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Изменение 102
Phil Prendergast

Предложение за директива
Дял 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
договорите за кредити за жилищни 
имоти 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
договорите за кредити за жилищни 
имоти и договорите за кредити, 
обезпечавани с ипотеки 

Or. en

Изменение 103
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В своето съобщение от 13 април 
2011 г., озаглавено „Акт за единния 
пазар – Дванадесет лоста за 
насърчаване на растежа и укрепване 
на доверието“ (COM (2011)0206), 
Комисията обеща да продължи да 
работи за подобряване на „защитата 
на получателите на ипотечни 
кредити“.

Or. es

Изменение 104
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Финансовата криза показа, че 
безотговорното поведение на 
участниците на пазара може да 
подкопае устоите на финансовата 
система, водейки до липса на доверие у 
всички страни, особено у 
потребителите, и до потенциално тежки 
социални и икономически последствия. 
Много потребители загубиха доверие 
във финансовите институции, 
кредитополучателите изпитваха все 
повече затруднения да изплащат 
заемите си, а случаите на неизпълнение 
и принудителна продажба на служещите 
за обезпечение активи зачестиха. С 
оглед на проблемите, изведени на 
преден план от финансовата криза, и в 
рамките на усилията за осигуряване на 
ефективен и конкурентен единен пазар 
Комисията предложи мерки за 
договорите за кредит за жилищни 
недвижими имоти, както и надеждна 
уредба за кредитното посредничество, с 
цел осигуряване на отговорни и 
надеждни пазари в бъдеще и 
възвръщане на доверието на 
потребителите.

(3) Финансовата криза показа, че 
безотговорното поведение на 
участниците на пазара може да 
подкопае устоите на финансовата 
система, водейки до липса на доверие у 
всички страни, особено у 
потребителите, и до потенциално тежки 
социални и икономически последствия. 
Много потребители загубиха доверие 
във финансовите институции, 
кредитополучателите изпитваха все 
повече затруднения да изплащат 
заемите си, а случаите на неизпълнение 
и принудителна продажба на служещите 
за обезпечение активи зачестиха. С 
оглед на проблемите, изведени на 
преден план от финансовата криза, и в 
рамките на усилията за осигуряване на 
ефективен и конкурентен единен пазар, 
осигуряващ финансова стабилност и 
защита на потребителите,
Комисията предложи мерки за 
договорите за кредит за жилищни 
недвижими имоти, както и надеждна 
уредба за кредитното посредничество, с 
цел осигуряване на отговорни и 
надеждни пазари в бъдеще и 
възвръщане на доверието на 
потребителите.

Or. es

Изменение 105
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Чрез приложимата законодателна 
уредба следва да се осигури увереност у 
потребителите, че в действията си 

(16) Чрез приложимата законодателна 
уредба следва да се осигури увереност у 
потребителите, че в действията си 
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кредиторите и кредитните посредници 
отчитат максимално интересите на 
потребителя. За да се осигури такава 
увереност у потребителите, от основно 
значение е изискването да се гарантира, 
че предприятията от сектора се 
отличават с висока лоялност, честност и 
професионализъм. Макар че с
настоящата директива следва да се
изисква доказване на необходимите 
познания и компетентност на равнище 
институция, държавите-членки следва 
да имат правото да въвеждат и 
запазват такива изисквания по 
отношение на отделните физически 
лица.

кредиторите и кредитните посредници 
отчитат максимално интересите на 
потребителя. За да се осигури такава 
увереност у потребителите, от основно 
значение е изискването да се гарантира, 
че предприятията от сектора се 
отличават с висока лоялност, честност и 
професионализъм. Настоящата
директива следва да изисква доказване 
на необходимите познания и 
компетентност на равнище институция,
както и на равнище физическо лице в 
случаи на кредитен посредник, който 
работи самостоятелно.

Or. en

Обосновка

С цел защита на потребителите и гарантиране на равни условия е важно всяко лице, 
което е пряко ангажирано с кредитни продажби или кредитно посредничество, да 
може да демонстрира знанията и способността, необходими за изпълнението на 
своите служебни задължения, включително посредникът, който работи 
самостоятелно като физическо лице, без персонал.

Изменение 106
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Кредиторите и кредитните 
посредници често използват реклами, 
в които обикновено има специални 
условия, за да привлекат 
потребителите към определен 
продукт. Затова потребителите 
следва да бъдат защитени от 
нелоялните или заблуждаващите 
рекламни практики и да могат да 
сравняват рекламите. За да могат те 
да съпоставят различните 

заличава се
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предложения, са необходими 
специални разпоредби относно 
рекламирането на кредити за 
жилищни недвижими имоти и списък 
на елементите, които трябва да се 
съдържат в рекламите и 
маркетинговите материали за 
потребителите. В тези разпоредби се 
отчитат особеностите на 
договорите за кредит за жилищни 
недвижими имоти, например 
фактът, че при неплащане на 
погасителните вноски има риск 
потребителят да загуби имота си. 
Освен това държавите-членки следва 
да запазят правото си да въведат или 
запазят в своите национални 
законодателства информационни 
изисквания към рекламите, в които не 
се съдържа информация за разходите 
по кредита.

Or. en

Изменение 107
Phil Prendergast

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури възможно най-
голяма прозрачност и да се 
предотвратят злоупотребите, свързани с 
евентуални конфликти на интереси, 
когато потребителите използват 
услугите на кредитни посредници, тези 
посредници следва да бъдат задължени 
да оповестяват определена информация 
преди извършването на услугите. Тази 
оповестявана информация следва да 
включва идентификационните данни на 
кредитните посредници и сведения за 
връзките им с кредиторите, например 
дали предлагат продуктите на много 

(21) За да се осигури възможно най-
голяма прозрачност и да се 
предотвратят злоупотребите, свързани с 
евентуални конфликти на интереси, 
когато потребителите използват 
услугите на кредитни посредници, тези 
посредници следва да бъдат задължени 
да оповестяват определена информация 
преди извършването на услугите. Тази 
оповестявана информация следва да 
включва идентификационните данни на 
кредитните посредници и сведения за 
връзките им с кредиторите, например 
дали предлагат продуктите на много 
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кредитори или само на ограничен брой 
кредитори. Кредитните посредници, 
които не са свързани с един кредитор 
или с една група кредитори, следва да 
оповестяват пред потребителите и 
информацията за съществуването на 
комисиони, дължими от кредиторите, за 
които те посредничат, и евентуалните
разлики в тези комисиони.

кредитори или само на ограничен брой 
кредитори. Кредитните посредници 
следва да оповестяват пред 
потребителите информация за 
съществуването на комисиони, дължими 
от кредиторите, за които те 
посредничат, и евентуални разлики в 
тези комисиони. Държавите-членки 
следва да гарантират равни условия 
като изискват сравнима информация, 
свързана с разходите за 
разпространение на кредиторите. 

Or. en

Обосновка

Преките кредитори или свързаните посредници следва да имат изисквания по 
отношение на възнаграждението, които са сравними с тези, изисквани от 
несвързаните посредници, за да се гарантират равни условия и еднакво равнище на 
защита на потребителите, както и възможност за извършването на по-добри 
съпоставки.

Изменение 108
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При оценката на 
кредитоспособността следва да се 
отчитат всички фактори, които биха 
могли да влияят на способността на 
потребителя да плаща погасителните си 
вноски през целия срок на кредита, в 
т.ч., но не само, доходите на 
потребителя, редовните му разходи, 
кредитната му оценка, кредитната му 
история, способността му да продължи 
да плаща погасителните си вноски при 
промяна на лихвения процент, другите 
му неизплатени задължения по кредити. 
Възможно е да се наложат 
допълнителни разпоредби за 

(24) При оценката на 
кредитоспособността следва да се 
отчитат всички фактори, които биха 
могли да влияят на способността на 
потребителя да плаща погасителните си 
вноски през целия срок на кредита, в 
т.ч., но не само, доходите на 
потребителя, редовните му разходи, 
кредитната му оценка, кредитната му 
история, способността му да продължи 
да плаща погасителните си вноски при 
промяна на лихвения процент, другите 
му неизплатени задължения по кредити. 
Възможно е да се наложат 
допълнителни разпоредби за 
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доуточняване на различните елементи, 
които може да се отчитат при оценката 
на кредитоспособността. Държавите-
членки могат да приемат указания за 
метода и критериите за оценяване на 
кредитоспособността на 
потребителя, например чрез 
въвеждане на максимални стойности 
за съотношението между размера на 
кредита и стойността на 
имуществото и за съотношението 
между размера на кредита и 
доходите.

доуточняване на различните елементи, 
които може да се отчитат при оценката 
на кредитоспособността.

Or. en

Обосновка

Този въпрос би бил по-добре разгледан от Директивата за капиталовите изисквания. 

Изменение 109
Kurt Lechner

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Отрицателната оценка на 
кредитоспособността следва да покаже 
на кредитора, че потребителят не 
може де си позволи съответния 
кредит, поради което кредиторът не 
трябва да му го предоставя. Такъв 
отрицателен резултат може да се дължи 
на редица различни причини, в т.ч., но 
не само, на данните от справката в даден 
регистър или на отрицателна кредитна 
оценка. Положителната оценка на 
кредитоспособността не би трябвало да 
означава, че кредиторът е задължен да 
отпусне кредита.

(25) При отрицателна оценка на 
кредитоспособността кредитът следва
да се предоставя само в 
изключителни случаи. Това следва да 
бъде документирано за целите на 
проверка от страна на надзорния 
орган. Такъв отрицателен резултат може 
да се дължи на редица различни 
причини, в т.ч., но не само, на данните 
от справката в даден регистър или на 
отрицателна кредитна оценка. 
Положителната оценка на 
кредитоспособността не би трябвало да 
означава, че кредиторът е задължен да 
отпусне кредита.

Or. de
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Изменение 110
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Отрицателната оценка на 
кредитоспособността следва да покаже 
на кредитора, че потребителят не може 
де си позволи съответния кредит, 
поради което кредиторът не трябва 
да му го предоставя. Такъв 
отрицателен резултат може да се дължи 
на редица различни причини, в т.ч., но 
не само, на данните от справката в даден 
регистър или на отрицателна кредитна 
оценка. Положителната оценка на 
кредитоспособността не би трябвало да 
означава, че кредиторът е задължен да 
отпусне кредита.

(25) Отрицателната оценка на 
кредитоспособността следва да покаже 
на кредитора, че потребителят не може 
де си позволи съответния кредит. Такъв 
отрицателен резултат може да се дължи 
на редица различни причини, в т.ч., но 
не само, на данните от справката в даден 
регистър или на отрицателна кредитна 
оценка. Положителната оценка на 
кредитоспособността не би трябвало да 
означава, че кредиторът е задължен да 
отпусне кредита.

Or. en

Изменение 111
Phil Prendergast

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Потребителите следва да 
предоставят на кредитора или 
посредника всичката значима налична 
информация за личното и финансовото 
си положение, за да улеснят оценката на 
кредитоспособността. Въпреки това 
потребителят следва да не бъде 
наказван, когато не е в състояние да 
предостави определена информация или 
разчети за бъдещото развитие на 
финансовото си положение. Държавите-

(26) Потребителите следва да 
предоставят на кредитора всичката 
значима налична информация за 
личното и финансовото си положение, 
за да улеснят оценката на 
кредитоспособността. Въпреки това 
потребителят следва да не бъде 
наказван, когато не е в състояние да 
предостави определена информация или 
разчети за бъдещото развитие на 
финансовото си положение. Държавите-



PE475.786v01-00 10/135 AM\881849BG.doc

BG

членки следва да могат да налагат 
подходящи наказания в случаите, в 
които потребителите умишлено 
предоставят непълна или неточна 
информация.

членки следва да могат да налагат 
подходящи наказания в случаите, в 
които потребителите умишлено 
предоставят непълна или неточна 
информация.

Or. en

Обосновка

Посредниците не носят отговорност за извършването на оценка на 
кредитоспособността на потребителя и нямат същия достъп до информация като 
кредитора, следователно не трябва да бъдат посочвани в този контекст.

Изменение 112
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Когато решение за отказ по искане 
за кредит се основава на данните от 
справка в регистър или на липсата на 
данни в регистъра, кредиторът следва да 
информира потребителя за този факт, за 
името на регистъра, в който е направена 
справката, и за всички други елементи, 
изисквани по Директива 95/46/ЕО, за да 
може потребителят да упражни правото 
си на достъп и при необходимост 
правото си да поправи, заличи или 
блокира личните си данни, които се 
обработват в регистъра. Когато 
решението за отказ по искане за кредит 
представлява автоматизирано решение 
или се основава на системни методи 
като системите за определяне на 
кредитни оценки, кредиторът следва да 
информира потребителя за това и да 
обясни принципа на вземане на 
решението и за начините, по които 
потребителят може да поиска 
автоматизираното решение да бъде 
преразгледано по неавтоматизиран 

(29) Когато решение за отказ по искане 
за кредит се основава на данните от
справка в регистър или на липсата на 
данни в регистъра, кредиторът следва да 
информира потребителя за този факт, за 
името на регистъра, в който е направена 
справката, и за всички други елементи, 
изисквани по Директива 95/46/ЕО, за да 
може потребителят да упражни правото 
си на достъп и при необходимост 
правото си да поправи, заличи или 
блокира личните си данни, които се 
обработват в регистъра. Когато 
решението за отказ по искане за кредит 
представлява автоматизирано решение 
или се основава на системни методи 
като системите за определяне на 
кредитни оценки, кредиторът следва да 
информира потребителя за това както и 
за начините, по които потребителят 
може да поиска автоматизираното 
решение да бъде преразгледано.
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метод. Кредиторът обаче не следва да 
е задължен да предоставя такава 
информация, когато това е забранено 
от други законодателни разпоредби на 
Съюза, например от разпоредбите 
относно изпирането на пари или 
финансирането на тероризма. Освен 
това такава информация следва да не 
се предоставя, ако това би 
противоречило на свързаните с 
обществения ред или обществената 
сигурност цели, например с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или съдебното 
преследване на престъпления.

Or. en

Изменение 113
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С цел да се гарантира, че 
потребителят разбира същността на 
услугата, той следва да бъде 
информиран какво представлява 
персонализираната препоръка за 
подходящите договори за кредит за 
нуждите и финансовото положение 
на съответния потребител 
(„консултация“), както и в кои случаи се 
предоставя и в кои не. Консултантите 
следва да спазват общи норми, за да се 
гарантира, че на потребителя се 
предлага гама от продукти, които са 
подходящи за потребностите и 
положението му. Тази услуга следва да 
се основава на обективен и достатъчно 
обширен анализ на предлаганите на 
пазара продукти, както и на внимателно 
проучване на финансовото положение, 
предпочитанията и целите на 

(31) С цел да се гарантира, че 
потребителят разбира същността на 
услугата, той следва да бъде 
информиран какво представлява 
персонализираната препоръка към 
даден потребител що се отнася до 
една или повече транзакции, 
отнасящи се до договори за кредит, 
които най-добре отговарят на 
неговите нужди („консултация“), както 
и в кои случаи се предоставя и в кои не.
Консултантите следва да спазват общи 
норми, за да се гарантира, че на 
потребителя се предлага гама от 
продукти, които са подходящи за 
потребностите и положението му. Тази 
услуга следва да се основава на 
обективен и достатъчно обширен анализ 
на предлаганите на пазара продукти, 
както и на внимателно проучване на 
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потребителя. Анализът следва да се 
извършва въз основа на актуална 
информация и обосновани допускания 
относно положението на потребителя 
през целия срок на кредита. Държавите-
членки могат да определят как следва да 
се оценява дали даден продукт е 
подходящ за потребителя в рамките на 
консултациите.

финансовото положение, 
предпочитанията и целите на 
потребителя. Анализът следва да се 
извършва въз основа на актуална 
информация и обосновани допускания 
относно положението на потребителя 
през целия срок на кредита. Държавите-
членки могат да определят как следва да 
се оценява дали даден продукт е 
подходящ за потребителя в рамките на 
консултациите.

Or. en

Изменение 114
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С цел да се гарантира, че 
потребителят разбира същността на 
услугата, той следва да бъде 
информиран какво представлява 
персонализираната препоръка за 
подходящите договори за кредит за 
нуждите и финансовото положение на 
съответния потребител („консултация“), 
както и в кои случаи се предоставя и в 
кои не. Консултантите следва да спазват 
общи норми, за да се гарантира, че на 
потребителя се предлага гама от 
продукти, които са подходящи за 
потребностите и положението му. Тази 
услуга следва да се основава на 
обективен и достатъчно обширен анализ 
на предлаганите на пазара продукти, 
както и на внимателно проучване на 
финансовото положение, 
предпочитанията и целите на 
потребителя. Анализът следва да се 
извършва въз основа на актуална 
информация и обосновани допускания 
относно положението на потребителя 

(31) С цел да се гарантира, че 
потребителят разбира същността на 
услугата, той следва да бъде 
информиран какво представлява 
персонализираната препоръка за 
подходящите договори за кредит за 
нуждите и финансовото положение на 
съответния потребител („консултация“), 
както и в кои случаи се предоставя и в 
кои не. Консултантите следва да спазват 
общи норми, за да се гарантира, че на 
потребителя се предлага гама от 
продукти, които са подходящи за 
потребностите и положението му. Тази 
услуга следва да се основава на 
обективен и достатъчно обширен анализ 
на продуктите, предлаганите в 
рамките на спектъра от продукти,
предлагани от кредитора или от 
посредника, или на целия пазар, 
когато се предоставя консултация от 
независим орган, както и на внимателно 
проучване на финансовото положение, 
предпочитанията и целите на 
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през целия срок на кредита. Държавите-
членки могат да определят как следва да 
се оценява дали даден продукт е 
подходящ за потребителя в рамките на 
консултациите.

потребителя. Анализът следва да се 
извършва въз основа на актуална 
информация и обосновани допускания 
относно положението на потребителя 
през целия срок на кредита. Държавите-
членки могат да определят как следва да 
се оценява дали даден продукт е 
подходящ за потребителя в рамките на 
консултациите.

Or. en

Изменение 115
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Възможността потребителите да 
погасяват кредита си преди изтичането 
на срока на договора може да бъде от 
голямо значение за насърчаването на 
конкуренцията на единния пазар и 
свободното движение на гражданите на 
ЕС. Съществува обаче съществена 
разлика между националните принципи 
и условия, съгласно които 
потребителите имат възможността да 
погасят предсрочно кредита си, и 
условията, при които може да се 
извърши това предсрочно погасяване. 
Не се поставя под въпрос 
разнообразието на механизмите за 
финансиране чрез ипотечни кредити и 
гамата от предлагани продукти, но на 
равнище ЕС има съществена нужда от 
определени норми за предсрочното 
изплащане на кредитите, за да се 
осигури възможност потребителите да 
погасяват задълженията си преди 
посочената в договора за кредит дата и 
да търсят продукта, който най-добре 
удовлетворява потребностите им. Затова 
държавите-членки следва да осигурят —

(32) Възможността потребителите да 
погасяват кредита си преди изтичането 
на срока на договора може да бъде от 
голямо значение за насърчаването на 
конкуренцията на единния пазар и 
свободното движение на гражданите на 
ЕС. Съществува обаче съществена 
разлика между националните принципи 
и условия, съгласно които 
потребителите имат възможността да 
погасят предсрочно кредита си, и 
условията, при които може да се 
извърши това предсрочно погасяване. 
Не се поставя под въпрос 
разнообразието на механизмите за 
финансиране чрез ипотечни кредити и 
гамата от предлагани продукти, но на 
равнище ЕС има съществена нужда от 
определени норми за предсрочното 
изплащане на кредитите, за да се 
осигури възможност потребителите да 
погасяват задълженията си преди 
посочената в договора за кредит дата и 
да търсят продукта, който най-добре 
удовлетворява потребностите им. Затова 
държавите-членки следва да осигурят —
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чрез законодателни разпоредби или 
договорни клаузи — законовото или 
договорното право на потребителите на 
предсрочно погасяване; все пак 
държавите-членки следва да имат 
възможността да определят условията за 
упражняване на това право. Тези 
условия могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения процент 
(фиксиран или променлив), ограничения 
по отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки биха могли също 
така да предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на специален интерес 
от страна на потребителя. Такъв 
специален интерес например може да 
има при развод или загуба на работата.
Когато държава-членка реши да 
въведе такива условия, те не бива да 
затрудняват или оскъпяват твърде 
много упражняването на правото от 
потребителя.

чрез законодателни разпоредби или 
договорни клаузи — законовото или 
договорното право на потребителите на 
предсрочно погасяване; все пак 
държавите-членки следва да имат 
възможността да определят условията за 
упражняване на това право. Тези 
условия могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения процент 
(фиксиран или променлив), ограничения 
по отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки биха могли също 
така да предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на обоснован интерес 
от страна на потребителя. Такъв 
обоснован интерес например може да 
има при развод или загуба на работата.

Or. de

Изменение 116
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Възможността потребителите да (32) Възможността потребителите да 
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погасяват кредита си преди изтичането 
на срока на договора може да бъде от 
голямо значение за насърчаването на 
конкуренцията на единния пазар и 
свободното движение на гражданите на 
ЕС. Съществува обаче съществена 
разлика между националните принципи 
и условия, съгласно които 
потребителите имат възможността да 
погасят предсрочно кредита си, и 
условията, при които може да се 
извърши това предсрочно погасяване.
Не се поставя под въпрос 
разнообразието на механизмите за 
финансиране чрез ипотечни кредити и 
гамата от предлагани продукти, но на 
равнище ЕС има съществена нужда от 
определени норми за предсрочното 
изплащане на кредитите, за да се 
осигури възможност потребителите да 
погасяват задълженията си преди 
посочената в договора за кредит дата и 
да търсят продукта, който най-добре 
удовлетворява потребностите им. Затова 
държавите-членки следва да осигурят —
чрез законодателни разпоредби или 
договорни клаузи — законовото или 
договорното право на потребителите на 
предсрочно погасяване; все пак 
държавите-членки следва да имат 
възможността да определят условията за 
упражняване на това право. Тези 
условия могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения процент
(фиксиран или променлив), ограничения 
по отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото.
Държавите-членки биха могли също 
така да предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 

погасяват кредита си преди изтичането 
на срока на договора може да бъде от 
голямо значение за насърчаването на 
конкуренцията на единния пазар и 
свободното движение на гражданите на 
ЕС. Съществува обаче съществена 
разлика между националните принципи 
и условия, съгласно които 
потребителите имат възможността да 
погасят предсрочно кредита си, и 
условията, при които може да се 
извърши това предсрочно погасяване.
Не се поставя под въпрос 
разнообразието на механизмите за 
финансиране чрез ипотечни кредити и 
гамата от предлагани продукти, но на 
равнище ЕС има съществена нужда от 
определени норми за предсрочното 
изплащане на кредитите, за да се 
осигури възможност потребителите да 
погасяват задълженията си преди 
посочената в договора за кредит дата и 
да търсят продукта, който най-добре 
удовлетворява потребностите им. Затова 
държавите-членки следва да осигурят 
законовото право на потребителите на 
предсрочно погасяване; все пак 
държавите-членки следва да имат 
възможността да определят условията за 
упражняване на това право. Тези 
условия могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения процент
(фиксиран или променлив), ограничения 
по отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото.
Държавите-членки биха могли също 
така да предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
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фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на специален интерес 
от страна на потребителя. Такъв 
специален интерес например може да 
има при развод или загуба на работата.
Когато държава-членка реши да въведе 
такива условия, те не бива да 
затрудняват или оскъпяват твърде много 
упражняването на правото от 
потребителя.

съществуването на законен интерес от 
страна на потребителя. Такъв специален 
интерес например може да има при 
развод или загуба на работата. Когато 
държава-членка реши да въведе такива 
условия, те не бива да затрудняват или 
оскъпяват твърде много упражняването 
на правото от потребителя.

Or. en

Изменение 117
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Кредитните посредници следва да 
бъдат регистрирани от компетентния 
орган на държавата-членка по мястото 
на пребиваване или по мястото на 
главното управление, при условие че са 
лицензирани и отговарят на строги 
професионални изисквания за 
компетентност, добра репутация и 
наличие на застраховка 
„Професионална отговорност“. За да 
насърчават доверието на потребителите 
към кредитните посредници, държавите-
членки следва да гарантират, че всеки 
лицензиран кредитен посредник е обект 
на постоянен строг надзор от страна на 
компетентния орган на изпращащата 
държава-членка. Такива изисквания 
следва да се прилагат най-малко на 
равнище институция; държавите-членки 
обаче могат да определят дали 
изискванията за лицензиране и 
последваща регистрация се прилагат и 
за отделните служители на кредитния 

(34) Кредитните посредници следва да 
бъдат регистрирани от компетентния 
орган на държавата-членка по мястото 
на пребиваване или по мястото на 
главното управление, при условие че са 
лицензирани и отговарят на строги 
професионални изисквания за 
компетентност, добра репутация и 
наличие на застраховка 
„Професионална отговорност“. За да 
насърчават доверието на потребителите 
към кредитните посредници, държавите-
членки следва да гарантират, че всеки 
лицензиран кредитен посредник е обект 
на постоянен строг надзор от страна на 
компетентния орган на изпращащата 
държава-членка. Такива изисквания 
следва да се прилагат най-малко на 
равнище институция и на равнище 
физическо лице в случая на кредитен 
посредник, който работи 
самостоятелно; държавите-членки 
обаче могат да определят дали 
изискванията за лицензиране и 
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посредник. последваща регистрация се прилагат и 
за отделните служители на кредитния 
посредник.

Or. en

Изменение 118
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се отчитат измененията на 
пазарите на кредити за жилищни 
недвижими имоти или развитието на 
кредитните продукти, както и 
промените на икономическите 
показатели като инфлацията, и за да се 
осигурят допълнителни разяснения 
относно спазването на някои от 
изискванията по настоящата директива, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.
По-конкретно, Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема 
делегирани актове за установяване на 
подробните професионални 
изисквания за служителите на 
кредиторите и кредитните 
посредници, за определяне на 
критериите за оценка на 
кредитоспособността на потребителя и
на подходящия за него кредитен 
продукт, както и за по-нататъшна 
хармонизация на основни термини като
„неизпълнение“, на критериите за 
регистрация и условията за обработката 
на данни, които трябва да се прилагат за 
кредитните регистри.

(39) За да се отчитат измененията на 
пазарите на кредити за жилищни 
недвижими имоти или развитието на 
кредитните продукти, както и 
промените на икономическите 
показатели като инфлацията, и за да се 
осигурят допълнителни разяснения 
относно спазването на някои от 
изискванията по настоящата директива, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.
По-конкретно, Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема 
делегирани актове за определяне на 
критериите за оценка на 
кредитоспособността на потребителя и 
за да се гарантира, че кредитните 
продукти не са неподходящи за него, 
както и за по-нататъшна хармонизация 
на основни термини като
„неизпълнение“, на критериите за 
регистрация и условията за обработката 
на данни, които трябва да се прилагат за 
кредитните регистри.

Or. en
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Обосновка

Много подробности остават неизяснен с делегираните актове, което може да доведе 
до правна несигурност и непрозрачност. Определянето на необходимите изисквания за 
подходящи познания и компетентност следва да зависи от държавите-членки.

Изменение 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да запазят 
или приемат по-строги национални 
правила по отношение на всеки 
аспект от настоящата директива.

Or. en

Изменение 120
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да запазят 
или приемат по-строги национални 
правила по отношение на всеки 
аспект от настоящата директива.

Or. en

Изменение 121
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива изгражда по-
прозрачен, ефикасен и 
конкурентоспособен пазар 
посредством съгласувани, гъвкави и 
справедливи договори за кредит за 
жилищни имоти, като същевременно 
насърчава устойчивото отпускане и 
вземане на кредити и по този начин 
осигурява високо равнище на защита 
на потребителите.

Or. es

Изменение 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за
следните договори за кредит:

1. Настоящата директива се прилага за:

Or. en

Изменение 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договори за кредит, обезпечени с 
ипотека или друго сравнимо 
обезпечение върху жилищен недвижим 
имот, използвано обичайно в дадена 
държава-членка, или обезпечени с 
право, свързано с жилищен недвижим 
имот;

а) договори за кредит, чиято цел е да се 
придобият или да се запазят права на 
собственост върху земя или жилищен 
недвижим имот и които са 
обезпечени с ипотека или друго 
сравнимо обезпечение върху жилищен 
недвижим имот, използвано обичайно в 
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дадена държава-членка, или обезпечени 
с право, свързано с жилищен недвижим 
имот;

Or. en

Обосновка

Всички държави-членки следва да прилагат правилата на директивата по отношение 
на жилищни кредити, които са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение. 
Що се отнася до други заеми, които попадат в приложното поле на предложението
на Комисията, държавите-членки ще имат право да избират дали по отношение на 
тях да прилагат правилата на настоящата директива или правилата на 
Директивата за потребителските кредити. 

Изменение 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) договори за кредит, чиято цел е 
придобиване или запазване на права на 
собственост върху земя или жилищна 
сграда, която е построена или 
предстои да бъде построена;

заличава се

Or. en

Изменение 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) договори за кредит, предназначени 
за ремонт на жилищен недвижим 
имот, който дадено лице притежава 
или възнамерява да придобие, 
невключени в обхвата на Директива 

заличава се
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2008/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2008 г.

Or. en

Изменение 126
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договори за кредит, при които в края 
на срока кредитът се погасява с
постъпленията от продажбата на 
недвижим имот;

а) договори за кредит, при които
кредиторът:

) отпуска еднократна обща сума, 
периодични плащания или предоставя 
средства под други форми срещу сума, 
произтичаща от продажбата на 
недвижима собственост или на
право,отнасящо се до недвижима 
собственост; както и
ii) няма да търси погасяване на 
кредита до възникването на едно или 
повече конкретни събития в живота, 
посочени в държавите-членки 
(финансиране срещу собственост).

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с намерението, посочено в съображение 10.

Изменение 127
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) договори за кредит, при които 
кредитът се отпуска от 
работодател на негови служители, 
които договори са извън предмета на 
неговата основна дейност, по които 
не се начислява лихва или годишният 
процент на разходите е по-нисък от 
преобладаващия на пазара и които не 
се предлагат на потребителите на 
общо основание.

заличава се

Or. en

Изменение 128
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако държава-членка избере това 
по отношение на някои или на 
всичките си разпоредби, договори за 
кредит, отнасящи се до заеми, 
отпуснати на ограничен кръг лица 
съгласно законова разпоредба от 
обществени интерес, при по-ниска 
лихва от преобладаващите на пазара 
нива, без лихва или при други условия, 
които са по-благоприятни за 
потребителя от преобладаващите на 
пазара, и при лихва, която не е по-
висока от преобладаващата на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 2 и параграф 1 от Директивата за 
потребителските кредити. Подобни схеми позволяват на правителствата да 
прилагат мерки от обществен интерес, като подпомагане на лица, които купуват за 
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първи път. Тяхното включване в обхвата на настоящата директива би попречило на
правителствата да подпомагат подобни групи по този начин.

Изменение 129
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) ако държава-членка избере това 
по отношение на някои или на 
всичките си разпоредби, договори за 
кредит, при които имотът няма да 
бъде използван от потребителя или 
негов роднина за жилищни цели.

Or. en

Обосновка

Търговските заеми, използвани за покупка на имот с цел инвестиция, са много 
различни от стандартните жилищни ипотечни кредити и потребителят и 
кредиторът имат нужда от различна информация и защита.  Рисковете и характера 
на подобни заеми са съвсем различни от тези при обичайните жилищни ипотечни 
кредити. Например погасяването е свързано не с кредитоспособността на отделния 
потребител, а с получавания наемен приход.

Изменение 130
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) ако държава-членка избере това по 
отношение на някои или всичките си 
разпоредби, договори за кредити, 
сключени с потребител с нетен 
годишен доход от не по-малко от 1 
500 000 евро или нетни активи в 
размер не по-малко от 2 000 000 евро.
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Or. en

Обосновка

Отпускането на заеми на потребител с високи нетни активи се различава от 
обичайния ипотечен кредит. Например, при оценката на кредитоспособността 
обикновено ще се вземе предвид стойността на активите и заемите обичайно се 
договарят при индивидуални условия. Изплащането най-вероятно ще бъде в резултат 
на големи по размер погасявания от дивиденти или бонуси, или от продажбата на 
активи, а не въз основа на редовен приход. Следователно стандартите в настоящата 
директива не са подходящи за този тип ипотека.

Изменение 131
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) ако държава-членка избере това по 
отношение на някои или на всичките 
си разпоредби, договори за кредит, при 
които кредитът следва да бъде 
погасен в срок от 12 месеца.

Or. en

Обосновка

Съществува пазарна ниша за краткосрочно ипотечно финансиране, което обичайно 
съществува, за да осъществи мост между серия от свързани сделки с имоти. То 
позволява купуването на ново жилище докато съществуващият имот на потребителя 
е в процес на продаване. Временният кредит след това се погасява с постъпленията 
от продажбата на съществуващото жилище. Следователно стандартите в 
настоящата директива не са подходящи за този тип ипотека.

Изменение 132
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б д) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) ако държава-членка избере това 
по отношение на някои или на 
всичките си разпоредби, организации 
според определението в член 2, 
параграф 5 от Директива 2008/48/ЕО.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за потребителските кредити по 
отношение на кредитните съюзи, които играят важна роля при разширяването на 
достъпа до финансови услуги за потребители, които в противен случаи може да 
нямат възможност за това.

Изменение 133
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „допълнителна услуга“ е финансова 
услуга, предлагана на потребителя от 
кредитора или кредитния посредник във 
връзка с договора за кредит;

г) „допълнителна услуга“ е финансова 
услуга, изисквана от кредитора де юре 
или де факто, или от закона и
предлагана на потребителя от 
кредитора, кредитния посредник или 
трета страна във връзка с договора за 
кредит;

Or. en

Изменение 134
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „допълнителна услуга“ е финансова 
услуга, предлагана на потребителя от 
кредитора или кредитния посредник във 
връзка с договора за кредит;

г) „допълнителна услуга“ е финансова 
услуга, изисквана от кредитора де юре 
или де факто, или от закона и
предлагана на потребителя от 
кредитора, кредитния посредник или 
трета страна във връзка с договора за 
кредит;

Or. en

Обосновка

Всички продукти/услуги, свързани с договор за кредит, изисквани от кредитора или от 
закона, следва да бъдат обхванати от определението за допълнителен продукт, 
независимо от техните доставчици. Често се случва потребителят да бъде насочен 
от кредитора към сключване на договор за кредит по отношение на допълнителна
услуга, въпреки че тази покупка официално не е задължителна. Следователно е 
необходимо да се допълни „де факто“.

Изменение 135
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „кредитен посредник“ е физическо 
или юридическо лице, което не действа 
като кредитор и което при извършване 
на своята търговска, стопанска или 
професионална дейност срещу
заплащане в парична или в друга форма 
на икономическо възнаграждение, 
уговорена в договора:

д) „кредитен посредник“ е физическо 
или юридическо лице, което не действа 
като кредитор и което при извършване 
на своята търговска, стопанска или 
професионална дейност срещу
възнаграждение в парична или в друга 
форма на икономическо 
възнаграждение, уговорена в договора:

Or. en

Обосновка

Във възнаграждение се включва заплащане, комисиони и други форми на доходи.
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Изменение 136
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „кредитен посредник“ е физическо 
или юридическо лице, което не действа 
като кредитор и което при извършване 
на своята търговска, стопанска или 
професионална дейност срещу
заплащане в парична или в друга форма 
на икономическо възнаграждение, 
уговорена в договора:

д) „кредитен посредник“ е физическо 
или юридическо лице, което не действа 
като кредитор и което при извършване 
на своята търговска, стопанска или 
професионална дейност срещу
възнаграждение в парична или в друга 
форма на икономическо 
възнаграждение, уговорена в договора:

Or. en

Обосновка

„Възнаграждение“ е по-подходящият термин в този контекст. Той може да обхваща 
заплащане и комисиони.

Изменение 137
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква д – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) съдейства на потребители, като 
извършва подготвителна работа по 
договори за кредит по смисъла на 
член 2, различни от посочените в 
подточка i);

ii) съдейства на потребители, като 
извършва подготвителна работа и/или 
администриране по договори за кредит 
по смисъла на член 2, различни от 
посочените в подточка i); или

Or. en

Обосновка

Добавянето на думата „или“ прави по-ясно, че кредитният посредник не е необходимо 
да извършва всички тези дейности. Също така това е съдържанието и на 
определението за кредитен посредник в Директивата за потребителските кредити.
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Изменение 138
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква д – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) съдейства на потребители, като 
извършва подготвителна работа по 
договори за кредит по смисъла на 
член 2, различни от посочените в 
подточка i);

ii) съдейства на потребители, като 
извършва подготвителна работа по 
договори за кредит по смисъла на 
член 2, различни от посочените в 
подточка i); или

Or. en

Изменение 139
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „общи разходи по кредита за 
потребителя“ са общите разходи по 
кредита за потребителя съгласно член 3, 
буква ж) от Директива 2008/48/ЕО;

к) „общи разходи по кредита за 
потребителя“ са общите разходи по 
кредита за потребителя съгласно член 3, 
буква ж) от Директива 2008/48/ЕО, с 
изключение на разходите, свързани с 
гарантирането на заема;

Or. de

Изменение 140
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „общи разходи по кредита за к) „общи разходи по кредита за 
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потребителя“ са общите разходи по
кредита за потребителя съгласно 
член 3, буква ж) от Директива 
2008/48/ЕО;

потребителя“ са всички разходи, 
включително лихва, комисиони, 
данъци и всички други видове такси, 
пряко или косвено свързани със заема –
с изключение на нотариалните 
разходи – и които потребителят е 
длъжен да заплати във връзка с 
договора за кредит, включително, но 
не само, всички разходи, произтичащи 
от договори за погасяване на кредита, 
за обезпечаване или застраховане на 
имота, обезпечаващ кредита, и 
разходи за улесняване на плащанията, 
както и всички други допълнителни 
услуги, извършени в рамките на 
условията или в контекста на 
договора за жилищен кредит.

Or. en

Изменение 141
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „общи разходи по кредита за 
потребителя“ са общите разходи по 
кредита за потребителя съгласно 
член 3, буква ж) от Директива 
2008/48/ЕО;

к) „обща стойност на кредита за 
потребителя“ са всички разходи, 
включително лихва, комисиони, 
данъци и всякакви други видове такси, 
които потребителят трябва да 
заплати във връзка с договора за 
кредит и които са известни на 
кредитора, с изключение на 
нотариалните такси и таксата за 
вписване на ипотека; разходите по 
отношение на допълнителните 
услуги, свързани с договора за кредит, 
по-специално разходите, свързани с 
оценката на имота и 
застрахователните премии, също се 
включват, ако сключването на 
договор за услуги е задължително, за 
да бъде отпуснат кредита или да бъде 
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отпуснат при предлаганите условия и 
тези разходи са известни на 
кредитора.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изваждането на нотариалните такси от обхвата на общата 
стойност на кредита, таксата за вписване на ипотека следва да бъде изрично 
изключена на основание, че това не са банкови такси и още повече че не са известни на 
кредитора към момента на сключване на договора за кредит. Освен това, ако 
застрахователните премии по принцип следва да бъдат включени в годишния процент 
на разходите, това задължение следва да бъде ограничено до разходите, които са 
известни на кредитора.

Изменение 142
Damien Abad

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „годишен процент на разходите“ е 
сборът на всички разходи по кредита 
за потребителя, изразен като 
годишен процент от общия размер на 
кредита, включително — в 
съответните случаи — разходите по 
член 12, параграф 2;

м) „годишен процент на разходите“: е 
сборът от таксите, които 
кредиторът налага в своя полза, по 
отношение на сключването и 
изпълнението на договор за кредит.

Or. fr

Изменение 143
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) „фиксиран лихвен процент по 
кредита” един единствен фиксиран 
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лихвен процент за целия срок на 
договора за кредит или за част от 
това време.

Or. de

Изменение 144
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква o)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „оценка на кредитоспособността“ е 
определянето на способността на 
потребителя да погасява задълженията 
си;

о) „оценка на кредитоспособността“ е 
определянето на способността на 
потребителя да погасява задълженията 
си, въз основа на обективна 
информация по отношение на 
неговото или нейното индивидуално 
положение;

Or. en

Изменение 145
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква o)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „оценка на кредитоспособността“ е 
определянето на способността на 
потребителя да погасява 
задълженията си;

о) „оценка на кредитоспособността“ е 
определянето на всички относими 
фактори, известни на кредитора към 
момента на заявлението, за да 
определи дали потребителят ще 
може да погасява кредита;

Or. en

Обосновка

Определението за оценка на кредитоспособността трябва да отразява, че оценката 
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на кредитоспособността на потенциален потребител задължително се състои не 
само от оценка на способността на потребителя да погасява заема със своя доход, 
но също и от други относими фактори, един от които, не на последно място, е 
наличието на обезпечение, което придава сигурност и стабилност на системата и 
превръща ипотечния кредит в ниско рисков, евтин начин за предоставяне на жилищно 
финансиране.

Изменение 146
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква o)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „оценка на кредитоспособността“ е 
определянето на способността на 
потребителя да погасява 
задълженията си;

о) „оценка на кредитоспособността“ е 
определянето на всички относими 
фактори, известни на кредитора към 
момента на заявлението, за да 
определи дали потребителят ще 
може да погаси кредита;

Or. en

Изменение 147
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква с а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) „оценител“ е физическо или 
юридическо лице, което при 
извършване на своята търговска, 
стопанска или професионална 
дейност извършва оценяване на 
жилищни недвижими имоти или на 
земята, на която се намират или 
може да се намират, тези жилищни 
недвижими имоти.

Or. en
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Обосновка

Определението за оценител като физическо или юридическо лице правилно отразява 
ситуацията в цяла Европа.

Изменение 148
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
компетентните органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива, и гарантират, 
че на тези органи са предоставени 
всички правомощия, необходими за 
изпълнението на задълженията им.

Държавите-членки определят 
компетентните органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива, и
привеждането в действие на 
всичките й разпоредби в интерес на 
пазара и на всички участници на 
пазара. Те гарантират, че на тези органи 
са предоставени достатъчни ресурси и
всички разследващи и наказателни
правомощия, необходими за 
изпълнението на задълженията им, 
включително правомощие за достъп 
до всички помещения и относими 
документи.

Компетентните органи, наред с 
другото, извършват „привидно 
пазаруване“, когато е приложимо, за 
да проверят правилното прилагане на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 149
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
компетентните органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива, и гарантират, 
че на тези органи са предоставени 
всички правомощия, необходими за 
изпълнението на задълженията им.

Държавите-членки определят 
компетентните органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива, и 
привеждането в действие на 
всичките й разпоредби в интерес на 
пазара и на всички участници на 
пазара. Те гарантират, че на тези органи 
са предоставени достатъчни ресурси и 
всички разследващи и наказателни 
правомощия, необходими за 
изпълнението на задълженията им.

Държавите-членки осигуряват на 
разследващите достъп до всички 
помещения, възможност да изискат 
уведомление за договорите за 
учредяване на ипотека, ESIS, 
счетоводни книги, фактури и всички 
други професионални документи и да 
получат също копия от тях с всички 
средства и на всякакви носители и да 
събират информация и 
доказателства чрез призовки или на 
място.
В случай на дейност в приемаща 
държава-членка, надзорът на 
текущите дейности на кредиторите 
и кредитните посредници се извършва 
от компетентните органи на 
приемащата държава-членка. 
Компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
трябва да предостави на 
компетентния орган на приемащата 
държава-членка цялата относима 
информация. Компетентните органи 
на приемащата държава-членка имат 
правомощия да се намесят, ако 
кредитните посредници не изпълнят 
своите задължения и отговорности, 
определени в настоящата директива. 
Освен това компетентните органи на 
приемащата държава-членка следва 
да имат право да откажат 
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издаването на лицензии.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да получат необходимите правомощия, за да могат да 
действат от името на потребителите.

Изменение 150
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на дейност в приемаща 
държава-членка, надзорът на 
текущите дейности на кредиторите 
и кредитните посредници се извършва 
от компетентните органи на 
приемащата държава-членка. 
Компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
трябва да предостави на 
компетентния орган на приемащата 
държава-членка цялата относима 
информация. Компетентните органи 
на приемащата държава-членка имат 
правомощия да се намесят, ако 
кредитните посредници не изпълнят 
своите задължения и отговорности, 
определени в настоящата директива. 
Освен това компетентните органи на 
приемащата държава-членка следва 
да имат право да откажат 
издаването на лицензии.

Or. en

Изменение 151
Liem Hoang Ngoc



PE475.786v01-00 36/135 AM\881849BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
органите, определени за компетентни за 
осигуряване прилагането на членове 18, 
19, 20 и 21 от настоящата директива, са 
измежду компетентните органи по 
член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
банков орган).

Държавите-членки гарантират, че 
органите, определени за компетентни за 
осигуряване прилагането на членове 18, 
19, 20, 21, 22 и 23 от настоящата 
директива, са измежду компетентните 
органи по член 4, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 за 
създаване на Европейски надзорен 
орган (Европейски банков орган).

Or. en

Изменение 152
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
органите, определени за компетентни за 
осигуряване прилагането на членове 18, 
19, 20 и 21 от настоящата директива, са 
измежду компетентните органи по 
член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
банков орган).

Държавите-членки гарантират, че 
органите, определени за компетентни за 
осигуряване прилагането на членове 18, 
19, 20, 21, 22 и 23 от настоящата 
директива, са измежду компетентните 
органи по член 4, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 за 
създаване на Европейски надзорен 
орган (Европейски банков орган).

Or. en

Обосновка

Няма причина компетентните органи да бъдат изключени от прилагането на членове 
22 и 23 относно свободата на установяване на кредитни посредници и надзора на 
некредитни институции.
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Изменение 153
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на дейност в приемаща 
държава-членка, надзорът на 
текущите дейности на кредиторите 
и кредитните посредници се извършва 
от компетентния орган на 
приемащата държава-членка. 
Компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
трябва да предостави на 
компетентния орган на приемащата 
държава-членка цялата относима 
информация. Компетентните органи 
на приемащата държава-членка имат 
правомощия да се намесят, ако 
кредитните посредници не изпълнят 
своите задължения и отговорности, 
определени в настоящата директива. 
Освен това компетентните органи на 
приемащата държава-членка следва 
да имат право да откажат 
издаването на лицензии.

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да имат възможността да запазят 
изискванията за изпълнение и докладване на дейността по отношение на 
посредниците, които осъществяват дейност в техните юрисдикции, с цел да могат 
да поддържат високо равнище на защита на потребителите.

Изменение 154
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

0 2 a. Когато кредитор или кредитен 
посредник предоставя услуги в 
държава-членка, различна от своята 
държава-членка на произход, 
надзорът на текущите дейности на 
кредитора или кредитния посредник 
се извършва от компетентния орган 
на приемащата държава-членка.
Компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
трябва да предостави на 
компетентния орган на приемащата 
държава-членка цялата относима 
информация, изискана от този орган.
Компетентните органи на 
приемащата държава-членка следва 
да имат правомощия да се намесят, 
включително като откажат правото 
на предоставяне на услуги в 
приемащата държава-членка, ако 
кредиторът или кредитният 
посредник не отговарят на 
професионалните изисквания и не 
изпълняват други задължения, 
произтичащи от нормативната 
уредба, и отговорности, посочени в 
настоящата директива или 
поставени като изискване под друга 
форма към кредиторите или 
кредитните посредници, действащи в 
тази държава-членка.
При тези обстоятелства 
компетентният орган в приемащата 
държава-членка уведомява 
компетентния орган в държавата-
членка на произход, другите 
компетентни органи на държавите-
членки на ЕС и Европейския банков 
орган за всички действия, предприети 
срещу даден кредитор или кредитен 
посредник, както и причините за 
тези действия.
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Or. en

Изменение 155
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
мерки за улесняване и насърчаване на 
разбирането от страна на 
потребителите на техните 
отговорности по отношение на 
договарянето на кредитите и 
управлението на задълженията, по-
специално по отношение на 
договорите за кредит.
2. Държавите-членки гарантират 
достъпността на информацията за 
всички потребители с цел да се 
предотврати липсата на такава 
информация, което би довело до по-
голяма от обичайната уязвимост на
потребителите, и по-специално 
гарантират защитата на 
потребителите, чиито профили ги 
правят особено уязвими към договори 
за жилищни кредити.

Or. es

Изменение 156
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват при 
отпускането на кредит, извършването на 
посредничество или предоставянето на 

1. Държавите-членки изискват при 
отпускането на кредит, извършването на 
посредничество или предоставянето на 
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консултации във връзка с кредит и — в 
съответните случаи — допълнителни 
услуги за потребителя кредиторът или 
кредитният посредник да действат 
честно, лоялно и професионално, 
отчитайки максимално интересите на 
потребителя.

консултации във връзка с кредит и — в 
съответните случаи — допълнителни 
услуги за потребителя кредиторът или 
кредитният посредник да действат 
честно, лоялно и професионално, 
отчитайки максимално интересите на 
потребителя.

Държавите-членки гарантират, че в 
случай на неспазване на изискванията, 
посочени в алинея първа, се 
предвиждат разпоредби, които да 
позволяват задължителното 
коригиране на договора за кредит в 
интерес на и безплатно за засегнатия 
потребител, или при желание на 
потребителя, му позволяват да 
прекрати договора по начин, който не 
му носи вреди.

Or. en

Изменение 157
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват при 
отпускането на кредит, извършването на 
посредничество или предоставянето на 
консултации във връзка с кредит и — в 
съответните случаи —
допълнителни услуги за потребителя
кредиторът или кредитният посредник 
да действат честно, лоялно и 
професионално, отчитайки 
максимално интересите на 
потребителя.

1. Държавите-членки изискват при 
отпускането на кредит, извършването на 
посредничество или предоставянето на 
консултации във връзка с кредит,
кредиторът или кредитният посредник 
да действат честно, лоялно и 
професионално.

Or. en
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Обосновка

Допълнителните услуги, предвидени в настоящата директива, като например 
сключване на договор за застраховка, вече са регулирани другаде и следователно се 
прилага принципът lex specialis. Интересите могат да бъдат съгласувани и затова не 
е желателно да има изрично позоваване на максималното отчитане на интересите на 
потребителя.

Изменение 158
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
начинът, по който кредиторите 
определят възнагражденията на 
служителите си и на съответните 
кредитни посредници, и начинът, по 
който кредитните посредници определят 
възнагражденията на служителите си, не 
им пречат да изпълняват задължението 
си в действията си да отчитат 
максимално интересите на потребителя 
съгласно параграф 1.

2. Държавите-членки гарантират, че 
начинът, по който кредиторите 
определят възнагражденията на 
служителите си и на съответните 
кредитни посредници, и начинът, по 
който кредитните посредници определят 
възнагражденията на служителите си, не 
им пречат да изпълняват задължението 
си в действията си да отчитат 
максимално интересите на потребителя 
съгласно параграф 1.

Възнаграждението е неутрално по 
отношение на продукта. По-
специално, на служител или кредитен 
посредник не може при никакви 
обстоятелства да се заплаща такса 
или комисиона в зависимост от 
размера или вида кредитен продукт, 
който сключва с потребителя.
В случай на коригиране на договори за 
кредит не се предвижда 
възнаграждение за новите договори, 
освен ако е доказано, че с корекцията 
на съществуващия договор не е 
разрешен проблемът.
Всички стимули от този вид за 
кредитните посредници са забранени.
Възнаграждението отчита размера 
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на неизпълнените задължения.

Or. en

Изменение 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) служителите на кредиторите и 
кредитните посредници притежават 
подходящо равнище на познания и 
компетентност в областта на 
предлагането или отпускането на 
кредити по договори по смисъла на 
член 2 или в областта на кредитното 
посредничество съгласно 
определението по член 3, буква д). 
Когато сключването на договор за 
кредит включва свързана 
допълнителна услуга, по-конкретно 
застрахователна или инвестиционна 
услуга, служителите на кредиторите 
и кредитните посредници трябва да 
притежават и подходящи познания и 
компетентност по отношение на 
съответната предлагана услуга, за да 
спазят изискванията на член 19 от 
Директива 2004/39/EО и член 4 от 
Директива 2002/92/ЕО;

заличава се

Or. en

Обосновка

За да бъдат защитени потребителите е достатъчно да се регулират изискванията 
по отношение на компетентността на ръководните кадри, които ще бъдат 
отговорни, че служителите са компетентни да изпълняват своите задачи. Това 
решение на въпроса би било също така в съответствие с другото законодателство на 
Съюза. Регулирането на минималните изисквания по отношение на компетентността
на служителите е излишно.
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Изменение 160
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) служителите на кредиторите и 
кредитните посредници притежават 
подходящо равнище на познания и 
компетентност в областта на 
предлагането или отпускането на 
кредити по договори по смисъла на 
член 2 или в областта на кредитното 
посредничество съгласно определението 
по член 3, буква д). Когато сключването 
на договор за кредит включва свързана 
допълнителна услуга, по-конкретно 
застрахователна или инвестиционна 
услуга, служителите на кредиторите и 
кредитните посредници трябва да 
притежават и подходящи познания и 
компетентност по отношение на 
съответната предлагана услуга, за да 
спазят изискванията на член 19 от 
Директива 2004/39/EО и член 4 от 
Директива 2002/92/ЕО;

а) кредитните посредници и 
служителите на кредиторите притежават 
подходящо равнище на познания и 
компетентност в областта на 
предлагането или отпускането на 
кредити по договори по смисъла на 
член 2 или в областта на кредитното 
посредничество съгласно определението 
по член 3, буква д). Когато сключването 
на договор за кредит включва свързана 
допълнителна услуга, по-конкретно 
застрахователна или инвестиционна 
услуга, служителите на кредиторите и 
кредитните посредници трябва да 
притежават и подходящи познания и 
компетентност по отношение на 
съответната предлагана услуга, за да 
спазят изискванията на член 19 от 
Директива 2004/39/EО и член 4 от 
Директива 2002/92/ЕО;

Or. en

Изменение 161
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) служителите на кредиторите и 
кредитните посредници притежават 
подходящо равнище на познания и 
компетентност в областта на 
предлагането или отпускането на 
кредити по договори по смисъла на 
член 2 или в областта на кредитното 

а) кредитните посредници и
служителите на кредиторите, които 
имат пряк контакт с потребителя,
притежават подходящо равнище на 
познания и компетентност в областта на 
предлагането или отпускането на 
кредити по договори по смисъла на 
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посредничество съгласно определението 
по член 3, буква д). Когато сключването 
на договор за кредит включва свързана 
допълнителна услуга, по-конкретно 
застрахователна или инвестиционна 
услуга, служителите на кредиторите и 
кредитните посредници трябва да 
притежават и подходящи познания и 
компетентност по отношение на 
съответната предлагана услуга, за да 
спазят изискванията на член 19 от 
Директива 2004/39/EО и член 4 от 
Директива 2002/92/ЕО;

член 2 или в областта на кредитното 
посредничество съгласно определението 
по член 3, буква д). Когато сключването 
на договор за кредит включва свързана 
допълнителна услуга, по-конкретно 
застрахователна или инвестиционна 
услуга, служителите на кредиторите и
кредитните посредници трябва да 
притежават и подходящи познания и 
компетентност по отношение на 
съответната предлагана услуга, както е 
посочено в приложимото към тази 
услуги законодателство.

Or. en

Обосновка

Не е желателно да се изисква съответствие само с част от правен инструмент. 
Например, ако кредитор/кредитен посредник освен че предлага услуги, свързани с 
ипотека, също предоставя услуги, които спадат към застрахователното 
посредничество, те следва да отговарят и на директивата относно 
застрахователното посредничество.

Изменение 162
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическите лица в ръководните 
органи на кредиторите и кредитните 
посредници, които отговарят за или 
участват в посредничеството и 
консултациите във връзка с договора за 
кредит или одобряването му, 
притежават подходящи познания и 
компетентност по отношение на 
договорите за кредит;

б) физическите лица в ръководните 
органи на кредиторите и кредитните 
посредници, които отговарят за или 
участват в посредничеството и 
консултациите във връзка с договора за 
кредит или одобряването му, 
притежават подходящи познания и 
компетентност по отношение на 
договорите за кредит;

те следва да подлежат на 
задължително непрекъснато 
професионално развитие, за да 
потвърждават своите знания и 
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компетентност.

Or. en

Изменение 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическите лица в ръководните 
органи на кредиторите и кредитните 
посредници, които отговарят за или 
участват в посредничеството и
консултациите във връзка с договора за 
кредит или одобряването му, 
притежават подходящи познания и
компетентност по отношение на 
договорите за кредит;

б) физическите лица в ръководните 
органи на кредиторите и кредитните 
посредници, които отговарят за или 
участват в посредничеството или
консултациите във връзка с договори за 
кредит, притежават подходящи 
познания и опит по отношение на 
договорите за кредит; Ръководните 
органи на кредитните посредници 
гарантират, че служителите имат 
подходящото ниво на познания и 
компетентност, за да изпълняват 
задачите си.

Or. en

Обосновка

Важно е да се вземе предвид, че повечето кредитори са кредитни институции, които 
предлагат широк спектър от финансови услуги. Следователно би било трудно да се 
регулират изискванията по отношение на компетентността на ръководните органи 
на кредитните институции само в светлината на един продукт – ипотечните 
кредити. Регулирането на изискванията за компетентност следва да засягат само 
ръководните органи на кредитните посредници.

Изменение 164
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) кредиторите и кредитните 
посредници биват наблюдавани, за да 
се установи дали спазват непрекъснато 
изискванията по параграф 1, букви а) и 
б).

в) кредиторите и кредитните 
посредници биват надзиравани от 
компетентния орган, за да се установи 
дали спазват непрекъснато изискванията 
по параграф 1, букви а) и б).

Or. en

Изменение 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. държавите-членки гарантират, 
че минималните изисквания за 
компетентност, посочени в параграф 
1, са въведени в съответствие с 
принципите, посочени в приложение 
ІІа.

Or. en

Изменение 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да 
доуточнява изискванията по 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
по-конкретно необходимите 
изисквания за подходящо равнище на 
познания и компетентност.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Не е ясно отношението между правомощията на държавата-членка на произход в 
съответствие с параграф 3 и на Комисията в съответствие с параграф 4.  Следва 
държава-членка на произход да определя подробните изисквания за компетентност. 

Изменение 167
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да 
доуточнява изискванията по 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
по-конкретно необходимите 
изисквания за подходящо равнище на 
познания и компетентност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този подход може да доведе до правна несигурност и непрозрачност. Определянето на 
необходимите изисквания за подходящи познания и компетентност следва да зависи 
от държавите-членки.

Изменение 168
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8
Стандартна информация, която 
трябва да бъде включена в рекламите

заличава се
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1. Държавите-членки 
гарантират, че всяка реклама, която 
се отнася до договорите за кредит по 
член 2 и в която се посочва лихвен 
процент или други количествени 
данни за разходите по кредита за 
потребителя, включва стандартната 
информация съгласно настоящия 
член.
2. В стандартната информация 
по ясен, кратък и отчетлив начин 
чрез представителен пример се 
посочва следното:
а) идентификационните данни на 
кредитора или — в съответните 
случаи — на кредитния посредник;
б) фактът, че рекламираният 
продукт е договор за кредит и че — в 
съответните случаи — се обезпечава 
с ипотека или друго сравнимо 
обезпечение, използвано обичайно в 
дадена държава-членка по отношение 
на жилищен недвижим имот, или с 
право, свързано с жилищен недвижим 
имот;
в) лихвеният процент по 
кредита, като се посочва дали е 
фиксиран, променлив или съчетание 
от двете, заедно с подробни данни за 
всички разходи, включени в общите 
разходи по кредита за потребителя;
г) общият размер на кредита;
д) годишният процент на 
разходите;
е) срокът на договора за кредит;
ж) размерът на погасителните 
вноски;
з) общата сума, дължима от 
потребителя;
и) в съответните случаи —
предупреждение за риска от загуба на 
недвижимия имот при неспазване на 
задълженията по договора за кредит, 
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когато кредитът е обезпечен с 
ипотека или друго сравнимо 
обезпечение върху жилищен 
недвижим имот, използвано обичайно 
в дадена държава-членка, или с право, 
свързано с жилищен недвижим имот.
Стандартната информация трябва 
да бъде четлива или да може да бъде 
ясно чута — в зависимост от 
използваното рекламно или 
маркетингово средство.
3. Когато сключването на договор 
за допълнителна услуга, свързана с 
договора за кредит, по-специално 
застраховка, е задължително 
изискване за получаването на кредита 
или за получаването му при 
предлаганите условия, но 
стойността на тази услуга не може 
да бъде определена предварително, 
задължението да се сключи такъв 
договор също се посочва по ясен, 
кратък и отчетлив начин заедно с 
годишния процент на разходите.
4. Съгласно член 26 и при 
условията по членове 27 и 28 на 
Комисията се делегират 
правомощията да доуточнява всички 
елементи на стандартната 
информация, които трябва да бъдат 
включени в рекламите.
По-конкретно, когато приема 
съответните делегирани актове, 
Комисията изменя при необходимост 
списъка с елементите на 
стандартната информация по член 2, 
букви а)—и) от настоящия член.
5. Настоящият член не засяга 
разпоредбите на Директива 
2005/29/ЕО.

Or. en
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Изменение 169
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) фактът, че рекламираният 
продукт е договор за кредит и че — в 
съответните случаи — се обезпечава 
с ипотека или друго сравнимо 
обезпечение, използвано обичайно в 
дадена държава-членка по отношение 
на жилищен недвижим имот, или с 
право, свързано с жилищен недвижим 
имот;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обикновено ипотеките не се продават пряко въз основа реклама. Проучването на 
пазара сочи, че потребителите запазват незначително количество от информацията, 
свързана с рекламата на ипотеки, така че е по-ефективно вниманието да се 
съсредоточи върху редица ключови принципи.

Изменение 170
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лихвеният процент по кредита, като 
се посочва дали е фиксиран, променлив 
или съчетание от двете, заедно с 
подробни данни за всички разходи, 
включени в общите разходи по кредита 
за потребителя;

в) лихвеният процент по кредита, като 
се посочва дали е фиксиран, променлив 
или съчетание от двете, заедно с 
подробни данни за всички разходи, 
включени в общите разходи по кредита 
за потребителя. Годишният процент 
на разходите (ГПР) следва да бъде 
включен в рекламния материал и да 
бъде поне толкова видим, колкото 
всяка друга съдържаща числови 
изражения информация;
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Or. en

Изменение 171
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) общият размер на кредита; заличава се

Or. en

Обосновка

Обикновено ипотеките не се продават пряко въз основа реклама. Проучването на 
пазара сочи, че потребителите запазват незначително количество от информацията, 
свързана с рекламата на ипотеки, така че е по-ефективно вниманието да се 
съсредоточи върху редица ключови принципи.

Изменение 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в съответните случаи —
предупреждение за риска от загуба на 
недвижимия имот при неспазване на 
задълженията по договора за кредит, 
когато кредитът е обезпечен с 
ипотека или друго сравнимо 
обезпечение върху жилищен 
недвижим имот, използвано обичайно 
в дадена държава-членка, или с право, 
свързано с жилищен недвижим имот.

заличава се

Or. en

Обосновка

В правните системи на някои държави-членки подобни предупреждения биха имали 
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подвеждащ характер, тъй като рискът от загуба на собствеността се отнася не 
само до кредити, обезпечени с ипотека. При всички случай изискването е прекомерно 
на етапа на рекламата.

Изменение 173
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандартната информация трябва да 
бъде четлива или да може да бъде ясно 
чута — в зависимост от използваното 
рекламно или маркетингово средство.

Стандартната информация трябва да 
бъде четлива или да може да бъде ясно 
чута — в зависимост от използваното 
рекламно или маркетингово средство.

Всяка информация, предоставена по 
време на рекламната дейност, следва 
да се придържа към показания 
представителен пример.
Държавите-членки приемат 
критерии за определяне на 
понятието представителен пример.

Or. en

Изменение 174
Louis Grech

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандартната информация трябва да 
бъде четлива или да може да бъде ясно 
чута — в зависимост от използваното 
рекламно или маркетингово средство.

Стандартната информация трябва да 
бъде четлива или да може да бъде ясно 
чута — в зависимост от използваното 
рекламно или маркетингово средство. 
Тази стандартна информация не се 
включва в дребния шрифт, но се 
посочва на видно място във всички 
документи.
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Or. en

Изменение 175
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 8 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато сключването на договор за
допълнителна услуга, свързана с
договора за кредит, по-специално 
застраховка, е задължително 
изискване за получаването на кредита 
или за получаването му при 
предлаганите условия, но стойността 
на тази услуга не може да бъде 
определена предварително, 
задължението да се сключи такъв 
договор също се посочва по ясен, кратък 
и отчетлив начин заедно с годишния 
процент на разходите.

3. В случай на допълнителна услуга, 
свързана с договора за кредит, по-
специално застраховка, ако стойността 
на тази услуга не може да бъде 
определена предварително,
задължението да се сключи такъв 
договор също се посочва по ясен, кратък 
и отчетлив начин и неговата стойност 
се включва в годишния процент на 
разходите въз основа на стойността 
на подобен продукт, предлаган от 
кредитора или от друг доставчик.

Or. en

Изменение 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да 
доуточнява всички елементи на 
стандартната информация, които 
трябва да бъдат включени в 
рекламите.

заличава се

По-конкретно, когато приема 
съответните делегирани актове, 
Комисията изменя при необходимост 
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списъка с елементите на 
стандартната информация по член 2, 
букви а)—и) от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Задълженията за предоставяне на информация са почти идентични с тези, 
предвидени в Директивата за потребителските кредити. Не е необходимо 
уточняването на тези задължения.

Изменение 177
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 а
Нелоялни търговски практики
1. Потребителят винаги има право да 
закупува допълнителни продукти от 
различни доставчици.
2. Лихвеният процент по кредита не 
зависи от продължаващото 
предоставяне на допълнителни услуги 
от определен доставчик, освен ако 
допълнителната услуга представлява 
неотменна част от кредитния 
продукт или за потребителя има 
обективни ползи.
3. Държавите-членки предприемат 
мерки за забрана на кредити в чужда 
валута, освен ако потребителят 
получава своя доход в тази парична 
единица.
4. Държавите-членки предприемат 
мерки за забрана на примамващи 
лихвени проценти (teaser rates).

Or. en
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Изменение 178
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 а
Право на избор на доставчик на 
допълнителни услуги
1. Потребителят винаги има право да 
закупува допълнителни продукти от 
различни доставчици.
2. Лихвеният процент по кредита не 
зависи от продължаващото 
предоставяне на допълнителни услуги 
от определен доставчик, освен ако 
допълнителната услуга представлява 
неотменна част от кредитния 
продукт или за потребителя има 
обективни ползи.

Or. en

Обосновка

Би било несправедливо и антиконкурентно потребителите да бъдат задължавани да 
закупуват редица продукти и услуги от един и същи доставчик. Някои пазари са 
разработили схеми на обвързващи договори, с които да обвързват потребителите с 
определени допълнителни продукти Въпреки че в момента на подписване на договора 
офертата предоставя на потребителя всички предимства, това може да се промени 
след няколко години. Създадената между тези различни договори свързаност не 
позволява на потребителя да се възползва от промените в пазара.

Изменение 179
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
общата информация за договорите за 
кредит винаги се предоставя от 
кредиторите или — в съответните 
случаи — от кредитните посредници
на траен носител или в електронна 
форма.

Държавите-членки гарантират, че 
общата информация за договорите за 
кредит винаги се предоставя от 
кредиторите и се доставя на 
потребителя или от кредитора в 
случай на преки продажби, или от 
кредитния посредник на траен носител 
и/или при поискване, в електронна 
форма.

Or. en

Обосновка

Не е ясно кой е отговорен за изготвянето на този документ. Не е задължително 
посредниците да имат достъп до цялата посочена информация. Следователно 
кредиторът следва да бъде отговорен за предоставянето на тази информация на 
посредника, а ако кредиторът извършва пряка дистрибуция - направо на потребителя.

Изменение 180
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че
общата информация за договорите за 
кредит винаги се предоставя от
кредиторите или – в съответните случаи 
– от кредитните посредници на траен 
носител или в електронна форма.

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите или – в съответните случаи 
– кредитните посредници винаги 
предоставят достъпна и разбираема 
обща информация за договорите за 
кредит на траен носител или в 
електронна форма.

Or. es

Изменение 181
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 - алинея 2- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази обща информация включва най-
малко следните елементи:

Тази информация включва следните 
елементи:

Or. en

Обосновка

Максималната хармонизация би предоставила еднакво равнище на защита на 
потребителите в целия Европейски съюз.

Изменение 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) форми на обезпечението; в) форми на обезпечението, 
включително възможността за 
разполагане на обезпечението в 
различна държава-членка;

Or. en

Изменение 183
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(g) пример за общите разходи по 
кредита за потребителя и годишния 
процент на разходите;

ж) представителен пример за общите 
разходи по кредита за потребителя и 
годишния процент на разходите;

Or. en
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Изменение 184
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) дали има възможност за 
предсрочно погасяване и — ако има 
такава възможност — описание на 
условията за предсрочно погасяване;

и) описание на условията за предсрочно 
погасяване;

Or. en

Изменение 185
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) дали има необходимост от оценка 
на имота и — ако такава оценка е 
необходима — кой трябва да я 
извърши;

й) последствията за потребителя, 
произтичащи от доклада за оценка на 
имота, включително кой следва да я 
извърши и всички свързани с това 
разходи;

Or. en

Обосновка

Чрез отстраняване на клаузата за незадължителност „дали има необходимост от 
оценка на имота” в новия текст се прави намек за оценка на всяко споразумение за 
жилищен кредит.

Изменение 186
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 – алинея 2 - буква й а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йа)  където е приложимо –
предупреждение за риска от загуба на 
недвижимия имот при неспазване на 
задълженията по договора за кредит, 
когато кредитът е обезпечен с 
ипотека или друго сравнимо 
обезпечение върху жилищен имот, 
използвано обичайно в дадена 
държава-членка, или с право, свързано 
с жилищен имот.

Or. es

Изменение 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) подробни указания по въпроса как 
може да се получи информация за 
данъчните облекчения във връзка с 
лихвата по кредита или за други 
публични субсидии.

заличава се

Or. en

Обосновка

Потребителят не следва да обосновава своето решение за сключване на кредитно 
споразумение въз основа на данъчни облекчения. Във всеки случай е широко известно, 
че информация относно данъчни облекчения може да бъде изискана от данъчните 
власти.

Изменение 188
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква к) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) подробни указания по въпроса как 
може да се получи информация за 
данъчните облекчения във връзка с 
лихвата по кредита или за други 
публични субсидии.

к) подробни указания по въпроса как 
може да се получи информация за 
данъчните задължения и облекчения 
във връзка с лихвата по кредита или за 
други публични субсидии.

Or. es

Изменение 189
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че след 
като съгласно член 14 потребителят е 
предоставил необходимата информация 
за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, 
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник своевременно 
осигуряват на потребителя 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на предлаганите 
на пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
изложен в приложение II.

Държавите-членки гарантират, че след 
като съгласно член 14 потребителят е 
предоставил необходимата информация 
за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, 
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник своевременно 
осигуряват на потребителя 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на предлаганите 
на пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. 
Държавите-членки могат да 
предвидят, че тази възможност на 
потребителя за проверка и обмисляне 
е гарантирана от обстоятелството, 
че на него му се предоставя законно 
или свързано с договора право на отказ 
в съответствие с разпоредбите на 
Директива 2008/48/ЕО. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
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изложен в приложение II.

Or. de

Изменение 190
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че след 
като съгласно член 14 потребителят е 
предоставил необходимата информация 
за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, 
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник своевременно
осигуряват на потребителя 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на предлаганите 
на пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
изложен в приложение II.

Държавите-членки гарантират, че след 
като потребителят е предоставил 
необходимата информация за 
потребностите, финансовото положение 
и предпочитанията си, кредиторът и —
в съответните случаи — кредитният 
посредник незабавно осигуряват на 
потребителя персонализираната 
информация, която е нужна за 
съпоставянето на предлаганите на 
пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя безплатно
на хартиен или на друг траен носител 
посредством Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр (ЕСИФ), изложен в 
приложение II.

Or. en

Изменение 191
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че след 
като съгласно член 14 потребителят е 
предоставил необходимата информация 
за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, 
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник своевременно 
осигуряват на потребителя 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на предлаганите 
на пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
изложен в приложение II.

Държавите-членки гарантират, че след
като съгласно член 14 потребителят е 
предоставил необходимата информация 
за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, 
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник своевременно 
осигуряват на потребителя 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на предлаганите 
на пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
стандартизиран информационен 
формуляр и безплатно. Държавите-
членки използват Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр (ЕСИФ), изложен в 
приложение II, освен ако или докато 
бъде изготвен по-подходящ 
национален информационен 
формуляр, който да бъде приет от 
всички заинтересовани участници, 
включително представители на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Редица държави-членки вече са изготвили преддоговорни информационни формуляри и 
поради тази причина следва да бъде допускан или ЕСИФ, или еквивалентен документ.

Изменение 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
след като съгласно член 14 
потребителят е предоставил 
необходимата информация за 
потребностите, финансовото положение 
и предпочитанията си, кредиторът и —
в съответните случаи — кредитният 
посредник своевременно осигуряват на 
потребителя персонализираната 
информация, която е нужна за 
съпоставянето на предлаганите на 
пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
изложен в приложение II.

Достатъчно време преди 
потребителят да бъде обвързан с 
договор или предложение за кредит,
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник, въз основа на 
предложените от кредитора условия 
по кредита, както и въз основа на 
предоставената от потребителя
информация за потребностите, 
финансовото положение и 
предпочитанията си, осигуряват на 
потребителя персонализираната 
информация, която е нужна за 
съпоставянето на предлаганите на 
пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
изложен в приложение II.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата следва да бъде приведена в съответствие с Директивата за 
потребителските кредити и с Директивата относно дистанционна търговия на 
финансови услуги. Това привеждане в съответствие също така би довело до 
намаляване на бюрократичната тежест, тъй като кредиторът няма да бъде 
задължен да представя ЕСИФ два пъти.

Изменение 193
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че след 
като съгласно член 14 потребителят е 
предоставил необходимата информация 
за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, 
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник своевременно
осигуряват на потребителя 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на предлаганите
на пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
изложен в приложение II.

Държавите-членки гарантират, че след 
като съгласно член 14 потребителят е 
предоставил необходимата информация 
за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, 
кредиторът и — в съответните случаи 
— кредитният посредник незабавно
осигуряват на потребителя 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на предлаганите 
на пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя безплатно
на хартиен или на друг траен носител 
посредством Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр (ЕСИФ), изложен в 
приложение II.

Or. en

Обосновка

ЕСИФ следва да се предоставя безплатно на потребителите.

Изменение 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
когато на потребителя се представя 
предложение с обвързващ за 
кредитора характер, към него е 
включен ЕСИФ. Държавите-членки 
гарантират, че при такива 
обстоятелства договорът за кредит 

заличава се
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не може да бъде сключен, ако 
потребителят не е имал достатъчно 
време да съпостави предложенията, 
да оцени свързаните с тях 
последствия и да вземе информирано 
решение дали да приеме 
предложението, независимо от 
начина на сключване на договора.

Or. en

Обосновка

Предложената разпоредба би създала правна несигурност, тъй като отделният 
кредитор не знае дали и кога потребителят е получил предложения от други 
кредитори и би било неуместно тази информация да бъде изисквана от потребителя.
В допълнение към това, не е ясно какви ще бъдат последствията от неспазването на 
разпоредбата.

Изменение 195
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
когато на потребителя се представя 
предложение с обвързващ за 
кредитора характер, към него е 
включен ЕСИФ. Държавите-членки 
гарантират, че при такива 
обстоятелства договорът за кредит не 
може да бъде сключен, ако 
потребителят не е имал достатъчно 
време да съпостави предложенията, да 
оцени свързаните с тях последствия и да 
вземе информирано решение дали да 
приеме предложението, независимо от 
начина на сключване на договора.

Държавите-членки гарантират, че на 
потребителя се представя проект на 
договор за кредит, приложен към
ЕСИФ. Държавите-членки гарантират, 
че договорът за кредит не може да бъде 
сключен, ако потребителят не е имал 
достатъчно време да съпостави 
предложенията, да оцени свързаните с 
тях последствия и да вземе 
информирано решение дали да приеме 
предложението, независимо от начина 
на сключване на договора.

Or. en
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Изменение 196
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
ЕСИФ е валиден за ясно определен 
срок от време, достатъчен за даване 
на възможност на потребителя да 
съпостави наличните на пазара 
предложения.

Or. en

Обосновка

Срокът на валидност на ЕСИФ е необходим, за да се позволи на потребителя да 
съпостави наличните на пазара предложения. Самопонятно е, че ЕСИФ е валиден 
единствено ако потребителят е представил вярна информация отсоно своето 
финансово положение.

Изменение 197
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякаква допълнителна информация, 
която кредиторът и — в съответните 
случаи — кредитният посредник могат 
да осигурят на потребителя, се 
предоставя в отделен документ, който 
може да бъде прикачен към ЕСИФ.

Всякаква допълнителна информация, 
която кредиторът и — в съответните 
случаи — кредитният посредник могат 
да осигурят на потребителя, се 
предоставя в отделен документ, който 
може да бъде прикачен към ЕСИФ.

В държави-членки, които налагат 
строги правила за съпоставимост 
между ипотечните кредити (активи) 
и ипотечните облигации 
(задължения) на институциите за 
ипотечни кредити, обозначаването 
на лихвения процент в ЕСИФ може 
да варира в зависимост от пазарните 



AM\881849BG.doc 67/135 PE475.786v01-00

BG

условия.

Or. en

Изменение 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 9 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 26 и при условията по 
членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да изменя 
елементите на стандартната 
информация по параграф 1 от 
настоящия член и съдържанието и 
формата на ЕСИФ, който е 
представен в приложение ІІ.

заличава се

По-конкретно, при необходимост със 
съответните делегирани актове се 
извършва следното:
а) изменя се списъкът с елементите 
на стандартната информация по 
параграф 1 от настоящия член;
б) заличават се информационни 
елементи по приложение ІІ;
в) към списъка на информационните 
елементи по приложение ІІ се 
добавят нови елементи;
г) изменя се начинът на представяне 
на съдържанието на ЕСИФ, 
представен в приложение ІІ;
д) допълват се указанията за 
попълването на ЕСИФ, представен в 
приложение ІІ.

Or. en

Обосновка

Многобройните делегирани правомощия са изключително проблематични. 
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Правомощията носят открит характер и не определят изрично целите и 
съдържанието на делегирането на правомощията и засягат съществени елементи от 
предложението. Вероятно е с течение на времето те да доведат до все по-различни 
правила, отнасящи се, от една страна, до традиционните потребителски кредити и, 
от друга страна, до жилищни заеми и ипотечни кредити.

Изменение 199
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 26 и при условията по 
членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да изменя 
елементите на стандартната 
информация по параграф 1 от 
настоящия член и съдържанието и 
формата на ЕСИФ, който е 
представен в приложение ІІ.

заличава се

Or. en

Изменение 200
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изменя се начинът на представяне 
на съдържанието на ЕСИФ, 
представен в приложение ІІ;

заличава се

Or. en

Изменение 201
Ashley Fox
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2– буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допълват се указанията за 
попълването на ЕСИФ, представен в 
приложение ІІ.

заличава се

Or. en

Изменение 202
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 9 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че по 
искане на потребителя кредиторът 
или кредитният посредник безплатно му
предоставя екземпляр от 
проектодоговора за кредит. Тази 
разпоредба не се прилага, ако към 
момента на искането кредиторът не 
желае да пристъпи към сключване на 
договор за кредит с потребителя.

5. Държавите-членки гарантират, че 
кредиторът или кредитният посредник 
безплатно предоставя на потребителя
екземпляр от проектодоговора за 
кредит.

Or. en

Изменение 203
Louis Grech

Предложение за директива
Член 9 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че по 
искане на потребителя кредиторът или 
кредитният посредник безплатно му 
предоставя екземпляр от 
проектодоговора за кредит. Тази 

5. Държавите-членки гарантират, че по 
искане на потребителя кредиторът или 
кредитният посредник безплатно му 
предоставя екземпляр от 
проектодоговора за кредит. Тази 
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разпоредба не се прилага, ако към 
момента на искането кредиторът не 
желае да пристъпи към сключване на 
договор за кредит с потребителя.

разпоредба не се прилага, ако към 
момента на искането кредиторът не 
желае да пристъпи към сключване на 
договор за кредит с потребителя. В 
допълнение към това, се приема, че 
цялата преддоговорна информация 
следва да бъде предоставена 
безплатно на потребителя от 
кредитора или, ако е приложимо, от 
кредитните посредници.

Or. en

Изменение 204
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 а
Променлив лихвен процент
1. Държавите-членки приемат мерки 
за защита на потребителите в 
случай на неплащане на погасителни 
вноски, когато промяната на 
променливия лихвен процент е 
значителна.
Ако държавите-членки не определят 
общи пределни стойности на 
променливите лихвени проценти, те 
гарантират, че всички кредитори 
определят точно максимална 
пределна стойност. Оценката на 
кредитоспособността се установява 
въз основа на тази максимална 
пределна стойност.
2. Промените на лихвените проценти 
се основават върху обективни, 
надеждни, публични и външни за 
кредитора показатели, като 
например пазарни лихвени проценти.



AM\881849BG.doc 71/135 PE475.786v01-00

BG

3. При повишаване на лихвения 
процент потребителят разполага 
винаги с възможността да избере 
удължаване на срока на изплащане с 
не повече от пет години, без 
допълнителни разходи и без 
увеличение на периодичните вноски.

Or. en

Изменение 205
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 а
Обвързване на допълнителните услуги
1. Държавите-членки забраняват на 
кредиторите или кредитните 
посредници да обвързват 
предложението за договор за кредит с 
условието за покупка на 
застрахователни или други финансови 
продукти от определен доставчик, 
посочен от кредитора или кредитния 
посредник, с изключение на условието 
за откриване на разплащателна 
сметка.
2. Промяната на доставчика на 
допълнителни услуги, които са 
свързани с кредитния договор за 
жилищна собственост, не може да 
оказва отражение върху лихвения 
процент по кредита за жилищна 
собственост или върху който и да е 
друг елемент от договора за кредит.

Or. en

Обосновка

Тези правила са приложими в някои държави-членки. Кредитът не следва да бъде 
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поставян в зависимост от закупуването на обвързани с него допълнителни услуги. 
Потребителите следва да бъдат защитени от увеличение на лихвения процент по 
кредита в случай на промяна на доставчика на допълнителни услуги.

Изменение 206
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди изпълнението на услугите по 
член 3, буква д) всеки кредитен 
посредник предоставя на потребителя 
най-малко следната информация:

1. Преди изпълнението на услугите по 
член 3, буква д) всеки кредитен 
посредник предоставя безплатно на 
потребителя най-малко следната 
информация:

Or. en

Изменение 207
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за кредитните посредници, които 
не са обвързани — наличието в 
съответните случаи на комисиони, 
които кредиторът трябва да плати на 
кредитния посредник за предоставяните 
от него услуги.

з) наличието на комисиони или на 
всякакви други възнаграждения, 
включително в натура, които 
кредиторът или друга трета страна
трябва да плати на кредитния посредник 
за предоставяните от него услуги.

Or. en

Изменение 208
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 10 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на потребителя
кредитните посредници, които не са 
обвързани, предоставят информация за 
разликите в размерите на комисионите, 
дължими от различните кредитори, 
които осигуряват договорите за кредит, 
предлагани на потребителя.
Потребителят трябва да бъде 
уведомен, че има правото да изисква 
такава информация.

2. Кредитните посредници предоставят 
информация за разликите в размерите на 
комисионите, изразени в абсолютни 
стойности, дължими от различните 
кредитори, които осигуряват договорите 
за кредит, предлагани на потребителя.

Or. en

Изменение 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 10 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съгласно член 26 и при условията 
по член 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да 
актуализира списъка по параграф 1 
от настоящия член с елементите на 
информацията, която трябва да се 
предоставя на потребителя.

заличава се

По-конкретно, когато приема 
съответните делегирани актове, 
Комисията изменя при необходимост 
елементите на информацията по 
параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Изменение 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагане на параграф 1 от 
настоящия член, на Комисията се 
предоставят правомощията да 
установи при необходимост 
стандартизирана форма и начина на 
представяне на елементите на 
информацията по параграф 1 от 
настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 211
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 11 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и — в съответните случаи 
— кредитните посредници предоставят 
на потребителя подходящи разяснения 
във връзка с предлагания договор или 
договори за кредит и евентуалната
допълнителна услуга или услуги, за да 
се осигури възможност на потребителя 
да преценява дали предлаганите 
договори за кредит съответстват на 
потребностите и финансовото му 
положение. Подходящото разяснение 
включва предоставянето на 
персонализирана информация за 
характеристиките на предлаганите 
кредити, но без да се изразява 
препоръка. Кредиторите и — в 
съответните случаи — кредитните 
посредници старателно преценяват 
равнището на познанията и опита на 
потребителя в областта на кредита, 
използвайки всички необходими 
средства, за да могат да определят 

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и — в съответните случаи 
— кредитните посредници предоставят 
на потребителя подходящи разяснения 
във връзка с предлагания договор или 
договори за кредит и евентуалната 
допълнителна услуга или услуги, за да 
се осигури възможност на потребителя 
да преценява дали предлаганите 
договори за кредит съответстват на 
потребностите и финансовото му 
положение. Подходящото разяснение 
включва предоставянето на 
персонализирана информация за 
съществените характеристики на 
предлаганите кредити, но без да се 
изразява препоръка.
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какви разяснения да му предоставят, 
и съответно адаптират своите 
разяснения.

Or. en

Изменение 212
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 11 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и — в съответните случаи 
— кредитните посредници предоставят 
на потребителя подходящи разяснения 
във връзка с предлагания договор или 
договори за кредит и евентуалната 
допълнителна услуга или услуги, за да 
се осигури възможност на потребителя 
да преценява дали предлаганите 
договори за кредит съответстват на 
потребностите и финансовото му 
положение. Подходящото разяснение 
включва предоставянето на 
персонализирана информация за 
характеристиките на предлаганите 
кредити, но без да се изразява 
препоръка. Кредиторите и — в 
съответните случаи — кредитните 
посредници старателно преценяват 
равнището на познанията и опита на 
потребителя в областта на кредита, 
използвайки всички необходими 
средства, за да могат да определят какви 
разяснения да му предоставят, и 
съответно адаптират своите разяснения.

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и — в съответните случаи 
— кредитните посредници предоставят 
на потребителя подходящи разяснения 
във връзка с предлагания договор или 
договори за кредит и евентуалната 
допълнителна услуга или услуги, за да 
се осигури възможност на потребителя 
да преценява дали предлаганите 
договори за кредит съответстват на 
потребностите и финансовото му 
положение. Подходящото разяснение 
включва предоставянето на 
персонализирана информация за 
характеристиките на предлаганите 
кредити, включително свързаните с 
тях разходи и рискове,но без да се 
изразява препоръка. Кредиторите и — в 
съответните случаи — кредитните 
посредници старателно преценяват 
равнището на познанията и опита на 
потребителя в областта на кредита, 
използвайки всички необходими 
средства, за да могат да определят какви 
разяснения да му предоставят, и 
съответно адаптират своите разяснения.

Or. en
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Изменение 213
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 11 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и — в съответните 
случаи — кредитните посредници 
предоставят на потребителя подходящи 
разяснения във връзка с предлагания 
договор или договори за кредит и 
евентуалната допълнителна услуга или 
услуги, за да се осигури възможност на 
потребителя да преценява дали 
предлаганите договори за кредит 
съответстват на потребностите и 
финансовото му положение. 
Подходящото разяснение включва 
предоставянето на персонализирана 
информация за характеристиките на 
предлаганите кредити, но без да се 
изразява препоръка. Кредиторите и — в 
съответните случаи — кредитните 
посредници старателно преценяват 
равнището на познанията и опита на 
потребителя в областта на кредита, 
използвайки всички необходими 
средства, за да могат да определят какви 
разяснения да му предоставят, и 
съответно адаптират своите разяснения.

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и кредитните посредници 
предоставят на потребителя подходящи 
разяснения във връзка с предлагания 
договор или договори за кредит и 
евентуалната допълнителна услуга или 
услуги, за да се осигури възможност на 
потребителя да преценява дали 
предлаганите договори за кредит 
съответстват на потребностите и 
финансовото му положение. 
Подходящото разяснение включва 
предоставянето на персонализирана 
информация за характеристиките на 
предлаганите кредити, включително 
свързаните с тях разходи и рискове,но 
без да се изразява препоръка. 
Кредиторите и кредитните посредници 
преценяват равнището на познанията и 
опита на потребителя в областта на 
кредита, използвайки всички 
необходими средства, за да могат да 
определят какви разяснения да му 
предоставят, и съответно адаптират 
своите разяснения.

Or. en

Обосновка

Не съществува обективна причина за разграничение между кредиторите и 
кредитните посредници, тъй като понякога потребителите влизат във връзка 
единствено с посредниците. Следователно задължението за предоставяне на 
разяснения следва да бъде приложимо еднакво за двете категории. Въпреки това би 
било несъразмерно да се изисква от кредиторите и кредитните посредници да 
преценяват „старателно” равнището на познанията, тъй като това може да бъде 
практически невъзможно.
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Изменение 214
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 12 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Годишният процент на разходите, 
който на годишна база се равнява на 
настоящата стойност на всички бъдещи 
или съществуващи задължения (усвоени 
суми, погасителни вноски и разходи), 
договорени между кредитора и 
потребителя, се изчислява по 
математическата формула, съдържаща 
се в приложение I.

1. Годишният процент на разходите, 
който на годишна база се равнява на 
настоящата стойност на всички бъдещи 
или съществуващи задължения (усвоени 
суми, погасителни вноски и разходи), 
договорени между кредитора и 
потребителя, се изчислява по 
математическата формула, съдържаща 
се в приложение I. В стойността на 
годишния лихвен процент се отчита 
надлежно въздействието на всички 
съответни фактори. Годишният 
лихвен процент включва всички 
разходи и паричния поток с 
комбинирани договори (compound 
contracts), с които трябва да се 
изплати предоставената като 
кредит сума.

Or. en

Изменение 215
Damien Abad

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изчислението на годишния процент 
на разходите в общите разходи по 
кредита за потребителя не се 
включват разходите, които 
потребителят заплаща при 
неизпълнение на задълженията си по
договора за кредит.

За изчислението на годишния процент 
на разходите се определя сборът на 
таксите, които кредиторът налага в 
своя полза по отношение на 
сключването и изпълнението на
договора за кредит.

Or. fr
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Изменение 216
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато откриването на сметка е 
задължително изискване за получаване 
на кредита, разходите за поддържане на 
тази сметка, разходите за използване на 
платежен инструмент за плащанията, 
свързани както с погасяването, така и с 
усвояването на кредита по тази сметка, 
и другите разходи, свързани с 
извършването на плащанията, се 
включват в общите разходи по кредита 
за потребителя, освен ако 
споменатите разходи са посочени 
ясно и отделно в договора за кредит 
или в друг договор, сключен с 
потребителя.

Когато откриването на сметка е 
задължително изискване за получаване 
на кредита, разходите за поддържане на 
тази сметка, разходите за използване на 
платежен инструмент за плащанията, 
свързани както с погасяването, така и с 
усвояването на кредита по тази сметка, 
и другите разходи, свързани с 
извършването на плащанията, се 
включват в общите разходи по кредита 
за потребителя.

Or. en

Изменение 217
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При договорите за кредит, които 
съдържат клаузи, позволяващи 
изменение на лихвения процент по 
кредита и — в съответните случаи — на 
размера на разходите, съдържащи се в 
годишния процент на разходите, които 
не могат да получат конкретно 
стойностно изражение към момента на 
изчислението, годишният процент на 
разходите се изчислява, като се приеме, 

4. При договорите за кредит, които 
съдържат клаузи, позволяващи 
изменение на лихвения процент по 
кредита и — в съответните случаи — на 
размера на разходите, съдържащи се в 
годишния процент на разходите, които 
не могат да получат конкретно 
стойностно изражение към момента на 
изчислението, годишният процент на 
разходите се изчислява, като се приеме, 
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че лихвеният процент и другите разходи 
се вземат за целите на изчислението в 
размера, който е бил определен при 
подписването на договора.

че лихвеният процент и другите разходи 
се вземат за целите на изчислението в 
размера, който е бил определен при 
подписването на договора.

Ако потребителят посочи 
алтернативни доставчици на 
допълнителни услуги, кредиторът и 
кредитният посредник изчисляват 
повторно годишния процент на 
разходите (ГПР) въз основа на 
стойността на тези допълнителни 
услуги.

Or. en

Изменение 218
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 13 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Страните обаче могат да се 
споразумеят в договора за кредит, че 
информацията по параграф 1 се 
предоставя на потребителя периодично 
в случаите, когато промяната на 
лихвения процент по кредита е пряко 
зависима от промяната на референтен 
лихвен процент, новият референтен 
лихвен процент се публикува чрез 
подходящи средства, а информацията 
относно новия референтен лихвен 
процент се съхранява и при кредитора.

2. Страните обаче могат да се 
споразумеят в договора за кредит, че 
информацията по параграф 1 се 
предоставя на потребителя периодично 
в случаите, когато промяната на 
лихвения процент по кредита е пряко 
зависима от промяната на референтен 
лихвен процент, новият референтен 
лихвен процент се публикува чрез 
подходящи средства, а информацията 
относно новия референтен лихвен 
процент се съхранява и при кредитора и 
се съобщава лично на потребителя 
заедно с размера на новите месечни 
вноски.

Or. en

Изменение 219
Ashley Fox
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Предложение за директива
Член 13 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Страните обаче могат да се 
споразумеят в договора за кредит, че 
информацията по параграф 1 се 
предоставя на потребителя 
периодично в случаите, когато 
промяната на лихвения процент по 
кредита е пряко зависима от 
промяната на референтен лихвен 
процент, новият референтен лихвен 
процент се публикува чрез подходящи 
средства, а информацията относно 
новия референтен лихвен процент се 
съхранява и при кредитора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Поради въздействието, което може да окаже върху потребителя евентуална 
промяна на лихвения процент по кредита, индивидуалното уведомление е по-
подходящо от публичната информация.

Изменение 220
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 13 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Страните обаче могат да се 
споразумеят в договора за кредит, че 
информацията по параграф 1 се 
предоставя на потребителя периодично 
в случаите, когато промяната на 
лихвения процент по кредита е пряко 
зависима от промяната на референтен 
лихвен процент, новият референтен 
лихвен процент се публикува чрез 
подходящи средства, а информацията 

2. Страните обаче могат да се 
споразумеят в договора за кредит, че 
информацията по параграф 1 се 
предоставя на потребителя периодично 
в случаите, когато промяната на 
лихвения процент по кредита е пряко 
зависима от промяната на референтен 
лихвен процент, новият референтен 
лихвен процент се публикува чрез 
подходящи средства, а информацията 
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относно новия референтен лихвен 
процент се съхранява и при кредитора.

относно новия референтен лихвен 
процент се съхранява и при кредитора. 
Кредиторът може да продължи да 
уведомява потребителите 
периодично относно промени в 
лихвения процент по кредитите, 
когато лихвеният процент по 
кредитите не се съотнася пряко с 
промяна на референтния лихвен 
процент, ако подобни разпоредби биха 
били приложими преди влизането в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

В някои държави-членки потребителите могат да бъдат уведомявани относно 
промени на лихвените проценти по кредитите чре обявяването на тези промени на 
лихвения процент в националните вестници и държавата-членка, в която тази 
практика е установена и се радва на широк прием, следва да има право да поддържа 
тази система.

Изменение 221
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Когато промените на лихвения 
процент по кредитите се определят 
посредством търгове на 
капиталовите пазари и поради тази 
причина не е възможно кредиторът 
да уведоми потребителя относно 
каквато и да било промяна, преди 
промяната да влезе в сила, 
кредиторът, достатъчно време преди 
търга, ще уведоми потребителя в 
писмен вид относно предстоящата 
процедура и очакваното равнище на 
новия лихвен процент по кредитите.

Or. en
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Обосновка

Когато промените на лихвения процент по кредитите се определят посредством 
търгове на капиталовите пазари, кредиторът няма да знае точния нов лихвен 
процент преди приключването на търга и продажбата на облигациите.

Изменение 222
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 14 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договор за кредит 
кредиторът извършва задълбочена 
оценка на кредитоспособността на 
потребителя въз основа на критерии 
като доходите, спестяванията, дълговете 
и другите финансови задължения на 
потребителя. Тази оценка се извършва 
въз основа на необходимата 
информация, която кредиторът или — в 
съответните случаи — кредитният 
посредник е получил от потребителя и 
от съответните вътрешни или външни 
източници, и трябва да отговаря на 
изискванията за необходимост и 
пропорционалност по член 6 от 
Директива 95/46/ЕО. Държавите-членки 
гарантират, че кредиторите установяват 
подходящи процедури за оценка на 
кредитоспособността на 
потребителите. Тези процедури се 
преразглеждат редовно; те се 
документират, а документацията 
подлежи на актуализиране.

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договор за кредит 
кредиторът извършва задълбочена 
оценка на кредитоспособността на 
потребителя и на поносимостта на 
договора за кредит и неговите условия 
за потребителя въз основа на 
критерии, които следва да бъдат 
публично оповестени, като доходите, 
спестяванията, дълговете и другите 
финансови задължения на потребителя. 
Тази оценка се извършва въз основа на 
необходимата информация, която 
кредиторът или — в съответните случаи 
— кредитният посредник е получил от 
потребителя и от съответните вътрешни 
или външни източници, и трябва да 
отговаря на изискванията за 
необходимост и пропорционалност по 
член 6 от Директива 95/46/ЕО. 
Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите установяват подходящи 
процедури за оценка на 
кредитоспособността на потребителя 
и на поносимостта на договора за 
кредит и неговите условия за 
потребителя в интерес на 
потребителите. Тези процедури се 
преразглеждат редовно; те се 
документират, а документацията 
подлежи на актуализиране.
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Or. en

Изменение 223
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 14 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договор за кредит 
кредиторът извършва задълбочена 
оценка на кредитоспособността на 
потребителя въз основа на критерии 
като доходите, спестяванията, дълговете 
и другите финансови задължения на 
потребителя. Тази оценка се извършва 
въз основа на необходимата 
информация, която кредиторът или — в 
съответните случаи — кредитният 
посредник е получил от потребителя и 
от съответните вътрешни или външни 
източници, и трябва да отговаря на 
изискванията за необходимост и 
пропорционалност по член 6 от 
Директива 95/46/ЕО. Държавите-членки 
гарантират, че кредиторите установяват 
подходящи процедури за оценка на 
кредитоспособността на потребителите. 
Тези процедури се преразглеждат 
редовно; те се документират, а 
документацията подлежи на 
актуализиране.

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договор за кредит 
кредиторът извършва задълбочена 
оценка на кредитоспособността на 
потребителя въз основа на критерии 
като доходите, спестяванията, дълговете 
и другите финансови задължения на 
потребителя. в случаите, когато 
оценката се свързва с договор за 
кредит, съгласно който 
потребителят или неговите роднини 
няма да обитават повече от 40% от 
имота и който му позволява да 
отдава под наем целия имот или част 
от него, държавите-членки може да 
позволят на кредиторите при 
извършването на оценката на 
кредитоспособността да вземат 
предвид разумен прогнозиран доход от 
наем; Тази оценка се извършва въз 
основа на необходимата информация, 
която кредиторът или — в съответните 
случаи — кредитният посредник е 
получил от потребителя и от 
съответните вътрешни или външни 
източници, и трябва да отговаря на 
изискванията за необходимост и 
пропорционалност по член 6 от 
Директива 95/46/ЕО. Държавите-членки 
гарантират, че кредиторите установяват 
подходящи процедури за оценка на 
кредитоспособността на потребителите. 
Тези процедури се преразглеждат 
редовно; те се документират, а 
документацията подлежи на 
актуализиране.
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Or. en

Обосновка

Транзакциите за закупуване с цел отдаване под наем, предприети лично (не чрез 
дружество с ограничена отговорност), и транзакциите за имоти, една част от 
които се използва за жилищни цели, а друга – за търговски, ще се считат за лични 
кредити, обезпечени с имот. Тези кредити в крайна сметка ще бъдат изплатени от 
доходите от наем, генерирани от недвижимата собственост, и следователно се 
основават повече върху този доход от наем, а не върху дохода на потребителя.

Изменение 224
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 14 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договор за кредит 
кредиторът извършва задълбочена 
оценка на кредитоспособността на 
потребителя въз основа на критерии 
като доходите, спестяванията, дълговете 
и другите финансови задължения на 
потребителя. Тази оценка се извършва 
въз основа на необходимата 
информация, която кредиторът или — в 
съответните случаи — кредитният 
посредник е получил от потребителя и 
от съответните вътрешни или външни 
източници, и трябва да отговаря на 
изискванията за необходимост и 
пропорционалност по член 6 от 
Директива 95/46/ЕО. Държавите-членки 
гарантират, че кредиторите установяват 
подходящи процедури за оценка на 
кредитоспособността на потребителите. 
Тези процедури се преразглеждат 
редовно; те се документират, а 
документацията подлежи на 
актуализиране.

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договор за кредит 
кредиторът извършва задълбочена 
оценка на кредитоспособността на 
потребителя и на поносимостта на 
договора за кредит и неговите условия 
за потребителя въз основа на 
критерии, които следва да бъдат 
публично оповестени, като доходите, 
спестяванията, дълговете и другите 
финансови задължения на потребителя. 
Тази оценка се извършва въз основа на 
необходимата информация, която 
кредиторът или — в съответните случаи 
— кредитният посредник е получил от 
потребителя и от съответните вътрешни 
или външни източници, и трябва да 
отговаря на изискванията за 
необходимост и пропорционалност по 
член 6 от Директива 95/46/ЕО. 
Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите установяват подходящи 
процедури за оценка на 
кредитоспособността на потребителя 
и на поносимостта на договора за 
кредит и неговите условия за 
потребителя в интерес на 
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потребителите. Тези процедури се 
преразглеждат редовно; те се 
документират, а документацията 
подлежи на актуализиране.

Or. en

Изменение 225
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Целта на оценката на 
кредитоспособността на 
потребителя включва 
предотвратяването на прекомерното 
задлъжняване.
В случай на неплащане на 
погасителни вноски кредиторът 
поема отговорността, ако неговото 
решение се основава на недостатъчно 
качествена оценка на 
кредитоспособността на 
потребителя и адекватността на 
договора за кредит. Разходите по 
безотговорно отпускане на кредит се 
покриват от кредитора.

Or. en

Изменение 226
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По целесъобразност държавите-
членки гарантират, че при 
определянето на съотношението 
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между размера на кредита и 
стойността се извършва правилна 
оценка на стойността на имота, 
използван за обезпечение на 
споразумението за кредит. 
Кредиторите съобщават всички 
оценки и потенциални съмнения, 
породени у тях във връзка със 
стойността на имота.  Държавите-
членки гарантират, че оценката на 
имота се извършва от независими и 
признати страни.

Or. en

Обосновка

Качеството на оценката на имота е от съществено значение при оценяването на 
финансовата сигурност на потребителя. 

Изменение 227
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. По целесъобразност държавите-
членки гарантират, че при 
определянето на съотношението 
между размера на кредита и 
стойността се извършва правилна 
оценка на стойността на имота, 
използван за обезпечение на 
споразумението за кредит. 
Кредиторите съобщават всички 
оценки и потенциални съмнения, 
породени у тях във връзка със 
стойността на имота.  Държавите-
членки гарантират, че оценката на 
имота се извършва от независими и 
признати страни. Ако оценката на 
стойността на имота не е извършена 
правилно, съдът може да постанови 
цялостно анулиране на задължението 
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след връщане на собствеността.

Or. en

Изменение 228
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато оценката на 
кредитоспособността на 
потребителя показва, че той 
вероятно няма да може да изплати 
кредита си през срока на договора за 
кредит, кредиторът отказва да 
отпусне кредит;

заличава се

Or. de

Изменение 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато оценката на 
кредитоспособността на 
потребителя показва, че той 
вероятно няма да може да изплати 
кредита си през срока на договора за 
кредит, кредиторът отказва да 
отпусне кредит.

заличава се

Or. en

Обосновка

Кредиторът следва, разбира се, да взима предвид резултатите от оценката на 
кредитоспособността, но предложеното негъвкаво правило би могло да доведе до 
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нежелани резултати, а имено отказ на достъп до кредит за някои потребители, без 
да са налице основателни причини. Достатъчно ще е кредиторът да бъде задължен, в 
съответствие с член 5, параграф 1, да действа честно, лоялно и професионално, като 
отчита максимално интересите на потребителя, при вземането на решение относно 
отпускането на кредит.

Изменение 230
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато оценката на 
кредитоспособността на 
потребителя показва, че той 
вероятно няма да може да изплати 
кредита си през срока на договора за 
кредит, кредиторът отказва да 
отпусне кредит.

заличава се

Or. en

Изменение 231
Damien Abad

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато оценката на
кредитоспособността на потребителя 
показва, че той вероятно няма да може 
да изплати кредита си през срока на
договора за кредит, кредиторът отказва 
да отпусне кредит;

а) когато оценката на 
кредитоспособността на потребителя 
показва, че той вероятно няма да може 
да изпълнява договорните си 
задължения съгласно договора за 
кредит, кредиторът, ако въпреки това
отпусне кредита, документира и 
обосновава своето решение само за 
пруденциални цели. 

Or. fr
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Изменение 232
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато оценката на 
кредитоспособността на потребителя 
показва, че той вероятно няма да може 
да изплати кредита си през срока на
договора за кредит, кредиторът отказва 
да отпусне кредит.

а) когато оценката на 
кредитоспособността на потребителя 
показва, че той вероятно няма да може 
да изпълнява договорните си 
задължения съгласно договора за 
кредит, кредиторът, ако все пак отпусне 
кредит, документира своето решение, 
както и основанията за това 
решение, в случай че това се изисква 
за целите на надзора.

Or. en

Обосновка

Една законова забрана за предоставяне на кредит в случай на отрицателна оценка на 
кредитоспособността на потребителя би била непропорционална, тъй като би била в 
противоречие със свободата на договаряне.

Изменение 233
Damien Abad

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато искането за кредит се 
отхвърля, кредиторът информира 
потребителя незабавно и безплатно 
за основанията за отказа;

б) когато искането за кредит се 
отхвърля, потребителят, ако желае, 
може да поиска от кредитора да му 
предостави основанията за отказа.

Or. fr
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Изменение 234
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато искането за кредит се 
отхвърля, кредиторът информира 
потребителя незабавно и безплатно за 
основанията за отказа;

б) когато искането за кредит се 
отхвърля, кредиторът информира 
потребителя незабавно и безплатно.

Or. en

Обосновка

Информацията за основанията за отказа би могла да накара потребителите да 
модифицират своето заявление, като представят невярна информация.

Изменение 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) без да се засяга общото право на 
достъп по член 12 от Директива 
95/46/ЕО, когато искането за кредит 
е отхвърлено въз основа на 
автоматизирано решение или 
решение, взето чрез методи като 
автоматизирано определяне на 
кредитна оценка, кредиторът 
незабавно и безплатно информира 
потребителя и му обяснява начина на 
вземане на автоматизираното 
решение;

заличава се

Or. en
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Изменение 236
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) без да се засяга общото право на 
достъп по член 12 от Директива 
95/46/ЕО, когато искането за кредит 
е отхвърлено въз основа на 
автоматизирано решение или 
решение, взето чрез методи като 
автоматизирано определяне на 
кредитна оценка, кредиторът 
незабавно и безплатно информира 
потребителя и му обяснява начина на 
вземане на автоматизираното 
решение;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба следва да се заличи с оглед на член 15 от Директива 95/46/ЕО за 
защита на физическите лица при обработването на лични данни.

Изменение 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) потребителят може да поиска 
решението да бъде преразгледано по 
неавтоматизиран метод.

заличава се

Or. en

Обосновка

Добавената стойност на тази разпоредба за потребителя е неясна.
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Изменение 238
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) потребителят може да поиска 
решението да бъде преразгледано по 
неавтоматизиран метод.

е) потребителят може да поиска 
решението да бъде преразгледано.

Or. en

Обосновка

Преразглеждането по неавтоматизиран метод би било особено обременително за 
кредиторите.

Изменение 239
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
когато страните планират 
увеличаване на общия размер на 
кредита, отпуснат след сключването 
на договора за кредит, предоставената 
на кредитора финансова информация за 
потребителя се актуализира и се 
извършва нова оценка на 
кредитоспособността му, преди да се 
одобри значително повишение на общия 
размер на кредита.

3. Държавите-членки гарантират, че 
когато потребителят поиска 
увеличаване на общия размер на 
кредита след сключването на договора 
за кредит, предоставената на кредитора 
финансова информация за потребителя 
се актуализира и се извършва нова 
оценка на кредитоспособността му, 
преди да се одобри значително 
повишение на общия размер на кредита.

Or. en

Обосновка

Общият размер на кредита може да се увеличи и в резултат на променливи лихвени 



AM\881849BG.doc 93/135 PE475.786v01-00

BG

проценти. Следва да е ясно, че финансовата информация следва да се актуализира 
само в случай че потребителят поиска увеличаване на кредита.

Изменение 240
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
наред с оценяването на 
кредитоспособността на потребителя 
кредиторите получават и необходимата
информация за личното и финансовото 
положение на потребителя и за 
предпочитанията и целите му и че те 
разглеждат достатъчно голям брой 
договори за кредит от продуктовата си 
гама, за да определят кои продукти не
са подходящи за потребителя предвид 
на неговите потребности, финансово 
състояние и лично положение. Анализът 
за определяне на подходящите за 
потребителя продукти се основава на 
информацията, която е актуална към 
момента, и на обосновани допускания за 
изменението на положението на 
потребителя за срока на предложения 
договор за кредит.

4. Държавите-членки гарантират, че 
наред с оценяването на 
кредитоспособността на потребителя 
кредиторите получават и необходимата 
информация за личното и финансовото 
положение на потребителя и за 
предпочитанията и целите му и че те 
разглеждат достатъчно голям брой 
договори за кредит от продуктовата си 
гама, за да определят кои продукти 
отговарят в най-голяма степен на 
интересите на потребителя предвид на 
неговите потребности, финансово 
състояние и лично положение. Анализът 
за определяне на подходящите за 
потребителя продукти се основава на 
информацията, която е актуална към 
момента, и на обосновани допускания за 
изменението на положението на 
потребителя за срока на предложения 
договор за кредит.

Държавите-членки гарантиран освен 
това, че всяко искане за информация 
се ограничава до необходимото за 
оценката на кредитоспособността и 
че данните, събрани в този контекст, 
няма да се използват за други цели. 
Потребителят получава пълен 
достъп до всички данни, свързани с 
неговото лично положение, и 
разполага с възможността да ги 
коригира при необходимост.

Or. en
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Изменение 241
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
наред с оценяването на 
кредитоспособността на 
потребителя кредиторите получават 
и необходимата информация за 
личното и финансовото положение 
на потребителя и за 
предпочитанията и целите му и че 
те разглеждат достатъчно голям 
брой договори за кредит от 
продуктовата си гама, за да 
определят кои продукти не са 
подходящи за потребителя предвид на 
неговите потребности, финансово 
състояние и лично положение. 
Анализът за определяне на 
подходящите за потребителя 
продукти се основава на 
информацията, която е актуална към 
момента, и на обосновани допускания 
за изменението на положението на 
потребителя за срока на 
предложения договор за кредит.

заличава се

Or. de

Изменение 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
наред с оценяването на 

заличава се
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кредитоспособността на 
потребителя кредиторите получават 
и необходимата информация за 
личното и финансовото положение 
на потребителя и за 
предпочитанията и целите му и че 
те разглеждат достатъчно голям 
брой договори за кредит от 
продуктовата си гама, за да 
определят кои продукти не са 
подходящи за потребителя предвид на 
неговите потребности, финансово 
състояние и лично положение. 
Анализът за определяне на 
подходящите за потребителя 
продукти се основава на 
информацията, която е актуална към 
момента, и на обосновани допускания 
за изменението на положението на 
потребителя за срока на 
предложения договор за кредит.

Or. en

Обосновка

Според тази формулировка би следвало кредиторът да трябва да иска информация 
относно положението на потребителя двукратно: първо, при оценка на 
кредитоспособността, и второ – след като е направил оценката, за да изпълни 
задълженията, предвидени в този параграф. Това би създало ненужна бюрокрация.

Изменение 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да определя 
и изменя критериите, които следва 
да бъдат отчитани при оценката на 
кредитоспособността по параграф 1 
от настоящия член и за да се 

заличава се
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гарантира, че кредитните продукти 
не са неподходящи за потребителя 
съгласно параграф 4 от настоящия 
член.

Or. en

Изменение 244
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителите предоставят на
кредиторите и – в съответните случаи –
на кредитните посредници цялостна и 
вярна информация за финансовото и 
личното си положение, когато подават
искане за кредит. Тази информация 
трябва при необходимост да бъде 
придружена от документи от 
независими източници, които подлежат 
на проверка.

1. Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и – в съответните случаи –
кредитните посредници изискват от 
потребителите цялата необходима
информация за финансовото и личното 
им положение в процеса на подаване на
искане за кредит. Тази информация 
трябва при необходимост да бъде 
придружена от документи от 
независими източници, които подлежат 
на проверка.

Or. en

Изменение 245
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до информацията, която 
потребителят трябва да осигури, за 
да може кредиторът да извърши 
задълбочена оценка на 
кредитоспособността му и да реши 
дали да отпусне кредит или не, 
държавите-членки гарантират, че по 

Що се отнася до информацията, която се 
изисква от потребителя съгласно 
параграф 1, държавите-членки 
гарантират, че по време на 
преддоговорния етап кредиторите ясно 
посочват каква информация трябва да 
представи потребителят, в т.ч. 
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време на преддоговорния етап 
кредиторите ясно посочват каква 
информация трябва да представи 
потребителят, в т.ч. доказателства от 
независими източници, подлежащи на 
проверка. Държавите-членки гарантират 
също така, че кредиторите посочват 
точно в какви срокове потребителите 
трябва да представят съответната 
информация.

доказателства от независими източници, 
подлежащи на проверка. Държавите-
членки гарантират също така, че 
кредиторите посочват точно в какви 
срокове потребителите трябва да 
представят съответната информация.

Or. en

Изменение 246
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
че кредиторите и където е 
приложимо, кредитните посредници 
полагат съответните дължими 
грижи за проверка на това дали 
потребителят е предоставил 
необходимата информация съгласно 
параграф 1. Държавите-членки 
гарантират, че след като бъде 
направено предложение за кредит, 
кредиторът не може да налага 
наказание на потребителя за 
непредоставяне на пълна 
информация, ако кредиторът или 
когато е приложимо, кредитният 
посредник не е поискал такава 
информация от потребителя или не е 
положил съответните дължими 
грижи за гарантиране на 
предоставянето на такава пълна 
информация.

Or. en
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Изменение 247
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 16 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка осигурява 
равноправен достъп на всички 
кредитори до използваните в 
съответната държава-членка регистри, 
за да могат кредиторите да извършват 
оценка на кредитоспособността и да 
следят дали потребителите спазват 
задълженията по кредитите си през 
срока на договора за кредит. Тези 
регистри включват базите данни, 
поддържани от частни бюра или 
агенции за кредитна информация, и 
публичните кредитни регистри.

1. Всяка държава-членка осигурява 
равноправен достъп на всички 
кредитори до използваните в 
съответната държава-членка регистри, 
за да могат кредиторите да извършват 
оценка на кредитоспособността и да 
следят дали потребителите спазват 
задълженията по кредитите си през 
срока на договора за кредит. Тези 
регистри включват базите данни, 
поддържани от частни бюра или 
агенции за кредитна информация, и 
публичните кредитни регистри.

На трансгранично равнище могат да 
бъдат обменяни само отрицателни 
данни за кредитите, включително 
информация за липса на отрицателни 
данни.

Or. en

Изменение 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 16 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да определя 
еднакви критерии за вписването на 
данни за кредитите и еднакви условия 
за обработка на данните, които 
трябва да се прилагат спрямо 
регистрите по параграф 1 от 

заличава се
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настоящия член.
По-конкретно, със съответните 
делегирани актове се определят 
праговете, при достигането на които 
в тези регистри се вписват данни за 
кредитите, и се предвиждат 
съгласувани определения на основните 
термини, използвани в тези регистри.

Or. en

Обосновка

Тези делегирани правомощия биха могли да доведат до задължение за създаване на 
регистри с положителни данни за кредитите. Понастоящем във Финландия могат да 
се създават регистри само с отрицателни данни за кредитите. Промени, които 
засягат важни общи политики, като напр. за защита на данните, не следва да се 
въвеждат като се използват делегирани правомощия.

Изменение 249
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 16 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26 и при условията по 
членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да определя 
еднакви критерии за вписването на 
данни за кредитите и еднакви условия 
за обработка на данните, които 
трябва да се прилагат спрямо 
регистрите по параграф 1 от 
настоящия член.

заличава се

По-конкретно, със съответните 
делегирани актове се определят 
праговете, при достигането на които в 
тези регистри се вписват данни за 
кредитите, и се предвиждат 
съгласувани определения на основните 
термини, използвани в тези регистри.

Or. en
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Обосновка

Поради важната роля на кредитните бюра в рамките на индустрията за финансови 
услуги не е подходящо посочените условия и критерии да се определят чрез делегирани 
актове. Определянето на еднакви критерии за вписването на данни за кредитите и за 
обработка на данните би струвало скъпо на кредитните регистри и по-специално на 
потребителите и кредиторите. Няма доказателства за това, че тези разходи биха 
били оправдани чрез ефективно стимулиране на по-широк пазар на ипотечните 
кредити. Биха могли да възникнат непредвидени последствия.

Изменение 250
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 26 и при условията по 
членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да определя 
еднакви критерии за вписването на 
данни за кредитите и еднакви условия за 
обработка на данните, които трябва да 
се прилагат спрямо регистрите по 
параграф 1 от настоящия член.

Съгласно член 26 и при условията по 
членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да определя 
еднакви критерии за вписването на 
отрицателни данни за кредитите и 
еднакви условия за обработка на 
данните, които трябва да се прилагат 
спрямо регистрите по параграф 1 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 251
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки гарантират, 
че решенията, взети от органите, 
отговарящи за защитата на данните, 
или от съдилищата на държавата-
членка на потребителя или от 
съответните органи или съдилища в 
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други държави-членки, се спазват и 
прилагат във всяка друга държава-
членка по същия начин и без да е 
необходимо потребителят да започва 
други административни или съдебни 
процедури. Такива решения включват, 
но не се ограничават до случаи на 
неверни или погрешно приписани 
данни, нередовно събирани данни, 
необосновани допускания, спорни 
данни и всякакви произтекли от това 
действия, включително заличаване, 
коригиране, коментар или забрана за 
използване на тези данни. 
Държавите-членки гарантират, че 
потребителите трябва да бъдат 
информирани за всеки трансграничен 
обмен на отнасящи се за тях данни.
При коригиране на данни 
потребителите имат право на 
преоценка на тяхната 
кредитоспособност и вследствие на 
това на адаптиране на техните 
договори за кредит, както и на 
обезщетение за други възникнали във 
връзка с това щети.

Or. en

Изменение 252
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 17 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящата директива 
„консултация“ е услуга, отделна от 
услугата по отпускането на кредит. 
Такава услуга може да се предлага като 
консултация само когато 
възнаграждението на физическото лице, 
което предоставя услугата, е известно на 
потребителя.

1. За целите на настоящата директива 
„независима консултация за жилищен 
кредит“ е услуга, отделна от услугата 
по отпускането на кредит. Такава услуга 
може да се предлага като независима 
консултация за жилищен кредит само 
когато възнаграждението на 
физическото лице, което предоставя 
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услугата, е известно на потребителя и
ако няма конфликт на интереси с 
потребителя. Консултантите по 
жилищни кредити могат да се 
представят като независими само 
ако вземат предвид пазара цялостно.

Or. en

Изменение 253
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че в 
контекста на дадена сделка кредиторът 
или кредитният посредник уведомява 
потребителя дали се осигурява или ще 
бъде осигурена консултация или не. 
Това уведомление може да бъде 
включено в допълнение към 
преддоговорната информация. Когато 
на потребителите се осигурява 
консултация, освен изискванията по 
членове 5 и 6 държавите-членки 
гарантират, че кредиторите и 
кредитните посредници извършват 
следното:

2. Държавите-членки гарантират, че в 
контекста на дадена сделка кредиторът 
или кредитният посредник уведомява 
потребителя дали ще му бъде осигурена 
консултация и ако е приложимо, 
посочва таксата, която 
потребителят трябва да заплати за 
предоставянето на консултацията. 
Това уведомление може да бъде 
включено в допълнение към 
преддоговорната информация. Когато 
на потребителите се осигурява 
консултация, освен изискванията по 
членове 5 и 6 държавите-членки 
гарантират, че кредиторите и 
кредитните посредници извършват 
следното:

Or. en

Обосновка

По-ясна формулировка с цел да се направи ясна разлика между случаите, при които не 
се предоставя консултация, и случаите, в които такава се предоставя.

Изменение 254
Phil Prendergast
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглеждат достатъчно голям брой 
предлагани на пазара договори за 
кредит, за да могат да препоръчат най-
подходящите договори за кредит 
предвид на потребностите, финансовото 
състояние и личното положение на 
потребителя;

а) разглеждат достатъчно голям брой 
предлагани на пазара договори за 
кредит и доставчици, за да могат да 
препоръчат най-подходящите договори 
за кредит предвид на потребностите, 
финансовото състояние и личното 
положение на потребителя;

Or. en

Изменение 255
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглеждат достатъчно голям брой 
предлагани на пазара договори за 
кредит, за да могат да препоръчат 
най-подходящите договори за кредит 
предвид на потребностите, финансовото 
състояние и личното положение на 
потребителя;

а) запознават потребителя с 
различните видове договори за кредит, 
които разглеждат, така че 
потребителят да разбере въз основа 
на какво се препоръчват подходящи
договори за кредит предвид на 
потребностите, финансовото състояние 
и личното положение на потребителя;

Or. en

Изменение 256
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглеждат достатъчно голям брой а) разглеждат достатъчно голям брой 
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предлагани на пазара договори за 
кредит, за да могат да препоръчат най-
подходящите договори за кредит 
предвид на потребностите, финансовото 
състояние и личното положение на 
потребителя;

договори за кредит в рамките на 
гамата от продукти, предлагани от 
кредитора или кредитния посредник, 
за да могат да препоръчат най-
подходящите договори за кредит 
предвид на потребностите, финансовото 
състояние и личното положение на 
потребителя;

Or. en

Обосновка

Би било нереалистично да се изисква от кредиторите да предоставят консултации 
относно продуктите, предлагани от друг кредитор.

Изменение 257
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) на потребителя се предоставя 
документация за независимите 
консултации за жилищен кредит, 
предоставяни от кредиторите и 
кредитните посредници.

Or. en

Изменение 258
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки осигуряват 
наличието на спонсорирани от 
правителството независими звена, 
които да предоставят на 
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потребителите ясна и обективна 
информация относно достатъчно 
голям брой договори за кредит, 
предлагани на пазара.

Or. en

Обосновка

Независимите органи биха могли да предоставят обективна и безпристрастна 
информация на потребителите. Тази възможност би представлявала допълнение или 
алтернатива на консултациите, предоставяни от кредиторите и кредитните 
посредници.

Изменение 259
Damien Abad

Предложение за директива
Член 18 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителят има законово или 
договорно право да погаси 
задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор. В такива случаи той има 
право на намаляване на общите разходи 
по кредита, като това намаление 
включва лихвата и разходите за 
оставащата част от срока на договора.

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителят има законово право да 
погаси задълженията си по даден 
договор за кредит преди изтичането на 
срока на този договор. В такива случаи 
той има право на намаляване на общите 
разходи по кредита, като това 
намаление включва лихвата и разходите 
за оставащата част от срока на договора.

Or. fr

Изменение 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 1. Държавите-членки гарантират, че 
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потребителят има законово или 
договорно право да погаси 
задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор. В такива случаи той има 
право на намаляване на общите разходи 
по кредита, като това намаление 
включва лихвата и разходите за 
оставащата част от срока на договора.

потребителят има законово или 
договорно право да погаси изцяло или 
частично задълженията си по даден 
договор за кредит преди изтичането на 
срока на този договор. В такива случаи 
той има право на намаляване на общите 
разходи по кредита, като това 
намаление включва лихвата и разходите 
за оставащата част от срока на договора.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 16, параграф 1 от Директивата за 
потребителските кредити. Важно е потребителят да има право на частично 
предсрочно погасяване на заем.

Изменение 261
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 18 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителят има законово или 
договорно право да погаси 
задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор. В такива случаи той има 
право на намаляване на общите разходи 
по кредита, като това намаление 
включва лихвата и разходите за 
оставащата част от срока на договора.

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителят има законово право да 
погаси задълженията си по даден 
договор за кредит преди изтичането на 
срока на този договор. В такива случаи 
той има право на намаляване на общите 
разходи по кредита, като това 
намаление включва лихвата и разходите 
за оставащата част от срока на договора.

Or. es

Изменение 262
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 18 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителят има законово или 
договорно право да погаси 
задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор. В такива случаи той има 
право на намаляване на общите разходи 
по кредита, като това намаление 
включва лихвата и разходите за 
оставащата част от срока на договора.

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителят има законово право да 
погаси задълженията си по даден 
договор за кредит преди изтичането на 
срока на този договор. В такива случаи 
той има право на намаляване на общите 
разходи по кредита, като това 
намаление включва лихвата и разходите 
за оставащата част от срока на договора.

Or. en

Обосновка

Потребителят следва винаги да има право на предсрочно погасяване при условията на 
настоящия член.

Изменение 263
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да предвидят
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия 
могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения 
процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява 
правото. Държавите-членки могат 
също така да предвидят право на 
кредитора на справедливо и 
обективно обосновано обезщетение за 
евентуалните разходи, които са 
пряко свързани с предсрочното 

Държавите-членки предвиждат 
спазването на следните принципи в 
рамките на своите пазари:
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погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното 
погасяване се извършва по време на 
срока, за който лихвеният процент 
по кредита е фиксиран, 
упражняването на това право може 
да бъде обвързано със съществуването 
на специален интерес от страна на 
потребителя.

а) потребителят има право да погаси 
задължението си по всяко време.
б) не се разрешават такси за 
предсрочно погасяване. Държавите-
членки могат да определят 
максимален размер на обезщетението 
за погасяване или да изключат такова 
обезщетение като цяло в 
съответствие с особеностите на 
своите пазари на жилищни кредити.
в) в случай че обезщетението или 
максималният му размер не са 
определени на по-ниско равнище, 
обезщетението се изчислява по 
надлежно дефиниран и прозрачен 
метод. Потребителят, който 
погасява задължението си, получава 
обезщетение в случай че 
предсрочното погасяване се извършва 
в период, през който пазарните 
лихвени проценти облагодетелстват 
кредитора. 
г) потребителите биват 
информирани относно правата им на 
предсрочно погасяване и размера на 
очакваното обезщетение още на 
преддоговорния етап в съответствие 
с националните особености.
д) при договорите с променлив лихвен 
процент не се разрешават 
обезщетения за предсрочно 
погасяване.
е) предсрочно погасяване на 
задължения по договори с фиксиран 
лихвен процент, без да се плаща 
обезщетение, се разрешава в края на 
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фиксиран период. Държавите-членки 
могат да определят максималната 
продължителност на фиксирания 
период.
ж) в случай на рефинансиране на 
кредита при друг кредитор 
потенциалните такси за вписване на 
ипотеката се ограничават или 
изключват.
з) в договорите могат да бъдат 
предвидени други възможности за 
предсрочно погасяване без 
обезщетение.

Or. en

Изменение 264
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да предвидят 
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 
третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки могат също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 

Държавите-членки могат да предвидят 
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 
третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки могат също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
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съществуването на специален интерес 
от страна на потребителя.

съществуването на обоснован интерес 
от страна на потребителя.

Or. de

Изменение 265
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да предвидят 
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 
третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки могат също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на специален интерес 
от страна на потребителя.

Държавите-членки могат да предвидят 
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 
третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки могат също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
- при сключване на договор за кредит 
или на един по-късен етап - лихвеният 
процент по кредита е фиксиран, 
упражняването на това право може да 
бъде обвързано със съществуването на 
специален интерес от страна на 
потребителя.

Or. de

Изменение 266
Damien Abad
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да предвидят
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия 
могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения 
процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява 
правото. Държавите-членки могат 
също така да предвидят право на 
кредитора на справедливо и обективно 
обосновано обезщетение за 
евентуалните разходи, които са пряко 
свързани с предсрочното погасяване на 
кредита. При всички положения ако 
предсрочното погасяване се извършва 
по време на срока, за който лихвеният 
процент по кредита е фиксиран, 
упражняването на това право може
да бъде обвързано със съществуването 
на специален интерес от страна на 
потребителя.

Държавите-членки могат да предвидят 
право на кредитора на справедливо 
обезщетение, когато е обосновано, за 
евентуалните разходи, които са пряко 
свързани с предсрочното погасяване на 
кредита. Това обезщетение следва 
съответно да бъде изчислено като се 
използва прозрачен метод, определен 
преди сключването на договора.

Потребителят трябва да бъде ясно 
информиран относно правото си, 
посочено в параграф 1, и относно 
размера на обезщетението и метода 
за неговото изчисляване.

Or. fr

Изменение 267
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да предвидят 
упражняването на правото по
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия 
могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения 
процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява 
правото. Държавите-членки могат 
също така да предвидят право на 
кредитора на справедливо и 
обективно обосновано обезщетение за 
евентуалните разходи, които са 
пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното 
погасяване се извършва по време на 
срока, за който лихвеният процент 
по кредита е фиксиран, 
упражняването на това право може 
да бъде обвързано със съществуването 
на специален интерес от страна на 
потребителя.

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите не налагат санкции на
потребителите, които упражняват
правото по параграф 1, и запазват 
обезщетението за кредитора, като 
същевременно гарантират 
ефективността на пазара.

Or. es

Изменение 268
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да предвидят 
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 

Държавите-членки могат да предвидят 
упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 
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третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки могат също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на специален интерес 
от страна на потребителя.

третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Когато държава-членка въведе такива 
условия, те не бива да затрудняват 
или оскъпяват твърде много 
упражняването на правото по 
параграф 1 за потребителя.

Държавите-членки предвиждат също 
така право на кредитора на справедливо 
и обективно обосновано обезщетение за 
евентуалните разходи и загуби, които са 
пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на законен интерес от 
страна на потребителя.

Or. en

Обосновка

Потребителят следва винаги да има право на предсрочно погасяване на кредита, но 
упражняването на това право може да доведе до финансови загуби за кредитора. Би 
било справедливо кредиторите да бъдат обезщетявани за загубите, непосредствено 
свързани с предсрочното погасяване на кредита. Начинът на изчисляване на 
обезщетението следва да бъде възможно най-прозрачен за потребителя.

Изменение 269
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава-членка въведе такива 
условия, те не бива да затрудняват 
или оскъпяват твърде много 
упражняването на правото по 
параграф 1 за потребителя.

заличава се

Or. de

Изменение 270
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 а
Оценка на жилищен имот
1. Държавите-членки гарантират, че 
оценките на жилищни имоти, които 
се използват за оценка на 
обезпечението по договори за кредит, 
се извършват съгласно 
международните стандарти за 
оценяване.
2. Държавите-членки гарантират, че 
оценителите, извършващи оценки, 
използвани от кредитор за оценка на 
обезпечение, както и лицата, 
отговарящи за избора на оценител, 
възлагащи доклада за оценка и 
наблюдаващи процеса на оценяване, са 
достатъчно независими от 
кредитора, потребителя и където е 
приложимо, от кредитния посредник, 
така че да предоставят обективна и 
безпристрастна оценка.
Държавите-членки могат да 
определят допълнителни критерии, 
които да бъдат използвани за 
определяне на професионалната 
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компетентност на оценителите, 
като например акредитирано 
сертифициране, утвърдено обучение и 
наблюдение на изпълнението. Тези 
критерии не включват изискването 
оценителят да бъде установен на 
тяхна територия.
С цел да се гарантира прозрачността 
и точността на докладите за оценка 
на недвижимите имоти, държавите-
членки осигуряват достъп на пазара 
до всички сурови публични данни, 
свързани с недвижимите имоти, така 
че те да могат лесно да бъдат 
използвани отново.

Or. en

Обосновка

Приемането на общи стандарти за оценка спомага за насърчаването на 
трансграничното отпускане на кредити и за увеличаването на надеждността на 
докладите за оценка извън дадената държава. Процесът на вземане на решения по 
кредитите следва да бъде структуриран така, че да се гарантира, че лицата, 
отговарящи за възлагането на оценките на недвижимите имоти и за контрола на 
процеса, вземат решенията си независимо. Подходящата проверка на 
професионалната компетентност е от основополагащо значение, за да се гарантира, 
че оценителят спазва общия етичен кодекс. Точността на данните и достъпът до 
тях са от основополагащо значение, както изрично се посочва в Директива 
98/2003/ЕО.

Изменение 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 19 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За извършването на дейностите по 
член 3, буква д) на кредитните 
посредници се издава лиценз по 
надлежния ред от компетентен орган
съгласно определението по член 4 в 
изпращащата държава-членка. Този 
лиценз се издава въз основа на 

1. За извършването на дейностите по 
член 3, буква д) на кредитните 
посредници се издава лиценз по 
надлежния ред или те биват 
регистрирани от компетентен орган 
съгласно определението по член 4 в 
изпращащата държава-членка. Този 
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изисквания, установени в изпращащата 
държава-членка на кредитния 
посредник, и за издаването му е 
необходимо спазването на 
професионалните изисквания по 
член 20.

лиценз или регистрация се издава въз 
основа на изисквания, установени в 
изпращащата държава-членка на 
кредитния посредник, и за издаването 
му е необходимо спазването на 
изискванията, определени в членове 6 
и 21. Предвиденото впоследствие по 
отношение на лицензирането се 
прилага и за регистрацията.

Or. en

Обосновка

От гледна точка на защитата на потребителите е от основно значение кредитните 
посредници да бъдат задължени да изпълнят изискванията по членове 6 и 21. Дали 
процедурата да се назовава лицензиране или регистриране следва да се реши от всяка 
държава-членка в зависимост от съответните административни традиции. В този 
контекст следва също да се отбележи, че съгласно Директива 2002/92/ЕО за 
застрахователните посредници се изисква регистрация.

Изменение 272
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че в 
изпращащата държава-членка
компетентният орган по член 4 
упражнява надзор върху текущите 
дейности на лицензираните кредитни 
посредници.

4. Държавите-членки гарантират, че в 
съответната приемаща държава-
членка компетентните органи по член 4 
упражняват надзор върху текущите 
дейности на лицензираните кредитни 
посредници. Компетентните органи в 
приемащата държава-членка имат 
правомощия да се намесят, ако 
лицензираните кредитни посредници 
не изпълнят своите задължения и 
отговорности, определени в 
настоящата директива. 
Компетентните органи в 
приемащата държава-членка имат 
правото да откажат достъп, ако 
имат основателна причина за 
съмнение дали въпросните 
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посредници отговарят на 
предварителните условия, определени 
в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да имат възможността да запазят 
изискванията за изпълнението и докладването на дейността по отношение на 
посредниците, които осъществяват дейност в техните юрисдикции, с цел да могат 
да поддържат високо равнище на защита на потребителите.

Изменение 273
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 21 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки имат право да 
ограничават всякакви плащания от 
потребители към кредитори и 
кредитни посредници преди 
действителното сключване на 
договора за кредит.

Or. en

Обосновка

Това е необходима разпоредба за предотвратяване на опитите за измами.

Изменение 274
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато кредитен посредник има клон 
в държава-членка, различна от 
неговата изпращаща държава-членка, 
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компетентният орган на държавата-
членка, в която е разположен клонът, 
поема отговорността да гарантира, 
че услугите, предоставяни от клона 
на нейната територия, се извършват 
в съответствие със задълженията, 
установени в членове 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17 и 18, както и с 
мерките, приети съгласно тях.
Компетентният орган на 
държавата-членка, в която е 
разположен клонът, има правото да 
проверява начина на работа на клона 
и да изисква крайно необходими 
промени, за да може компетентният 
орган да приведе в действие 
изпълнението на задълженията 
съгласно членове 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17 и 18 и на мерките, 
приети съгласно тях, по отношение 
на услугите и/или дейностите, 
извършвани от клона на нейната 
територия.

Or. en

Обосновка

Гарантира, че компетентните органи в приемащата-държава-членка имат 
възможността да регулират изпълнението на дейността на тяхната територия, 
като се имат предвид последствията за защитата на потребителите.

Изменение 275
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 22 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато приемащата държава-членка 
има ясни и доказуеми основания да 
заключи, че даден кредитен посредник, 
извършващ дейност на територията й 
при упражняване на свободата на 
предоставяне на услуги или чрез клон, е 

4. Когато приемащата държава-членка 
има ясни и доказуеми основания да 
заключи, че даден кредитен посредник, 
извършващ дейност на територията й 
при упражняване на свободата на 
предоставяне на услуги или чрез клон, е 
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нарушил установените в настоящата 
директива задължения, тя отнася 
констатациите си до компетентния 
орган на изпращащата държава-членка, 
която взема необходимите мерки. 
Когато въпреки взетите от 
компетентния орган на изпращащата 
държава-членка мерки кредитният 
посредник продължава да действа по 
начин, който очевидно накърнява 
интересите на потребителите в 
приемащата държава-членка или пречи 
на правилното функциониране на 
пазарите, се предприема следното:

нарушил установените в настоящата 
директива задължения, по отношение 
на които не се предоставят 
правомощия на компетентния орган в 
приемащата държава-членка, тя 
отнася констатациите си до 
компетентния орган на изпращащата 
държава-членка, която взема 
необходимите мерки. Когато въпреки 
взетите от компетентния орган на 
изпращащата държава-членка мерки 
кредитният посредник продължава да 
действа по начин, който очевидно 
накърнява интересите на потребителите 
в приемащата държава-членка или 
пречи на правилното функциониране на 
пазарите, се предприема следното:

Or. en

Обосновка

Гарантира, че компетентните органи в приемащата-държава-членка имат 
възможността да регулират изпълнението на дейността на тяхната територия, 
като се имат предвид последствията за защитата на потребителите.

Изменение 276
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато компетентните органи на 
приемащата държава-членка 
установят, че кредитният посредник, 
който има клон в рамките на 
нейната територия, нарушава 
правните или регулаторните 
разпоредби, приети в тази държава 
съгласно разпоредбите на 
настоящата директива, даващи 
правомощия на компетентните 
органи на приемащата държава-
членка, тези органи изискват от 
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кредитния посредник да преустанови 
неправомерното положение.
Когато въпреки взетите от 
компетентния орган на приемащата 
държава-членка мерки кредитният 
посредник продължава да действа по 
начин, който очевидно накърнява 
интересите на потребителите в 
приемащата държава-членка или 
правилното функциониране на 
пазарите, се прилага следното:
а) След като информира 
компетентния орган на 
изпращащата държава-членка, 
компетентният орган на 
приемащата държава-членка взема 
всички необходими целесъобразни 
мерки, за да защити потребителите 
и правилното функциониране на 
пазарите, като попречи на 
нарушаващите нормите кредитни 
посредници да продължат да 
извършват сделки на територията 
им. Комисията бива информирана за 
тези мерки своевременно.
б) Освен това компетентният орган 
на приемащата държава-членка 
може да отнесе въпроса до ЕБО и да 
поиска от него съдействие в 
съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010. В този 
случай ЕБО може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на посочения член.

Or. en

Обосновка

Гарантира, че компетентните органи в приемащата-държава-членка имат 
възможността да регулират изпълнението на дейността на тяхната територия, 
като се имат предвид последствията за защитата на потребителите.

Изменение 277
Catherine Stihler
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
наказания за специални случаи, 
когато потребителите съзнателно 
предоставят непълна или невярна 
информация, за да получат 
положителна оценка на 
кредитоспособността, ако пълната и 
вярна информация би довела до 
отрицателна оценка на 
кредитоспособността, и когато 
впоследствие потребителите не 
могат да изпълнят условията по 
договора; държавите-членки вземат 
всички необходими мерки, за да 
осигурят налагането на тези 
наказания.

заличава се

Or. en

Изменение 278
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 25 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
въвеждането на подходящи и ефективни 
процедури по подаване и разглеждане 
на жалби и обезщетяване за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
относно правата и задълженията по 
настоящата директива, възникващи 
между кредиторите и потребителите и 
между кредитните посредници и 
потребителите; когато това е 
целесъобразно, за целта се използват
съществуващи органи. Държавите-
членки гарантират също така, че всички 

1. Държавите-членки осигуряват 
въвеждането на подходящи,
независими, балансирани и ефективни 
процедури по подаване и разглеждане 
на жалби и обезщетяване за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
относно правата и задълженията по 
настоящата директива, възникващи 
между кредиторите и потребителите и 
между кредитните посредници и 
потребителите. Може да се използват 
съществуващи органи, ако същите 
имат неутрална позиция и са 
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кредитори и кредитни посредници се 
присъединяват към един или няколко от 
тези органи, извършващи процедури по 
разглеждане на жалби и обезщетяване.

балансирани.  Държавите-членки 
гарантират също така, че всички 
кредитори и кредитни посредници се 
присъединяват към един или няколко от 
тези органи, извършващи процедури по 
разглеждане на жалби и обезщетяване.

Or. en

Обосновка

Съществуват огромни разлики в прилагането на схеми за алтернативно разрешаване 
на спорове в различните страни в Европа. Докато в някои държави-членки схемите за 
алтернативно разрешаване на спорове са действително независими от доставчиците, 
случаят не е такъв в други държави-членки.

Изменение 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията да приема 
делегираните актове по член 6, 
параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 3, 
член 14, параграф 5 и член 16, 
параграф 2 се предоставят на 
Комисията за неопределен срок след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

1. Правомощията да приема 
делегираните актове по член 12, 
параграф 5 се предоставят на 
Комисията за неопределен срок след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Техническа промяна вследствие на предходни изменения.

Изменение 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Делегираните правомощия по член 6, 
параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 3, 
член 14, параграф 5 и член 16, 
параграф 2 може да бъдат оттеглени
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета.

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 12, параграф 5, може да 
бъде отменено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.

Or. en

Обосновка

Техническа промяна вследствие на предходни изменения.

Изменение 281
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценка на удовлетворението на 
потребителите от ЕСИФ;

а) оценка на удовлетворението на 
потребителите от ЕСИФ и на 
използването му;

Or. en

Изменение 282
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оценка на удовлетворението на 
потребителите от ЕСИФ;

a) оценка на съответствието с ЕСИФ
и на неговото използване и разбиране 
от потребителите и тяхното 
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удовлетворение;

Or. es

Изменение 283
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел II – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) При договори за кредит, за които е 
договорен фиксиран лихвен процент за 
началния период, в края на който се 
определя нов лихвен процент,
впоследствие периодично коригиран 
съгласно договорен индекс, 
изчисляването на годишния процент на 
разходите се основава на допускането, 
че считано от края на периода, за който 
има фиксиран лихвен процент, 
лихвеният процент е същият като в 
момента на изчислението на годишния 
процент на разходите в зависимост от 
стойността на договорения индекс в 
този момент.

й) При договори за кредит, за които е 
договорен фиксиран лихвен процент за 
началния период, в края на който се 
определя нов лихвен процент, 
впоследствие периодично коригиран 
съгласно договорен индекс, 
изчисляването на годишния процент на 
разходите се основава на допускането, 
че считано от края на периода, за който 
има фиксиран лихвен процент, 
лихвеният процент е същият като в 
момента на изчислението на годишния 
процент на разходите в зависимост от 
стойността на договорения индекс в 
този момент. За договори за кредит с 
фиксиран лихвен процент най-малко 
за първоначален период от пет години 
и по-специално в случаите, в които се 
планира договорът да бъде продължен 
от нов договор с фиксиран лихвен 
процент и променливите условия са 
договорени само с цел подготовка в 
случай че няма постигнато 
споразумение по новия договор с 
фиксиран лихвен процент, трябва да 
се взема предвид само 
първоначалният фиксиран лихвен 
процент.

Or. en
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Изменение 284
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част А – образец на ЕСИФ – встъпителен текст – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият документ е съставен на 
[дата] в отговор на Ваше запитване за 
информация. Този документ не ни 
задължава да Ви отпуснем кредит.

Настоящият документ е съставен на 
[дата] в отговор на Ваше запитване за 
информация. Този документ не 
представлява правно обвързващо 
предложение и не ни задължава да Ви 
отпуснем кредит.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разясни, че ЕСИФ не представлява правно обвързващо 
предложение към потребителя.

Изменение 285
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Кредитор 1. Кредитор (където е приложимо) и 
кредитен посредник

Or. en

Обосновка

Задължението съгласно член 9, параграф 2 за представяне на ЕСИФ се отнася и за 
кредитните посредници. Следователно посредниците следва да бъдат включени.

Изменение 286
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 1 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорен орган: [Наименование и 
адрес на интернет страницата на 
надзорния орган]

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази препратка няма добавена стойност и би могла да доведе до объркване, тъй като 
кредиторът предоставя информация относно вътрешната схема за жалби.

Изменение 287
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лице за контакт: [Пълна информация 
за установяване на връзка с лицето за 
контакт]

заличава се

Or. en

Обосновка

Добавянето на информация за лице за контакт е излишно, тъй като името на лицето 
за контакт може да се промени в хода на погасяването на кредита.

Изменение 288
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Размер на всяка погасителна вноска 5. Размер на всяка вноска за погасяване 
на кредита
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Or. en

Обосновка

В сравнение с точка 9 от оригиналния ЕСИФ относно „размера на всяка погасителна 
вноска“ тази точка не взема предвид  кредитите с текущо плащане само на 
дължимата лихва. ЕСИФ следва да бъде приложим не само за ипотечни кредити с 
погасяване, но също и с кредитите с текущо плащане само на дължимата лихва, 
каквито съществуват в някои държави-членки на ЕС.

Изменение 289
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част A – Образец на ЕСИФ – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Примерен погасителен план заличава се
В този погасителен план в таблична 
форма са показани размерите на 
погасителните вноски, които трябва 
да бъдат изплащани във всеки период 
[периодичност].
Погасителните вноски (колона [№ на 
съответната колона]) представляват 
сбор от дължимата лихва (колона [№ 
на съответната колона]), 
дължимата главница (колона [№ на 
съответната колона]) и (когато е 
приложимо) другите дължими 
разходи (колона [№ на съответната 
колона]). (Когато е приложимо) 
Разходите в колоната „Други 
разходи“ са за [списък на разходите]. 
Остатъкът по главницата (колона 
[№ на съответната колона]) е 
размерът на кредита, който остава 
за погасяване след всяка погасителна 
вноска.
[Размер и валута на кредита]
[Срок на кредита]
[Лихвен процент]
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[Таблица]
(Когато е приложимо) 
[Предупреждение за възможността 
размерът на погасителните вноски да 
варира]

Or. en

Обосновка

Като се има предвид голямото количество информация, която се съдържа в 
примерната погасителна таблица, се предлага тя да бъде преместена в края на 
ЕСИФ.

Изменение 290
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(Когато е приложимо) [Предупреждение 
за възможността размерът на 
погасителните вноски да варира]

(Когато е приложимо) [Предупреждение 
за възможността размерът на 
погасителните вноски да варира и за 
различните варианти в зависимост 
от развитието на лихвения процент]

Or. en

Изменение 291
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Моля, уверете се, че сте запознати с 
всички други такси и разходи (напр. 
нотариални такси), с които е 
обвързан този кредит.

Моля, обърнете внимание, че с този 
кредит са свързани следните разходи:

[Нотариални такси]
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[Такси за вписване]
[Такси за извършване на оценка]
[Такси, приложими в съответствие с 
националното законодателство]
(когато е приложимо) [Всякакви други 
разходи, свързани със задълженията, с 
които е обвързан този кредит 
съгласно националното право)]
(когато е приложимо) [такси за 
всякакви други услуги, договорени с 
кредитора (например такси за 
обслужване на сметка, застраховка и 
др.) ].

Or. en

Изменение 292
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(Когато е приложимо) Нямате право 
да погасите този кредит предсрочно.

заличава се

Or. en

Изменение 293
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(Когато е приложимо) Нямате право 
да погасите този кредит предсрочно.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Потребителят следва винаги да има възможността да погаси кредита предсрочно.

Изменение 294
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част A – образец на ЕСИФ – точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. Примерен погасителен план
В този погасителен план в таблична 
форма са показани размерите на 
погасителните вноски, които трябва 
да бъдат изплащани във всеки период 
[периодичност].
Погасителните вноски (колона [№ на 
съответната колона]) представляват 
сбор от дължимата лихва (колона [№ 
на съответната колона]), 
дължимата главница (колона [№ на 
съответната колона]) и (когато е 
приложимо) другите дължими 
разходи (колона [№ на съответната 
колона]). (Когато е приложимо) 
Разходите в колоната „Други 
разходи“ са за [списък на разходите]. 
Остатъкът по главницата (колона 
[№ на съответната колона]) е 
размерът на кредита, който остава 
за погасяване след всяка погасителна 
вноска.
[Размер и валута на кредита]
[Срок на кредита]
[Лихвен процент]
[Таблица]
[Предупреждение за възможността 
размерът на погасителните вноски да 
варира]

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид голямото количество информация, която се съдържа в 
примерната погасителна таблица, се предлага тя да бъде преместена в края на 
ЕСИФ.

Изменение 295
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение ІІ – част Б – уводен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

При попълване на ЕСИФ трябва да се 
спазват следните указания:

При попълване на ЕСИФ трябва да се 
спазват следните указания и 
информацията следва да бъде 
предоставена на понятен и ясен език, 
разбираем за средния потребител:

Or. en

Обосновка

The ESIS should be understandable to an average consumer.

Изменение 296
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Приложение II – част Б – раздел 6 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Ако лихвеният процент подлежи на 
преразглеждане и размерът на вноската 
след всяко преразглеждане не е 
известен, кредиторът може да посочи в 
погасителния план един и същ размер на 
вноската за целия срок на кредита. В 
такъв случай кредиторът обръща 
внимание на кредитополучателя върху 
този факт, като разграничава визуално 
известните суми от хипотетичните 
(например чрез използване на различен 

(4) Ако лихвеният процент подлежи на 
преразглеждане и размерът на вноската 
след всяко преразглеждане не е 
известен, кредиторът може да посочи в 
погасителния план един и същ размер на 
вноската за целия срок на кредита. В 
такъв случай кредиторът обръща 
внимание на потребителя върху този 
факт, като разграничава визуално 
известните суми от хипотетичните 
(например чрез използване на различен 
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шрифт, рамки или цветови фон на 
текста). Освен това с четлив текст се 
разяснява за кои периоди представените 
в таблицата суми може да се променят и 
защо. Кредиторът включва и следното: 
(1) в съответните случаи –
максималните и минималните размери 
на лихвения процент; (2) пример за 
начина, по който би се променил 
размерът на вноската, ако лихвеният 
процент нарасне или намалее с
1 процентен пункт или повече, ако това 
е по-реалистично предвид на размера на 
обичайните промени на лихвения 
процент; (3) ако има максимален размер 
— размера на вноската при най-
неблагоприятния вариант.

шрифт, рамки или цветови фон на 
текста). Освен това с четлив текст се 
разяснява за кои периоди представените 
в таблицата суми може да се променят и 
защо. Кредиторът включва и следното: 
а) в съответните случаи – максималните 
и минималните размери на лихвения 
процент; 

б) пример за начина, по който би се 
променил размерът на вноската, ако 
лихвеният процент нарасне или намалее 
с 1 процентен пункт или повече, ако 
това е по-реалистично предвид на 
размера на обичайните промени на 
лихвения процент; и
в) ако има максимален размер – размера 
на вноската при най-неблагоприятния 
вариант или когато няма максимален 
размер, примерен най-неблагоприятен 
вариант, който може да бъде 
уточнен допълнително с делегиран 
акт.

Or. en

Изменение 297
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Приложение II – част Б – раздел 7 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Кредиторът посочва и всеки разход
по категории, указвайки сумата, на 
кого трябва да се плати и кога трябва да 
се плати. Когато сумата не е известна, 
кредиторът представя границите, в 
които може да варира сумата, или 
посочва как се изчислява тази сума.

(2) Кредиторът представя също така 
дезагрегиран списък на всички разходи, 
указвайки сумата, на кого трябва да се 
плати и кога трябва да се плати. Когато 
сумата не е известна, кредиторът
представя границите, в които може да 
варира сумата, или посочва как се 
изчислява тази сума.

Or. en
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Изменение 298
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение II – част Б – раздел 7 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Кредиторът информира 
потребителя за свободата му да 
избира допълнителни услуги от друг 
доставчик по свой избор.

Or. en

Обосновка

Потребителят следва да бъде правилно информиран за свободата му да избира 
доставчик на допълнителни услуги.

Изменение 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІІа
Минимални изисквания за 
компетентност
1. Минималните изисквания за 
компетентност на служителите на 
кредиторите и кредитните 
посредници следва да включват:
а) подходящи познания относно 
ипотечните продукти и 
допълнителните услуги, които 
обикновено се предлагат заедно с 
ипотечните продукти;
б) подходящи познания в областта на 
правото на държавите-членки, в 
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които се предлага продуктът;
в) подходящи познания и разбиране за 
процеса на закупуване на недвижим 
имот в държавите-членки, в които се 
предлага продуктът;
г) подходящи познания за оценката на 
обезпеченията;
д) подходящи познания относно 
организацията и функционирането на 
поземлените регистри в държавата-
членка, в която се намира 
обезпечението;
е) подходящо равнище на финансова и 
икономическа компетентност;
ж) подходящи познания в областта 
на етиката;
з) способност за оценяване на 
кредитоспособността на 
потребителя.
2. Подходящото равнище на познания 
и компетентност следва да се 
определя въз основа на:
а) признати квалификации, напр. 
дипломи, придобити образователни 
степени, професионално обучение, 
тестове за компетентност; или
б) професионален опит, който може 
да бъде определен като минимален 
брой години работа в области, 
свързани със създаването, 
разпространението или 
посредничеството за кредитни 
продукти.
3. Държавите-членки могат да 
предвидят различно равнище на 
професионалните изисквания за 
служителите на кредитните 
посредници и за тяхното 
ръководство.

Or. en
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