 
ansvarig för överträdelsen.

(b) Graden av ansvar hos den 
kreditförvaltare eller kreditförvärvare som 
är ansvarig för överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 183

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Storleken på de vinster som gjorts 
eller på de förluster som undvikits på grund 
av överträdelsen av den kreditförvaltare 
eller kreditförvärvare eller, i tillämpliga 
fall, dess företrädare som utsetts i enlighet 

(d) Storleken på de vinster som gjorts 
eller på de förluster som undvikits på grund 
av överträdelsen av den kreditförvaltare 
eller kreditförvärvare som är ansvarig för 
överträdelsen, i den mån de kan fastställas.
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med artikel 17, som är ansvarig för 
överträdelsen, i den mån de kan fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 184

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tidigare överträdelser som utförts 
av den kreditförvaltare eller 
kreditförvärvare eller, i tillämpliga fall, 
dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 17, som är ansvarig för 
överträdelsen.

(g) Tidigare överträdelser som utförts 
av den kreditförvaltare eller 
kreditförvärvare som är ansvarig för 
överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 185

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 186

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 187

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
alla beslut genom vilka de administrativa 
påföljder eller avhjälpande åtgärder som 
avses i punkt 2 påförs är motiverade på 
lämpligt sätt och kan överklagas.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Ändringsförslag 188

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna får besluta att 
inte fastställa några regler om 
administrativa påföljder för överträdelser 
som är föremål för straffrättsliga 
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påföljder enligt deras nationella 
lagstiftning. Medlemsstaterna ska i så fall 
underrätta kommissionen om de relevanta 
straffrättsliga bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 189

Förslag till direktiv
Avdelning V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i enlighet med talmanskonferensens beslut av 
den 16 oktober 2019 om att godkänna den föreslagna uppdelningen och att låta 
ECON-utskottet utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av 
kommissionens förslag COM(2018)0135. Den strukna delen kommer att omfattas av ett 
separat förslag till betänkande som behandlas inom ramen för ett separat förfarande 
(2018/0360B(COD)).

Ändringsförslag 190

Förslag till direktiv
Artikel 34 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 191

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 192

Förslag till direktiv
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Behandling av personuppgifter inom ramen 
för detta direktiv ska genomföras i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679 och 
förordning (EU) 2018/1725.

Or. en

Ändringsförslag 193

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheter som tar emot 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheter som tar emot 
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konfidentiella upplysningar vid utförandet 
av sina uppgifter och åligganden enligt 
detta direktiv endast använder dessa 
upplysningar vid fullgörandet av sina 
uppgifter och åligganden.

konfidentiella upplysningar vid utförandet 
av sina uppgifter och åligganden enligt 
detta direktiv endast använder dessa 
upplysningar vid fullgörandet av sina 
uppgifter och åligganden enligt de 
nationella bestämmelser varigenom detta 
direktiv införlivas. För utbytet av 
information ska tystnadsplikt gälla enligt 
artikel 76 i direktiv 2014/65/EU.

Or. en

Ändringsförslag 194

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
alla personer som arbetar eller som har 
arbetat för behöriga myndigheter samt 
revisorer och experter som är verksamma 
för behöriga myndigheters räkning ska 
vara bundna av tystnadsplikt.

Or. en

Ändringsförslag 195

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 4 i förordning (EU) nr 
182/201143 tillämpas.

__________________
43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
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kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 196

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 197

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Antalet auktoriserade 
kreditförvaltare i unionen och antalet 
kreditförvaltare som tillhandahåller sina 
tjänster i en värdmedlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 198

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led ii (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Antalet kreditgivarrättigheter 
enligt nödlidande kreditavtal eller antalet 
nödlidande kreditavtal som förvärvats 
från kreditinstitut av kreditförvärvare som 
har sin hemvist eller är etablerade i 
samma medlemsstat som kreditinstitutet, i 
en annan medlemsstat än kreditinstitutet 
eller utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 199

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bedömning av den befintliga risk 
för penningtvätt och finansiering av 
terrorism som är förknippad med den 
verksamhet som kreditförvaltarna och 
kreditförvärvarna bedriver.

Or. en

Ändringsförslag 200

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Samarbetet mellan behöriga 
myndigheter enligt artikel 37.

Or. en
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Ändringsförslag 201

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 
december 2020 anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast ... [24 
månader efter detta direktivs 
ikraftträdande] anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 202

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2021.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med ... [dagen efter det att 24 
månader har förflutit sedan detta direktivs 
ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 203

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 4.1, 7 och 9–12 ska emellertid 
tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Genom undantag från detta direktiv ska 
enheter som i enlighet med nationell 
lagstiftning redan bedriver sådan 
kreditförvaltningsverksamhet som 
definieras i artikel 3.9 den dag som anges 
i första stycket i denna punkt ha rätt att 
fortsätta att bedriva denna verksamhet i 
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sin hemmedlemsstat fram till ... [30 
månader efter detta direktivs 
ikraftträdande] eller fram till den dag då 
de erhåller auktorisation i enlighet med 
detta direktiv, beroende på vilken dag som 
infaller först.

Or. en


