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Ændringsforslag 102
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og kreditaftaler, som 
er sikret ved pant

Or. en

Ændringsforslag 103
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I sin meddelelse af 13. april 2011 
"Akten for det indre marked - Tolv 
løftestænger til at skabe vækst og øget 
tillid" (KOM (2011)0206) forpligtede 
Kommissionen sig til fortsat at forbedre 
"større beskyttelse af låntagerne på 
realkreditmarkedet".

Or. es

Ændringsforslag 104
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Finanskrisen har vist, at uansvarlig 
optræden hos markedsdeltagerne kan 
undergrave det finansielle system og føre 
til manglende tillid hos alle parter, især hos 
forbrugerne, og have alvorlige sociale og 
økonomiske konsekvenser. Mange 
forbrugere har mistet tilliden til 
finanssektoren, og låntagere har oplevet, at 
deres lån bliver for dyre med stadig flere 
misligholdelser og tvangsauktioner til 
følge. Set i lyset af de problemer, der er 
kommet frem under finanskrisen, og som 
led i bestræbelserne på at sikre et effektivt 
og konkurrencedygtigt indre marked har 
Kommissionen foreslået foranstaltninger 
for kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, herunder også solide 
rammer for kreditformidling med henblik 
på at skabe ansvarlige og pålidelige 
markeder for fremtiden og genetablere 
forbrugertilliden.

(3) Finanskrisen har vist, at uansvarlig 
optræden hos markedsdeltagerne kan 
undergrave det finansielle system og føre 
til manglende tillid hos alle parter, især hos 
forbrugerne, og have alvorlige sociale og 
økonomiske konsekvenser. Mange 
forbrugere har mistet tilliden til 
finanssektoren, og låntagere har oplevet, at 
deres lån bliver for dyre med stadig flere 
misligholdelser og tvangsauktioner til 
følge. Set i lyset af de problemer, der er 
kommet frem under finanskrisen, og som 
led i bestræbelserne på at sikre et effektivt 
og konkurrencedygtigt indre marked, der 
sikrer finansiel stabilitet og beskyttelse af 
forbrugerne, har Kommissionen foreslået 
foranstaltninger for kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse, 
herunder også solide rammer for 
kreditformidling med henblik på at skabe 
ansvarlige og pålidelige markeder for 
fremtiden og genetablere forbrugertilliden.

Or. es

Ændringsforslag 105
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Den gældende juridiske ramme bør 
give forbrugerne tillid til, at kreditgiverne 
og kreditformidlerne handler i forbrugerens 
interesse. Et centralt aspekt med hensyn til 
at sikre en sådan forbrugertillid er kravet 
om at sikre en høj grad af rimelighed, 
redelighed og professionel holdning inden 
for branchen. Dette direktiv bør kræve, at 
kreditinstitutter kan godtgøre, at de har 

(16) Den gældende juridiske ramme bør 
give forbrugerne tillid til, at kreditgiverne 
og kreditformidlerne handler i forbrugerens 
interesse. Et centralt aspekt med hensyn til 
at sikre en sådan forbrugertillid er kravet 
om at sikre en høj grad af rimelighed, 
redelighed og professionel holdning inden 
for branchen. Dette direktiv bør kræve, at 
den relevante viden og kompetence kan 
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den relevante viden og kompetence, 
hvorimod medlemsstaterne bør stå frit 
med hensyn til at indføre eller opretholde 
sådanne krav, der gælder for fysiske 
personer.

dokumenteres både for kreditinstitutterne 
og for fysiske personer, hvor det drejer sig 
om en kreditformidler, der arbejder alene.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte forbrugeren og for at sikre lige konkurrencevilkår er det vigtigt, at alle de 
personer, som er direkte involveret i kreditsalg eller kreditformidling, viser, at de har den 
nødvendige viden og de nødvendige evner til at udføre deres pligter, herunder også den 
kreditformidler, der arbejder alene som en fysisk person uden ansatte.

Ændringsforslag 106
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kreditgivere og kreditformidlere 
anvender ofte reklame, hvor der hyppigt 
er anført særlige vilkår for at tiltrække 
forbrugerne til et bestemt produkt. 
Forbrugerne bør derfor beskyttes mod 
illoyal og vildledende reklamepraksis og 
skal kunne sammenligne reklamerne. Det 
er nødvendigt med særlige bestemmelser 
om reklamer for kreditaftaler i forbindelse 
med fast ejendom til beboelse og med en 
liste over de elementer, der skal 
inkluderes i reklamerne og 
markedsføringsmaterialet til forbrugerne, 
således at de kan sammenligne forskellige 
tilbud. Sådanne bestemmelser tager 
hensyn til de særlige karakteristika ved 
kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, f.eks. det forhold, at 
der er risiko for, at forbrugeren mister sin 
ejendom, hvis lånet ikke tilbagebetales. 
Medlemsstaterne bør fortsat frit kunne 
fastsætte eller opretholde oplysningskrav i 
deres nationale lovgivning med hensyn til 

udgår
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reklame, der ikke indeholder oplysninger 
om kreditomkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 107
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre størst mulig transparens 
og forhindre misbrug som følge af 
interessekonflikter, når forbrugerne 
anvender kreditformidlernes 
tjenesteydelser, bør kreditformidlerne være 
underlagt visse oplysningsforpligtelser, 
inden de udfører deres tjenesteydelser. 
Sådanne oplysninger bør bl.a. omfatte 
deres identitet og forbindelse til 
kreditgivere, f.eks. om de overvejer at 
anvende produkter fra mange forskellige 
kreditgivere eller kun fra et mere 
begrænset antal kreditgivere. De
kreditformidlere, som ikke er bundet til én 
kreditgiver eller til én gruppe af 
kreditgivere, bør yderligere fremlægge 
oplysninger for forbrugerne om, hvorvidt 
der findes provisioner, som de kreditgivere, 
for hvem de handler, skal betale, såvel som 
de mulige forskelle mellem disse 
provisioner.

(21) For at sikre størst mulig transparens 
og forhindre misbrug som følge af 
interessekonflikter, når forbrugerne 
anvender kreditformidlernes 
tjenesteydelser, bør kreditformidlerne være 
underlagt visse oplysningsforpligtelser, 
inden de udfører deres tjenesteydelser. 
Sådanne oplysninger bør bl.a. omfatte 
deres identitet og forbindelse til 
kreditgivere, f.eks. om de overvejer at 
anvende produkter fra mange forskellige 
kreditgivere eller kun fra et mere 
begrænset antal kreditgivere. 
Kreditformidlere bør yderligere fremlægge 
oplysninger for forbrugerne om, hvorvidt 
der findes provisioner, som de kreditgivere, 
for hvem de handler, skal betale, såvel som 
mulige forskelle mellem disse provisioner. 
Medlemsstaterne bør sikre lige 
konkurrencevilkår ved at kræve 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
kreditorernes distributionsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Direkte kreditorer eller bundne formidlere bør have vederlagskrav, der kan sammenlignes 
med dem, der kræves af ikke-bundne formidlere, så der sikres lige konkurrencevilkår og et 
ensartet forbrugerbeskyttelsesniveau samt mulighed for at foretage bedre sammenligninger.



AM\881849DA.doc 7/124 PE475.786v01-00

DA

Ændringsforslag 108
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En vurdering af kreditværdigheden 
bør tage hensyn til alle nødvendige 
faktorer, som kan påvirke forbrugerens 
evne til at tilbagebetale i løbet af lånets
løbetid, inklusive - men ikke begrænset til 
– forbrugerens indtægt, løbende udgifter, 
kreditvurdering, tidligere kredithistorie, 
evne til at tilpasse sig renteændringer og 
andre eksisterende kreditforpligtelser. Det 
kan være nødvendigt med yderligere 
bestemmelser for at uddybe de forskellige 
elementer, der kan tages i betragtning i en 
vurdering af kreditværdigheden. 
Medlemsstaterne kan udsende en 
vejledning om metoden og kriterierne i 
forbindelse med en vurdering af en 
forbrugers kreditværdighed, f.eks. ved at 
sætte lofter for belåningsprocenten eller 
for forholdet mellem lån og indkomst.

(24) En vurdering af kreditværdigheden 
bør tage hensyn til alle nødvendige 
faktorer, som kan påvirke forbrugerens 
evne til at tilbagebetale i løbet af lånets 
løbetid, inklusive - men ikke begrænset til 
– forbrugerens indtægt, løbende udgifter, 
kreditvurdering, tidligere kredithistorie, 
evne til at tilpasse sig renteændringer og 
andre eksisterende kreditforpligtelser. Det 
kan være nødvendigt med yderligere 
bestemmelser for at uddybe de forskellige 
elementer, der kan tages i betragtning i en 
vurdering af kreditværdigheden.

Or. en

Begrundelse

Dette hører snarere hjemme i kapitalkravsdirektivet.

Ændringsforslag 109
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En negativ vurdering af 
kreditværdigheden bør vise kreditgiveren, 
at forbrugeren ikke har råd til kreditten, 
og at kreditgiveren derfor ikke bør yde 

(25) I tilfælde af en negativ vurdering af 
kreditværdigheden bør kreditten kun ydes i 
undtagelsestilfælde. Dette bør med 
henblik på kontrollen dokumenteres af 
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denne kredit. Et sådant negativt resultat 
kan have en lang række årsager, inklusive -
men ikke begrænset til - anvendelse af en 
database eller en negativ kreditvurdering. 
En positiv vurdering af kreditværdigheden 
bør ikke udgøre en forpligtelse for 
kreditgiveren til at yde kredit.

tilsynsmyndigheden. Et sådant negativt 
resultat kan have en lang række årsager, 
inklusive - men ikke begrænset til -
anvendelse af en database eller en negativ 
kreditvurdering. En positiv vurdering af 
kreditværdigheden bør ikke udgøre en 
forpligtelse for kreditgiveren til at yde 
kredit.

Or. de

Ændringsforslag 110
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En negativ vurdering af 
kreditværdigheden bør vise kreditgiveren, 
at forbrugeren ikke har råd til kreditten, og 
at kreditgiveren derfor ikke bør yde denne 
kredit. Et sådant negativt resultat kan have 
en lang række årsager, inklusive - men ikke 
begrænset til - anvendelse af en database 
eller en negativ kreditvurdering. En positiv 
vurdering af kreditværdigheden bør ikke 
udgøre en forpligtelse for kreditgiveren til 
at yde kredit.

(25) En negativ vurdering af 
kreditværdigheden bør vise kreditgiveren, 
at forbrugeren ikke har råd til kreditten. Et 
sådant negativt resultat kan have en lang 
række årsager, inklusive - men ikke 
begrænset til - anvendelse af en database 
eller en negativ kreditvurdering. En positiv 
vurdering af kreditværdigheden bør ikke 
udgøre en forpligtelse for kreditgiveren til 
at yde kredit.

Or. en

Ændringsforslag 111
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forbrugerne bør stille alle relevante 
oplysninger til rådighed om deres 
finansielle situation og personlige forhold 

(26) Forbrugerne bør stille alle relevante 
oplysninger til rådighed om deres 
finansielle situation og personlige forhold 
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for kreditgiveren eller kreditformidleren
for således at gøre det lettere at udarbejde 
en vurdering af kreditværdigheden. 
Forbrugeren bør imidlertid ikke straffes, 
hvis den pågældende ikke kan fremskaffe 
visse oplysninger eller vurderinger af den 
fremtidige udvikling i dennes egen 
finansielle situation. I situationer, hvor 
forbrugere bevidst leverer ufuldstændige 
eller unøjagtige oplysninger, bør 
medlemsstaterne kunne fastsætte passende 
sanktioner.

for kreditgiveren for således at gøre det 
lettere at udarbejde en vurdering af 
kreditværdigheden. Forbrugeren bør 
imidlertid ikke straffes, hvis den 
pågældende ikke kan fremskaffe visse 
oplysninger eller vurderinger af den 
fremtidige udvikling i dennes egen 
finansielle situation. I situationer, hvor 
forbrugere bevidst leverer ufuldstændige 
eller unøjagtige oplysninger, bør 
medlemsstaterne kunne fastsætte passende 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Formidlere er ikke ansvarlige for at vurdere forbrugerens kreditværdighed og har ikke 
samme adgang til informationer som kreditgiveren, så de behøver ikke at blive nævnt i denne 
sammenhæng.

Ændringsforslag 112
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Hvis et afslag på en kreditanmodning 
bygger på oplysninger fundet ved en 
søgning i en database eller på mangel på 
data heri, bør kreditgiveren underrette 
forbrugeren herom, give oplysninger om 
navnet på den pågældende database og 
enhver anden oplysning, som kræves i 
direktiv 95/46/EF, således at forbrugeren 
kan udøve sin ret til adgang og i givet fald 
foretage berigtigelse af, slette eller blokere 
de deri behandlede personoplysninger om 
sig selv. Hvis et afslag på en 
kreditanmodning bygger på en it-baseret 
afgørelse eller på systematiske metoder, 
f.eks. et kreditvurderingssystem, bør 
kreditgiveren underrette forbrugeren herom 
og gøre rede for, hvilken logik der ligger 

(29) Hvis et afslag på en kreditanmodning 
bygger på oplysninger fundet ved en 
søgning i en database eller på mangel på 
data heri, bør kreditgiveren underrette 
forbrugeren herom, give oplysninger om 
navnet på den pågældende database og 
enhver anden oplysning, som kræves i 
direktiv 95/46/EF, således at forbrugeren 
kan udøve sin ret til adgang og i givet fald 
foretage berigtigelse af, slette eller blokere 
de deri behandlede personoplysninger om 
sig selv. Hvis et afslag på en 
kreditanmodning bygger på en it-baseret 
afgørelse eller på systematiske metoder, 
f.eks. et kreditvurderingssystem, bør 
kreditgiveren underrette forbrugeren herom 
samt om de ordninger, der gør det muligt 
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bag denne afgørelse, og for de ordninger, 
der gør det muligt for forbrugeren at 
anmode om, at den it-baserede afgørelse 
tages op til manuel revision. Kreditgiveren 
bør imidlertid ikke være forpligtet til at 
give sådanne oplysninger, hvis det er 
forbudt i henhold til anden EU-
lovgivning, f.eks. lovgivning om 
hvidvaskning af penge eller finansiering 
af terrorisme. Endvidere bør sådanne 
oplysninger heller ikke gives, hvis det 
strider mod den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed, f.eks. forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og 
retsforfølgelse af straffelovsovertrædelser.

for forbrugeren at anmode om, at den it-
baserede afgørelse tages op til revision.

Or. en

Ændringsforslag 113
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at kunne forstå tjenesteydelsens 
art bør forbrugerne gøres bekendt med, 
hvad der udgør en persontilpasset 
henstilling om hensigtsmæssige
kreditaftaler i forhold til den pågældende 
forbrugers behov og finansielle situation 
("rådgivning"), og hvornår den gives, og 
hvornår den ikke gives. Rådgiverne bør 
overholde generelle standarder for at sikre, 
at forbrugeren får forelagt en række 
produkter, der passer til den pågældendes 
behov og forhold. Tjenesteydelsen bør 
baseres på en rimelig og tilstrækkeligt 
vidtgående analyse af de produkter, der 
findes på markedet, og på en nøje 
undersøgelse af forbrugerens finansielle 
situation, præferencer og målsætninger. En 
sådan vurdering bør være baseret på 
ajourførte oplysninger og rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 

(31) For at kunne forstå tjenesteydelsens 
art bør forbrugerne gøres bekendt med, 
hvad der udgør en persontilpasset 
henstilling til en given kunde med hensyn 
til en eller flere transaktioner vedrørende 
kreditaftaler, som passer bedst til den 
pågældendes behov og finansielle situation 
("rådgivning"), og hvornår den gives, og 
hvornår den ikke gives. Rådgiverne bør 
overholde generelle standarder for at sikre, 
at forbrugeren får forelagt en række 
produkter, der passer til den pågældendes 
behov og forhold. Tjenesteydelsen bør 
baseres på en rimelig og tilstrækkeligt 
vidtgående analyse af de produkter, der 
findes på markedet, og på en nøje 
undersøgelse af forbrugerens finansielle 
situation, præferencer og målsætninger. En 
sådan vurdering bør være baseret på 
ajourførte oplysninger og rimelige 
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forhold under lånets løbetid. 
Medlemsstaterne kan præcisere, hvordan 
en forbrugers egnethed i forbindelse med et 
givet produkt vurderes i forbindelse med 
rådgivning.

antagelser med hensyn til forbrugerens 
forhold under lånets løbetid. 
Medlemsstaterne kan præcisere, hvordan 
en forbrugers egnethed i forbindelse med et 
givet produkt vurderes i forbindelse med 
rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 114
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at kunne forstå tjenesteydelsens 
art bør forbrugerne gøres bekendt med, 
hvad der udgør en persontilpasset 
henstilling om hensigtsmæssige 
kreditaftaler i forhold til den pågældende 
forbrugers behov og finansielle situation 
("rådgivning"), og hvornår den gives, og 
hvornår den ikke gives. Rådgiverne bør 
overholde generelle standarder for at sikre, 
at forbrugeren får forelagt en række 
produkter, der passer til den pågældendes 
behov og forhold. Tjenesteydelsen bør 
baseres på en rimelig og tilstrækkeligt 
vidtgående analyse af de produkter, der 
findes på markedet, og på en nøje 
undersøgelse af forbrugerens finansielle 
situation, præferencer og målsætninger. En 
sådan vurdering bør være baseret på 
ajourførte oplysninger og rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 
forhold under lånets løbetid. 
Medlemsstaterne kan præcisere, hvordan 
en forbrugers egnethed i forbindelse med et 
givet produkt vurderes i forbindelse med 
rådgivning.

(31) For at kunne forstå tjenesteydelsens 
art bør forbrugerne gøres bekendt med, 
hvad der udgør en persontilpasset 
henstilling om hensigtsmæssige 
kreditaftaler i forhold til den pågældende 
forbrugers behov og finansielle situation 
("rådgivning"), og hvornår den gives, og 
hvornår den ikke gives. Rådgiverne bør 
overholde generelle standarder for at sikre, 
at forbrugeren får forelagt en række 
produkter, der passer til den pågældendes 
behov og forhold. Tjenesteydelsen bør 
baseres på en rimelig og tilstrækkeligt 
vidtgående analyse af de produkter, der 
findes inden for kreditgiverens eller 
kreditformidlerens udvalg af tilbudte 
produkter eller på hele markedet, hvis 
rådgivningen ydes af et uafhængigt 
organ, og på en nøje undersøgelse af 
forbrugerens finansielle situation, 
præferencer og målsætninger. En sådan 
vurdering bør være baseret på ajourførte 
oplysninger og rimelige antagelser med 
hensyn til forbrugerens forhold under 
lånets løbetid. Medlemsstaterne kan 
præcisere, hvordan en forbrugers egnethed 
i forbindelse med et givet produkt vurderes 
i forbindelse med rådgivning.
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Or. en

Ændringsforslag 115
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En forbrugers mulighed for at 
tilbagebetale sin kredit, inden kreditaftalen 
udløber, kan spille en vigtig rolle, når det 
handler om at fremme konkurrencen på det 
indre marked og EU-borgernes frie 
bevægelighed. Der findes imidlertid 
væsentlige forskelle mellem de nationale 
principper og betingelser, i henhold til 
hvilke forbrugerne har mulighed for at 
indfri før tiden, og de betingelser, i henhold 
til hvilke en sådan indfrielse før tiden kan 
finde sted. På trods af forskelligartetheden i 
mekanismerne bag realkreditfinansiering 
og det eksisterende produktudvalg er det 
dog væsentligt på EU-plan at have visse 
standarder med hensyn til førtidig 
indfrielse af kreditter for at sikre, at 
forbrugerne har mulighed for at frigøre sig 
for deres forpligtelser inden den aftalte 
dato i kreditaftalen og mulighed for at søge 
de bedste produkter i forhold til deres 
behov. Medlemsstaterne bør derfor enten 
ved lovgivning eller ved 
aftalebestemmelser sikre, at forbrugerne 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til 
førtidig indfrielse; medlemsstaterne bør 
imidlertid kunne definere betingelserne for 
udøvelsen af en sådan ret. Disse betingelser 
kan omfatte tidsbegrænsninger for 
udøvelsen af retten, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, og hvorvidt den er fast eller 
variabel, restriktioner med hensyn til de 
forhold, under hvilke denne ret kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør have ret til en rimelig og 

(32) En forbrugers mulighed for at 
tilbagebetale sin kredit, inden kreditaftalen 
udløber, kan spille en vigtig rolle, når det 
handler om at fremme konkurrencen på det 
indre marked og EU-borgernes frie 
bevægelighed. Der findes imidlertid 
væsentlige forskelle mellem de nationale 
principper og betingelser, i henhold til 
hvilke forbrugerne har mulighed for at 
indfri før tiden, og de betingelser, i henhold 
til hvilke en sådan indfrielse før tiden kan 
finde sted. På trods af forskelligartetheden i 
mekanismerne bag realkreditfinansiering 
og det eksisterende produktudvalg er det 
dog væsentligt på EU-plan at have visse 
standarder med hensyn til førtidig 
indfrielse af kreditter for at sikre, at 
forbrugerne har mulighed for at frigøre sig 
for deres forpligtelser inden den aftalte 
dato i kreditaftalen og mulighed for at søge 
de bedste produkter i forhold til deres 
behov. Medlemsstaterne bør derfor enten 
ved lovgivning eller ved 
aftalebestemmelser sikre, at forbrugerne 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til 
førtidig indfrielse; medlemsstaterne bør 
imidlertid kunne definere betingelserne for 
udøvelsen af en sådan ret. Disse betingelser 
kan omfatte tidsbegrænsninger for 
udøvelsen af retten, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, og hvorvidt den er fast eller 
variabel, restriktioner med hensyn til de 
forhold, under hvilke denne ret kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør have ret til en rimelig og 
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objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning. En sådan særlig interesse 
kan f.eks. opstå i tilfælde af skilsmisse eller 
arbejdsløshed. Hvis en medlemsstat vælger 
at fastsætte sådanne betingelser, bør disse 
ikke gøre udøvelsen af denne ret urimelig 
vanskelig eller dyr for forbrugeren.

objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en berettiget interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning. En sådan berettiget
interesse kan f.eks. opstå i tilfælde af 
skilsmisse eller arbejdsløshed.

Or. de

Ændringsforslag 116
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En forbrugers mulighed for at 
tilbagebetale sin kredit, inden kreditaftalen 
udløber, kan spille en vigtig rolle, når det 
handler om at fremme konkurrencen på det 
indre marked og EU-borgernes frie 
bevægelighed. Der findes imidlertid 
væsentlige forskelle mellem de nationale 
principper og betingelser, i henhold til 
hvilke forbrugerne har mulighed for at 
indfri før tiden, og de betingelser, i henhold 
til hvilke en sådan indfrielse før tiden kan 
finde sted. På trods af forskelligartetheden i 
mekanismerne bag realkreditfinansiering 
og det eksisterende produktudvalg er det 
dog væsentligt på EU-plan at have visse 
standarder med hensyn til førtidig 
indfrielse af kreditter for at sikre, at 
forbrugerne har mulighed for at frigøre sig 
for deres forpligtelser inden den aftalte 
dato i kreditaftalen og mulighed for at søge 
de bedste produkter i forhold til deres 

(32) En forbrugers mulighed for at 
tilbagebetale sin kredit, inden kreditaftalen 
udløber, kan spille en vigtig rolle, når det 
handler om at fremme konkurrencen på det 
indre marked og EU-borgernes frie 
bevægelighed. Der findes imidlertid 
væsentlige forskelle mellem de nationale 
principper og betingelser, i henhold til 
hvilke forbrugerne har mulighed for at 
indfri før tiden, og de betingelser, i henhold 
til hvilke en sådan indfrielse før tiden kan 
finde sted. På trods af forskelligartetheden i 
mekanismerne bag realkreditfinansiering 
og det eksisterende produktudvalg er det 
dog væsentligt på EU-plan at have visse 
standarder med hensyn til førtidig 
indfrielse af kreditter for at sikre, at 
forbrugerne har mulighed for at frigøre sig 
for deres forpligtelser inden den aftalte 
dato i kreditaftalen og mulighed for at søge 
de bedste produkter i forhold til deres 
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behov. Medlemsstaterne bør derfor enten 
ved lovgivning eller ved 
aftalebestemmelser sikre, at forbrugerne 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til 
førtidig indfrielse; medlemsstaterne bør 
imidlertid kunne definere betingelserne for 
udøvelsen af en sådan ret. Disse betingelser 
kan omfatte tidsbegrænsninger for 
udøvelsen af retten, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, og hvorvidt den er fast eller 
variabel, restriktioner med hensyn til de 
forhold, under hvilke denne ret kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør have ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning. En sådan særlig interesse 
kan f.eks. opstå i tilfælde af skilsmisse eller 
arbejdsløshed. Hvis en medlemsstat vælger 
at fastsætte sådanne betingelser, bør disse 
ikke gøre udøvelsen af denne ret urimelig 
vanskelig eller dyr for forbrugeren.

behov. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
forbrugerne har en ved lov fastsat ret til 
førtidig indfrielse; medlemsstaterne bør 
imidlertid kunne definere betingelserne for 
udøvelsen af en sådan ret. Disse betingelser 
kan omfatte tidsbegrænsninger for 
udøvelsen af retten, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, og hvorvidt den er fast eller 
variabel, restriktioner med hensyn til de 
forhold, under hvilke denne ret kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør have ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en legitim interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning. En sådan særlig interesse 
kan f.eks. opstå i tilfælde af skilsmisse eller 
arbejdsløshed. Hvis en medlemsstat vælger 
at fastsætte sådanne betingelser, bør disse 
ikke gøre udøvelsen af denne ret urimelig 
vanskelig eller dyr for forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 117
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Kreditformidlere bør registreres hos 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de har deres bopæl eller 
hovedkontor, forudsat at de er blevet 
meddelt tilladelse i henhold til strenge 
faglige krav til deres kompetence, gode 

(34) Kreditformidlere bør registreres hos 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de har deres bopæl eller 
hovedkontor, forudsat at de er blevet 
meddelt tilladelse i henhold til strenge 
faglige krav til deres kompetence, gode 
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omdømme og erhvervsansvarsforsikring. 
Med det formål at fremme forbrugertilliden 
til kreditformidlere bør medlemsstaterne 
sikre, at de kreditformidlere, der er blevet 
meddelt tilladelse, underkastes løbende og 
grundig kontrol af den kompetente 
myndighed i deres hjemland. Sådanne krav 
bør som minimum finde anvendelse på 
kreditinstitutplan; medlemsstaterne kan 
imidlertid præcisere, om sådanne krav til 
tilladelse og efterfølgende registrering 
gælder for de enkelte arbejdstagere i 
kreditformidlingsinstituttet.

omdømme og erhvervsansvarsforsikring. 
Med det formål at fremme forbrugertilliden 
til kreditformidlere bør medlemsstaterne 
sikre, at de kreditformidlere, der er blevet 
meddelt tilladelse, underkastes løbende og 
grundig kontrol af den kompetente 
myndighed i deres hjemland. Sådanne krav 
bør som minimum finde anvendelse på 
kreditinstitutplan og på den fysiske 
persons plan i det tilfælde, hvor en 
kreditformidler arbejder alene; 
medlemsstaterne kan imidlertid præcisere, 
om sådanne krav til tilladelse og 
efterfølgende registrering gælder for de 
enkelte arbejdstagere i 
kreditformidlingsinstituttet.

Or. en

Ændringsforslag 118
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at tage højde for udviklingen på 
kreditmarkederne i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse eller udviklingen 
inden for kreditprodukter samt den 
økonomiske udvikling, f.eks. inflationen, 
og for at tilvejebringe yderligere 
forklaringer på, hvordan nogle af de krav, 
der findes i dette direktiv, skal håndteres, 
bør Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Kommissionen bør især 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter, som skal præcisere 
de faglige krav, der gælder for 
kreditgivernes personale og 
kreditformidlerne, de kriterier, der 
anvendes til at vurdere forbrugerens 

(39) For at tage højde for udviklingen på 
kreditmarkederne i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse eller udviklingen 
inden for kreditprodukter samt den 
økonomiske udvikling, f.eks. inflationen, 
og for at tilvejebringe yderligere 
forklaringer på, hvordan nogle af de krav, 
der findes i dette direktiv, skal håndteres, 
bør Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Kommissionen bør især 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter, som skal angive de 
kriterier, der anvendes til at vurdere 
forbrugerens kreditværdighed samt sikre, at 
kreditprodukterne ikke er uegnede for 
forbrugeren, og fremme harmoniseringen 
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kreditværdighed samt sikre, at 
kreditprodukterne ikke er uegnede for 
forbrugeren, og fremme harmoniseringen 
af nøglebegreber, f.eks. "misligholdelse", 
registreringskriterier og de betingelser for 
databehandling, der skal anvendes i 
forbindelse med kreditdatabaserne.

af nøglebegreber, f.eks. "misligholdelse", 
registreringskriterier og de betingelser for 
databehandling, der skal anvendes i 
forbindelse med kreditdatabaserne.

Or. en

Begrundelse

En lang række detaljer holdes åbne med delegerede retsakter, hvilket kan føre til juridisk 
usikkerhed og uigennemsigtighed. Det bør være op til medlemsstaterne at fastlægge de 
nødvendige krav til viden og kompetence.

Ændringsforslag 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
vedtage strengere nationale bestemmelser 
med hensyn til alle dette direktivs emner.

Or. en

Ændringsforslag 120
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
vedtage strengere nationale bestemmelser 
med hensyn til alle dette direktivs emner.

Or. en
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Ændringsforslag 121
María Irigoyen Pérez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv opbygger et mere 
gennemsigtigt, effektivt og 
konkurrencedygtigt indre marked ved 
hjælp af mere sammenhængende, 
fleksible og retfærdige kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til privat 
brug, og samtidig fremmes 
bæredygtigheden af bevilling og indgåelse 
af lån, hvilket dermed sikrer en høj grad 
af forbrugerbeskyttelse.

Or. es

Ændringsforslag 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på
følgende kreditaftaler:

1. Dette direktiv finder anvendelse på:

Or. en

Ændringsforslag 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kreditaftaler, som er sikret enten ved 
pant eller ved en anden tilsvarende 
sikkerhedsstillelse, der almindeligvis 
anvendes i en medlemsstat i forbindelse 
med fast ejendom til beboelse, eller som er 
sikret i form af en rettighed, der er knyttet 
til fast ejendom til beboelse.

a) Kreditaftaler, som har til formål at 
finansiere anskaffelsen eller bevarelsen af 
ejendomsrettigheder til grundarealer eller 
til bygninger til beboelse og er sikret enten 
ved pant eller ved en anden tilsvarende 
sikkerhedsstillelse, der almindeligvis 
anvendes i en medlemsstat i forbindelse 
med fast ejendom til beboelse, eller som er 
sikret i form af en rettighed, der er knyttet 
til fast ejendom til beboelse.

Or. en

Begrundelse

Alle medlemsstaterne anvender direktivets bestemmelser på boliglån, som er sikret ved pant 
eller ved en tilsvarende sikkerhedsstillelse. Medlemsstaterne har i forbindelse med andre lån, 
som er omfattet af anvendelsesområdet for Kommissionens forslag, ret til at vælge mellem 
anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv og bestemmelserne i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Kreditaftaler, som har til formål at 
finansiere anskaffelsen eller bevarelsen af 
ejendomsrettigheder til grundarealer eller 
til eksisterende eller projekterede 
bygninger til beboelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Kreditaftaler, som har til formål at 
finansiere renovering af fast ejendom til 
beboelse, der ejes af en person, eller som 
denne person har til hensigt at anskaffe, 
og som ikke er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kreditaftaler, hvor kreditten i sidste 
ende vil blive tilbagebetalt af provenuet 
ved salg af en fast ejendom.

a) Kreditaftaler, hvor kreditgiveren:

i) udbetaler et engangsbeløb, periodiske 
betalinger eller andre former for 
kreditudbetaling til gengæld for et beløb, 
der stammer fra salg af fast ejendom eller 
rettighed til fast ejendom, og
ii) ikke kræver fuldstændig indfrielse af 
kreditten før indtrædelsen af en eller flere 
anførte livsbegivenheder som fastsat i 
medlemsstaterne (friværdibelåning).

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den hensigt, der er beskrevet i betragtning 10.

Ændringsforslag 127
Liem Hoang Ngoc
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en 
arbejdsgiver til dennes ansatte som led i 
en bibeskæftigelse, og hvor en sådan 
kreditaftale er rentefri eller med årlige 
omkostninger i procent, der er lavere end 
dem på markedet, og som ikke tilbydes 
offentligheden i almindelighed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 128
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis en medlemsstat beslutter dette 
med hensyn til nogle eller alle 
bestemmelser heri, kreditaftaler i 
forbindelse med lån til en begrænset
gruppe mennesker i henhold til en 
lovbestemmelse til formål af almen 
interesse og med en lavere rente end 
markedsrenten eller uden renter eller på 
andre vilkår, der er mere gunstige for 
forbrugeren end markedsbetingelserne, 
og med rentesatser, der ikke overstiger 
markedets.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2, stk. 2, afsnit 1, i forbrugerkreditdirektivet. Sådanne ordninger gør det 
muligt for regeringerne at gennemføre foranstaltninger til gavn for offentligheden, såsom at 
yde hjælp til førstegangskøbere. Hvis man inddrager dem i dette direktivs 
anvendelsesområde, forhindrer man regeringerne i at bistå sådanne grupper på denne måde.
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Ændringsforslag 129
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) hvis en medlemsstat beslutter dette 
med hensyn til nogle eller alle 
bestemmelser heri, kreditaftaler, hvor 
ejendommen ikke er til beboelse for 
forbrugeren eller et familiemedlem til 
denne.

Or. en

Begrundelse

Kommercielle lån, der anvendes til at erhverve ejendom som en investering, er meget 
forskellige fra standardmæssig realkredit til fast ejendom til beboelse, og forbrugeren og 
kreditgiveren har brug for forskellige informationer og forskellig beskyttelse. Risikoen ved og 
karakteren af sådanne udlån er meget forskellig fra den gængse realkredit til fast ejendom til 
beboelse. Eksempelvis relateres tilbagebetalingen ikke til den enkelte forbrugers 
kreditværdighed, men til den lejeindtægt, der opnås.

Ændringsforslag 130
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) hvis en medlemsstat beslutter dette 
med hensyn til nogle eller alle 
bestemmelser heri, kreditaftaler indgået af 
en forbruger med en årlig nettoindtægt på 
over 1.500.000 euro eller nettoaktiver på 
mindst 2.000.000 euro.

Or. en
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Begrundelse

Udlån til forbrugere med en høj nettoværdi adskiller sig fra gængse realkreditlån. 
Eksempelvis vil vurderingen af kreditværdigheden typisk tage hensyn til værdien af deres 
aktiver, og lånene bliver typisk forhandlet individuelt. Indfrielsen kan finde sted i form af 
uregelmæssige tilbagebetalingsbeløb som følge af dividender, bonusser eller salg af aktiver, 
snarere end med udgangspunkt i regelmæssig indkomst. Standarderne i dette direktiv er 
derfor ikke velegnede til denne type realkreditlån.

Ændringsforslag 131
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) hvis en medlemsstat beslutter dette 
med hensyn til nogle eller alle 
bestemmelser heri, kreditaftaler, hvor 
kreditten skal indfries inden for 12 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Der findes et nichemarked til kortsigtet realkreditfinansiering, som typisk eksisterer for at 
skabe en overgang mellem en række forbundne ejendomstransaktioner. Derved bliver det 
muligt at købe et nyt hjem, mens forbrugerens eksisterende ejendom er til salg. 
Overgangslånet indfries derefter med indtægterne fra salget af den eksisterende ejendom. 
Standarderne i dette direktiv er derfor ikke velegnede til denne type realkreditlån.

Ændringsforslag 132
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) hvis en medlemsstat beslutter dette 
med hensyn til nogle eller alle 
bestemmelser heri, organisationer som 
fastsat i artikel 2, stk. 5, i direktiv 
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2008/48/EF.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til forbrugerkreditdirektivet med hensyn til andelslånekasser, som spiller en vigtig 
rolle for udvidelsen af adgangen til finansielle tjenesteydelser til forbrugere, som ellers ikke 
ville være i stand til at opnå disse.

Ændringsforslag 133
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "Accessorisk tjenesteydelse": en 
finansiel tjenesteydelse, som kreditgiveren 
eller kreditformidleren yder forbrugeren i 
forbindelse med kreditaftalen.

d) "Accessorisk tjenesteydelse": en 
finansiel tjenesteydelse, som kræves af 
kreditgiveren – de jure eller de facto –
eller af lovgivningen og ydes til 
forbrugeren af kreditgiveren, en 
kreditformidler eller en tredjepart i 
forbindelse med kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 134
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "Accessorisk tjenesteydelse": en 
finansiel tjenesteydelse, som kreditgiveren 
eller kreditformidleren yder forbrugeren i 
forbindelse med kreditaftalen.

d) "Accessorisk tjenesteydelse": en 
finansiel tjenesteydelse, som kræves af 
kreditgiveren – de jure eller de facto –
eller af lovgivningen og ydes til 
forbrugeren af kreditgiveren eller en 
kreditformidler eller tredjepart i 
forbindelse med kreditaftalen.
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Or. en

Begrundelse

Alle produkter/tjenesteydelser, som er knyttet til kreditaftalen efter krav fra kreditgiveren eller 
fra lovgivningens side, bør være dækket af definitionen af det accessoriske produkt, uanset 
hvem de ydes af. Det sker ofte, at forbrugeren af kreditgiveren bliver ledet i retning af at 
indgå en kreditaftale vedrørende en accessorisk tjenesteydelse, selv om dette køb ikke officielt 
er obligatorisk. Derfor er der behov for at tilføje et "de facto".

Ændringsforslag 135
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "Kreditformidler": en fysisk eller 
juridisk person, der ikke optræder som 
kreditgiver, og som mod betaling af et 
honorar, der kan antage form af penge 
eller en anden aftalt form for finansiel 
modydelse, som led i udøvelsen af sin 
erhvervsmæssige virksomhed:

e) "Kreditformidler": en fysisk eller 
juridisk person, der ikke optræder som 
kreditgiver, og som mod betaling af en 
godtgørelse, der kan antage form af penge 
eller en anden aftalt form for finansiel 
modydelse, som led i udøvelsen af sin 
erhvervsmæssige virksomhed:

Or. en

Begrundelse

Godtgørelse dækker honorarer, provisioner og andre former for indkomst.

Ændringsforslag 136
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "Kreditformidler": en fysisk eller 
juridisk person, der ikke optræder som 
kreditgiver, og som mod betaling af et 
honorar, der kan antage form af penge 
eller en anden aftalt form for finansiel 

e) "Kreditformidler": en fysisk eller 
juridisk person, der ikke optræder som 
kreditgiver, og som mod betaling af en 
godtgørelse, der kan antage form af penge 
eller en anden aftalt form for finansiel 
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modydelse, som led i udøvelsen af sin 
erhvervsmæssige virksomhed:

modydelse, som led i udøvelsen af sin 
erhvervsmæssige virksomhed:

Or. en

Begrundelse

"Godtgørelse" passer bedre i denne sammenhæng. Det kan dække honorarer og provisioner.

Ændringsforslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e – stk. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) bistår forbrugere med at udføre andet 
forberedende arbejde i forbindelse med 
kreditaftaler, jf. artikel 2, end det, der er 
omhandlet i nr. i), eller

ii) bistår forbrugere med at udføre andet 
forberedende og/eller administrativt 
arbejde i forbindelse med kreditaftaler, jf. 
artikel 2, end det, der er omhandlet i nr. i), 
eller

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 138
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e – stk. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) bistår forbrugere med at udføre andet 
forberedende arbejde i forbindelse med 
kreditaftaler, jf. artikel 2, end det, der er 
omhandlet i nr. i), eller

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 139
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger 
i forbindelse med kreditten, som 
forbrugeren skal betale, som defineret i 
artikel 3, litra g), i direktiv 2008/48/EF.

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger 
i forbindelse med kreditten, som 
forbrugeren skal betale, som defineret i 
artikel 3, litra g), i direktiv 2008/48/EF, 
med undtagelse af de omkostninger, der 
er forbundet med den tingslige sikring af 
kreditten.

Or. de

Ændringsforslag 140
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger
i forbindelse med kreditten, som 
forbrugeren skal betale, som defineret i 
artikel 3, litra g), i direktiv 2008/48/EF.

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger
inklusive renter, provisioner, skatter og 
alle former for honorarer med direkte 
eller indirekte tilknytning til lånet – med 
undtagelse af notargebyrer – som 
forbrugeren er forpligtet til at betale i 
forbindelse med kreditaftalen, herunder, 
men ikke begrænset til, alle de 
omkostninger, der følger af kontrakter om 
at indfri lånet, sikre eller forsikre 
ejendommen og fremme betalingerne 
samt alle yderligere accessoriske 
tjenesteydelser, der er accepteret på 
betingelse af eller i sammenhæng med 
boliglåneaftalen.
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Or. en

Ændringsforslag 141
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger 
i forbindelse med kreditten, som 
forbrugeren skal betale, som defineret i 
artikel 3, litra g), i direktiv 2008/48/EF.

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger
inklusive renter, provisioner, skatter og 
alle former for honorarer, som 
forbrugeren er forpligtet til at betale i 
forbindelse med kreditaftalen, og som er 
kendte for kreditgiveren, med undtagelse 
af notargebyrer og tinglysningsgebyrer; 
omkostninger vedrørende accessoriske 
tjenesteydelser i forbindelse med 
kreditaftalen, specielt omkostninger i 
forbindelse med værdiansættelsen af 
ejendommen og forsikringspræmierne, er 
også omfattet, hvis indgåelse af en 
servicekontrakt er obligatorisk for at opnå 
lånet eller opnå det på de betingelser, 
under hvilke det er markedsført, og disse 
omkostninger er kendte for kreditgiveren.

Or. en

Begrundelse

Ligesom notargebyrer er undtaget fra de totale kreditomkostninger, bør tinglysningsgebyrer 
være udtrykkeligt undtaget ud fra den begrundelse, at disse ikke er bankgebyrer og endvidere 
ikke er kendte for kreditgiveren på det tidspunkt, hvor kreditaftalen indgås. Endvidere bør det 
gælde, at hvis forsikringspræmier principielt skal medregnes i ÅOP, skal denne forpligtelse 
være begrænset til de omkostninger, som er kendte for kreditgiveren.

Ændringsforslag 142
Damien Abad

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "Årlige omkostninger i procent": de 
samlede omkostninger for forbrugeren i 
forbindelse med kreditten udtrykt i 
procent pr. år af det samlede kreditbeløb i 
givet fald inklusive de omkostninger, der 
er nævnt i artikel 12, stk. 2.

m) "Årlige omkostninger i procent": de 
samlede omkostninger, som kreditgiveren 
modtager for indgåelsen og 
gennemførelsen af kreditaftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 143
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra n a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) "fast debetrentesats": én fast 
debetrentesats for låneaftalens samlede 
løbetid eller en del af dette tidsrum.

Or. de

Ændringsforslag 144
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "Vurdering af kreditværdigheden": en 
evaluering af forbrugerens evne til at 
opfylde sine gældsforpligtelser.

o) "Vurdering af kreditværdigheden": en 
evaluering af forbrugerens evne til at 
opfylde sine gældsforpligtelser, som 
bygger på objektive oplysninger om den 
pågældendes egne forhold.

Or. en
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Ændringsforslag 145
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "Vurdering af kreditværdigheden": en 
evaluering af forbrugerens evne til at 
opfylde sine gældsforpligtelser.

o) "Vurdering af kreditværdigheden": en 
evaluering af alle de relevante faktorer, 
som er kendte for kreditgiveren på 
tidspunktet for anmodningen, med 
henblik på at fastslå, om forbrugeren vil 
kunne betale lånet tilbage eller ej.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "Vurdering af kreditværdigheden" skal afspejle, at vurderingen af en 
kommende forbrugers kreditværdighed nødvendigvis består af ikke blot en vurdering af 
forbrugerens evne til at tilbagebetale lånet af sin indtægt, men også af andre relevante 
faktorer, ikke mindst tilstedeværelsen af den sikkerhedsstillelse, som bibringer systemet dets 
sikkerhed og sundhed og dermed gør realkredit til en boligfinansieringsform med lav risiko 
og lave omkostninger.

Ændringsforslag 146
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "Vurdering af kreditværdigheden": en 
evaluering af forbrugerens evne til at 
opfylde sine gældsforpligtelser.

o) "Vurdering af kreditværdigheden": en 
evaluering af alle de relevante faktorer, 
som er kendte for kreditgiveren på 
tidspunktet for anmodningen, med 
henblik på at fastslå, om forbrugeren vil 
kunne betale lånet tilbage eller ej.

Or. en
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Ændringsforslag 147
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra r a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "Taksator": en fysisk eller juridisk 
person, der som følge af sin handel, 
forretningsvirksomhed eller beskæftigelse 
gennemfører vurderinger af fast ejendom 
til beboelse eller grundarealer, hvorpå en 
sådan fast ejendom til beboelse er eller 
ville kunne være placeret.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af en taksator som fysisk eller juridisk person giver et korrekt billede af den 
overordnede europæiske situation.

Ændringsforslag 148
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, som har til opgave at sikre 
gennemførelsen af dette direktiv, og sørger 
for, at de har de nødvendige beføjelser til at 
kunne udføre deres opgaver.

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, som har til opgave at sikre 
gennemførelsen af dette direktiv og 
vedtagelsen af alle dets bestemmelser i 
markedets og alle markedsdeltagernes 
interesse. De sørger for, at de har 
tilstrækkelige ressourcer og alle de 
nødvendige efterforsknings- og 
sanktionsmæssige beføjelser til at kunne 
udføre deres opgaver, herunder adgang til 
alle lokaliteter og relevante dokumenter.

De kompetente myndigheder udfører 
blandt andet prøvekøb ("mystery 
shopping"), hvor dette er relevant, for at 
kontrollere, at dette direktiv gennemføres 
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korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 149
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, som har til opgave at sikre 
gennemførelsen af dette direktiv, og sørger 
for, at de har de nødvendige beføjelser til at 
kunne udføre deres opgaver.

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, som har til opgave at sikre 
gennemførelsen af dette direktiv og 
vedtagelsen af alle dets bestemmelser i 
markedets og alle markedsdeltagernes 
interesse. De sørger for, at de har 
tilstrækkelige ressourcer og alle de 
nødvendige efterforsknings- og 
sanktionsmæssige beføjelser til at kunne 
udføre deres opgaver.

Medlemsstaterne gør det muligt for 
efterforskerne at få adgang til alle 
lokaliteter, kræve oplysninger om 
realkreditaftaler, ESIS-formularer, 
regnskaber, fakturaer og alle andre 
fagrelevante dokumenter og skaffe sig 
eller kopiere disse med alle midler og på 
alle medier og indsamle oplysninger og 
bevismaterialer via stævninger eller på 
stedet.
I tilfælde af aktiviteter i et værtsland skal 
der udføres tilsyn med kreditgivernes og 
kreditformidlernes igangværende 
aktiviteter af den kompetente myndighed i 
værtslandet. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet skal efter anmodning give alle 
relevante oplysninger til den kompetente 
myndighed i værtslandet. Værtslandets 
kompetente myndigheder har beføjelser til 
at gribe ind, hvis kreditformidlere ikke 
opfylder deres forpligtelser og ansvar som 
defineret i dette direktiv. De kompetente 
myndigheder i værtslandet har endvidere 
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ret til at nægte godkendelser.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør have de nødvendige beføjelser til at kunne agere på 
forbrugernes vegne.

Ændringsforslag 150
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af aktiviteter i et værtsland skal 
der udføres tilsyn med kreditgivernes og 
kreditformidlernes igangværende 
aktiviteter af den kompetente myndighed i 
værtslandet. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet skal efter anmodning give alle 
relevante oplysninger til den kompetente 
myndighed i værtslandet. Værtslandets 
kompetente myndigheder har beføjelser til 
at gribe ind, hvis kreditformidlere ikke 
opfylder deres forpligtelser og ansvar som 
defineret i dette direktiv. De kompetente 
myndigheder i værtslandet har endvidere 
ret til at nægte godkendelser.

Or. en

Ændringsforslag 151
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de 
myndigheder, der er udpeget som værende 

Medlemsstaterne sørger for, at de 
myndigheder, der er udpeget som værende 
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kompetente med hensyn til at sikre 
gennemførelsen af artikel 18, 19, 20 og 21 
i dette direktiv, er en af de kompetente 
myndigheder, der er omfattet af artikel 4, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed).

kompetente med hensyn til at sikre 
gennemførelsen af artikel 18, 19, 20, 21, 22 
og 23 i dette direktiv, er en af de 
kompetente myndigheder, der er omfattet 
af artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1093/2010 om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed).

Or. en

Ændringsforslag 152
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de 
myndigheder, der er udpeget som værende 
kompetente med hensyn til at sikre 
gennemførelsen af artikel 18, 19, 20 og 21 
i dette direktiv, er en af de kompetente 
myndigheder, der er omfattet af artikel 4, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed).

Medlemsstaterne sørger for, at de 
myndigheder, der er udpeget som værende 
kompetente med hensyn til at sikre 
gennemførelsen af artikel 18, 19, 20, 21, 22 
og 23 i dette direktiv, er en af de 
kompetente myndigheder, der er omfattet 
af artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1093/2010 om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed).

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at udelukke de kompetente myndigheder fra at gennemføre artikel 22 
og 23, som handler om friheden til at oprette kreditformidlinger og tilsynet med andre 
institutter end kreditinstitutter

Ændringsforslag 153
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af aktiviteter i et værtsland skal 
der udføres tilsyn med kreditgivernes og 
kreditformidlernes igangværende 
aktiviteter af den kompetente myndighed i 
værtslandet. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet skal efter anmodning give alle 
relevante oplysninger til den kompetente 
myndighed i værtslandet. Værtslandets 
kompetente myndigheder har beføjelser til 
at gribe ind, hvis kreditformidlere ikke 
opfylder deres forpligtelser og ansvar som 
defineret i dette direktiv. De kompetente 
myndigheder i værtslandet har endvidere 
ret til at nægte godkendelser.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder skal kunne opretholde adfærds- og indberetningskrav til 
formidlere, som er aktive på deres område, for at kunne opretholde et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 154
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en kreditgiver eller en 
kreditformidler yder tjenester i en 
medlemsstat, som ikke er hjemlandet, skal 
der gennemføres tilsyn med kreditgiverens 
eller kreditformidlerens igangværende 
aktiviteter af den kompetente myndighed i 
værtslandet.
Den kompetente myndighed i hjemlandet 
skal efter anmodning give alle relevante 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i værtslandet, hvis denne myndighed 
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forlanger det.
De kompetente myndigheder i værtslandet 
har beføjelse til at gribe ind, herunder ved 
at nægte retten til at yde tjenester i 
værtslandet, hvis kreditgiveren eller 
kreditformidleren ikke opfylder de 
professionelle krav og andre 
lovgivningsmæssige forpligtelser og 
ansvarsområder som fastsat i dette 
direktiv, eller som på anden vis kræves af 
kreditgivere eller kreditformidlere i den 
pågældende medlemsstat.
Værtslandets kompetente myndigheder 
underretter de kompetente myndigheder i 
hjemlandet, de andre kompetente 
myndigheder i EU-medlemsstaterne og 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
om enhver foranstaltning, der er truffet 
over for en kreditgiver eller 
kreditformidler under sådanne forhold 
samt om årsagerne til disse 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 155
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at lette og fremme 
forbrugernes forståelse af deres ansvar i 
forbindelse med låntagning og 
gældsforvaltning, især i forbindelse med 
kreditaftaler.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne er tilgængelige for alle 
forbrugere, således at manglende 
oplysninger ikke medfører, at forbrugeren 
efterlades sårbar, selv om dette ikke 
normalt er tilfældet. Endvidere skal 
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medlemsstaterne i særdeleshed sikre 
beskyttelsen af forbrugere, hvis 
karaktertræk gør dem særligt sårbare over 
for kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til privat brug.

Or. es

Ændringsforslag 156
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at kreditgiver 
eller kreditformidler over for forbrugerne 
handler redeligt, rimeligt og professionelt i
forbrugerens bedste interesse, når der ydes, 
formidles eller rådgives om kredit og i 
givet fald accessoriske tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne kræver, at kreditgiver 
eller kreditformidler over for forbrugerne 
handler redeligt, rimeligt og professionelt i 
forbrugerens bedste interesse, når der ydes, 
formidles eller rådgives om kredit og i 
givet fald accessoriske tjenesteydelser.

Medlemsstaterne sikrer sig, at der i 
tilfælde af manglende opfyldelse af de 
krav, der er opstillet i stk. 1, indføres 
bestemmelser for at muliggøre tvungen 
justering af kreditaftalen i den berørte 
forbrugers interesse og uden udgifter for 
denne, eller efter forbrugerens eget valg 
mulighed for trække sig ud af aftalen på 
en måde, som ikke er til skade for denne.

Or. en

Ændringsforslag 157
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at kreditgiver 
eller kreditformidler over for forbrugerne 

1. Medlemsstaterne kræver, at kreditgiver 
eller kreditformidler over for forbrugerne 
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handler redeligt, rimeligt og professionelt i 
forbrugerens bedste interesse, når der 
ydes, formidles eller rådgives om kredit og 
i givet fald accessoriske tjenesteydelser.

handler redeligt, rimeligt og professionelt, 
når der ydes, formidles eller rådgives om 
kredit.

Or. en

Begrundelse

Accessoriske tjenesteydelser i dette direktivs forstand, såsom forsikring, er i forvejen 
reguleret andetsteds, og derfor må lex specialis-princippet gælde her. Renter kan tilpasses, og 
det er derfor ikke ønskeligt at henvise specifikt til forbrugerens bedste interesse.

Ændringsforslag 158
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at den måde, 
hvorpå kreditgiverne aflønner deres 
personale og de relevante kreditformidlere, 
og den måde hvorpå kreditformidlerne 
aflønner deres personale, ikke er til hinder 
for en opfyldelse af forpligtelsen til at 
handle i forbrugerens bedste interesse, jf. 
stk. 1.

2. Medlemsstaterne sikrer, at den måde, 
hvorpå kreditgiverne aflønner deres 
personale og de relevante kreditformidlere, 
og den måde hvorpå kreditformidlerne 
aflønner deres personale, ikke er til hinder 
for en opfyldelse af forpligtelsen til at 
handle i forbrugerens bedste interesse, jf. 
stk. 1.

Aflønningen skal være produktneutral. 
Specielt må hverken personale eller 
kreditformidler under nogen 
omstændigheder få et honorar eller en 
provision, som er afhængig af rentesatsen 
eller den type kreditprodukt, som er aftalt 
med forbrugeren.
I tilfælde af ændringer i kreditaftaler må 
der ikke beregnes vederlag for nye aftaler, 
medmindre ændringen af den 
eksisterende aftale bevisligt ikke har løst 
problemet.
Enhver slags incitamenter til 
kreditformidlere i form af naturalier er 
forbudt.
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Honoreringen skal tage hensyn til antallet 
af misligholdelser.

Or. en

Ændringsforslag 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Personale hos kreditgivere og 
kreditformidlere råder over et 
hensigtsmæssigt viden- og 
kompetenceniveau med hensyn til at 
tilbyde og udstede kreditaftaler, jf. artikel 
2, eller med hensyn til aktiviteten som 
kreditformidler, som defineret i artikel 3, 
litra e). Hvis indgåelsen af en kreditaftale 
omfatter en accessorisk tjenesteydelse i 
forbindelse med aftalen, især forsikrings-
eller investeringstjenesteydelser, skal 
personalet også være i besiddelse af 
passende viden og kompetence i 
forbindelse med den accessoriske 
tjenesteydelse for at opfylde kravene i 
artikel 19 i direktiv 2004/39/EF og i 
artikel 4 i direktiv 2002/92/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til forbrugernes beskyttelse er det tilstrækkeligt at regulere ledelsens 
kompetencekrav, idet ledelsen er ansvarlig for, at medarbejderne er kompetente til udførelsen 
af deres opgaver. Denne løsning er ligeledes i overensstemmelse med anden EU-lovgivning. 
Det er for vidtgående at regulere minimumkravene til medarbejdernes kompetencer.

Ændringsforslag 160
Phil Prendergast
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Personale hos kreditgivere og 
kreditformidlere råder over et 
hensigtsmæssigt viden- og 
kompetenceniveau med hensyn til at 
tilbyde og udstede kreditaftaler, jf. artikel 
2, eller med hensyn til aktiviteten som 
kreditformidler, som defineret i artikel 3, 
litra e). Hvis indgåelsen af en kreditaftale 
omfatter en accessorisk tjenesteydelse i 
forbindelse med aftalen, især forsikrings-
eller investeringstjenesteydelser, skal 
personalet også være i besiddelse af 
passende viden og kompetence i 
forbindelse med den accessoriske 
tjenesteydelse for at opfylde kravene i 
artikel 19 i direktiv 2004/39/EF og i artikel 
4 i direktiv 2002/92/EF.

a) Kreditformidlere og personale hos 
kreditgivere råder over et hensigtsmæssigt 
viden- og kompetenceniveau med hensyn 
til at tilbyde og udstede kreditaftaler, jf. 
artikel 2, eller med hensyn til aktiviteten 
som kreditformidler, som defineret i artikel 
3, litra e). Hvis indgåelsen af en 
kreditaftale omfatter en accessorisk 
tjenesteydelse i forbindelse med aftalen, 
især forsikrings- eller 
investeringstjenesteydelser, skal personalet 
også være i besiddelse af passende viden 
og kompetence i forbindelse med den 
accessoriske tjenesteydelse for at opfylde 
kravene i artikel 19 i direktiv 2004/39/EF 
og i artikel 4 i direktiv 2002/92/EF.

Or. en

Ændringsforslag 161
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Personale hos kreditgivere og 
kreditformidlere råder over et 
hensigtsmæssigt viden- og 
kompetenceniveau med hensyn til at 
tilbyde og udstede kreditaftaler, jf. artikel 
2, eller med hensyn til aktiviteten som 
kreditformidler, som defineret i artikel 3, 
litra e). Hvis indgåelsen af en kreditaftale 
omfatter en accessorisk tjenesteydelse i 
forbindelse med aftalen, især forsikrings-
eller investeringstjenesteydelser, skal 
personalet også være i besiddelse af 

a) Kreditformidlere og personale hos 
kreditgivere, som er i direkte kontakt med 
kunderne, råder over et hensigtsmæssigt 
viden- og kompetenceniveau med hensyn 
til at tilbyde og udstede kreditaftaler, jf. 
artikel 2, eller med hensyn til aktiviteten 
som kreditformidler, som defineret i artikel 
3, litra e). Hvis indgåelsen af en 
kreditaftale omfatter en accessorisk 
tjenesteydelse i forbindelse med aftalen, 
især forsikrings- eller 
investeringstjenesteydelser, skal personalet 
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passende viden og kompetence i 
forbindelse med den accessoriske 
tjenesteydelse for at opfylde kravene i 
artikel 19 i direktiv 2004/39/EF og i 
artikel 4 i direktiv 2002/92/EF.

også være i besiddelse af passende viden 
og kompetence i forbindelse med den 
accessoriske tjenesteydelse som defineret i 
den gældende lovgivning for den enkelte 
tjenesteydelse.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt kun at kræve opfyldelse af en del af et lovgivningsmæssigt 
instrument. Hvis f.eks. en kreditgiver/kreditformidler foruden at yde tjenesteydelser i 
forbindelse med realkredit også yder tjenesteydelser inden for forsikringsformidling, bør de 
opfylde direktivet om forsikringsformidling som helhed.

Ændringsforslag 162
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De fysiske personer i ledelsen hos 
kreditgivere og kreditformidlere, som er 
ansvarlige for eller spiller en rolle inden for 
formidling af, rådgivning om og 
godkendelse af kreditaftalen, råder over et 
hensigtsmæssigt viden- og 
kompetenceniveau inden for kreditaftaler.

b) De fysiske personer i ledelsen hos 
kreditgivere og kreditformidlere, som er 
ansvarlige for eller spiller en rolle inden for 
formidling af, rådgivning om og 
godkendelse af kreditaftalen, råder over et 
hensigtsmæssigt viden- og 
kompetenceniveau inden for kreditaftaler.

De gennemgår løbende en faglig 
udvikling for at validere deres viden og 
kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De fysiske personer i ledelsen hos 
kreditgivere og kreditformidlere, som er 
ansvarlige for eller spiller en rolle inden for 
formidling af, rådgivning om og 
godkendelse af kreditaftalen, råder over et 
hensigtsmæssigt viden- og 
kompetenceniveau inden for kreditaftaler.

b) De fysiske personer i ledelsen hos 
kreditgivere og kreditformidlere, som er 
ansvarlige for eller spiller en rolle inden for 
formidling af eller rådgivning om 
kreditaftalerne, råder over et 
hensigtsmæssigt viden- og erfaringsniveau
inden for kreditaftaler. Ledelsen hos 
kreditformidlere sikrer, at personalet har 
et passende viden- og kompetenceniveau 
for deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage højde for, at de fleste kreditgivere er kreditinstitutioner, som udbyder en 
lang række forskellige finansielle tjenester. Det ville derfor skabe problemer at skulle 
regulere ledelsens kompetencekrav i kreditinstitutionerne udelukkende på baggrund af et 
produkt, nemlig realkreditlån. Reguleringen af kompetencekravene skal udelukkende vedrøre 
kreditformidlernes ledelse.

Ændringsforslag 164
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der føres tilsyn med kreditgivere og 
kreditformidlere for at kunne vurdere, om 
kravene i stk. 1, litra a) og b) til stadighed 
er opfyldt.

c) Den kompetente myndighed fører tilsyn 
med kreditgivere og kreditformidlere for at 
kunne vurdere, om kravene i stk. 1, litra a) 
og b) til stadighed er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



PE475.786v01-00 42/124 AM\881849DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
nævnte minimumkrav til kompetence 
indføres i overensstemmelse med 
principperne i bilag IIa.

Or. en

Ændringsforslag 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at specificere kravene i stk. 1 
og 2 i denne artikel og især de nødvendige 
krav i forbindelse med viden og 
kompetence.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forholdet mellem hjemlandenes beføjelser i overensstemmelse med stk. 3 og Kommissionens 
beføjelser i overensstemmelse med stk. 4 er uklart. Det skal være op til hjemlandet at anføre 
de detaljerede kompetencekrav.

Ændringsforslag 167
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at specificere kravene i stk. 1 
og 2 i denne artikel og især de nødvendige 
krav i forbindelse med viden og 
kompetence.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne model kan føre til juridisk usikkerhed og uigennemsigtighed. Det bør være op til 
medlemsstaterne at fastlægge de nødvendige krav til viden og kompetence.

Ændringsforslag 168
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8
Standardoplysninger, der skal indgå i 

reklame

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
enhverreklame for kreditaftaler som 
omhandlet i artikel 2, der angiver en 
rentesats eller talstørrelser vedrørende 
omkostningerne i forbindelse med 
forbrugerkreditten, indeholder 
standardoplysninger i overensstemmelse 
med denne artikel.

2. Standardoplysningerne skal 
utvetydigt, præcist og på fremtrædende vis 
gennem et repræsentativt eksempel angive 

udgår
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følgende:

a) kreditgiverens eller i påkommende 
tilfælde kreditformidlerens identitet

b) at det produkt, der gøres reklame 
for, er en kreditaftale, som i givet 
fald er sikret enten ved pant eller ved 
en anden tilsvarende 
sikkerhedsstillelse, der almindeligvis 
anvendes i en medlemsstat i 
forbindelse med fast ejendom til 
beboelse, eller som er sikret i form af 
en rettighed, der er knyttet til fast 
ejendom til beboelse

c) debitorrenten, og hvorvidt den er 
fast eller variabel eller begge dele, 
tillige med oplysninger om de 
gebyrer, der indgår i 
omkostningerne i forbindelse med 
forbrugerkreditten

d) det samlede kreditbeløbe) de 
årlige omkostninger i procent

f) kreditaftalens løbetid
g) afdragenes størrelse

det samlede beløb, der skal betales af 
forbrugeren

i) i givet fald en advarsel om risikoen 
for at miste den faste ejendom i 
tilfælde af manglende overholdelse 
af forpligtelserne under 
kreditaftalen, når kreditten er sikret 
enten ved pant eller ved en anden 
tilsvarende sikkerhedsstillelse, der 
almindeligvis anvendes i en 
medlemsstat i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, eller sikret i 
form af en rettighed, der er knyttet 
til fast ejendom til beboelse.
Standardoplysningerne skal være let 
læselige eller skal kunne høres 
tydeligt afhængigt af det medie, der 
anvendes til reklame og 
markedsføring. 
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3. Såfremt indgåelsen af en aftale om 
en accessorisk tjenesteydelse i 
forbindelse med kreditaftalen, 
navnlig en forsikring, er obligatorisk 
for at opnå kreditten eller for at 
opnå kreditten på de oplyste vilkår 
og betingelser, og en sådan aftales 
omkostninger ikke kan beregnes på 
forhånd, skal forpligtelsen til at 
indgå denne aftale også være 
angivet utvetydigt, præcist og på 
fremtrædende vis sammen med de 
årlige omkostninger i procent.

4. I overensstemmelse med artikel 26 
og med forbehold af betingelserne i 
artikel 27 og 28 tillægges 
Kommissionen beføjelser til 
yderligere at specificere listen over 
de punkter, der er en del af 
standardoplysningerne, og som skal 
indgå i reklamerne. 
Kommissionen skal navnlig, når den 
vedtager sådanne delegerede 
retsakter, om nødvendigt ændre 
listen over de punkter, der er en del 
af standardoplysningerne, og som er 
fastlagt i stk. 2, litra a) til i), i denne 
artikel. 

5. Denne artikel berører ikke direktiv 
2005/29/EF.

Or. en

Ændringsforslag 169
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at det produkt, der gøres reklame 
for, er en kreditaftale, som i givet fald er 
sikret enten ved pant eller ved en anden 

udgår
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tilsvarende sikkerhedsstillelse, der 
almindeligvis anvendes i en medlemsstat i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse, 
eller som er sikret i form af en rettighed, 
der er knyttet til fast ejendom til beboelse

Or. en

Begrundelse

Realkredit sælges generelt ikke direkte på grundlag af en annonce. Markedsforskning har 
vist, at forbrugerne får meget få oplysninger fra annoncer om realkredit, så det er mere 
effektivt at fokusere på nogle få centrale principper.

Ændringsforslag 170
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) debitorrenten, og hvorvidt den er fast 
eller variabel eller begge dele, tillige med 
oplysninger om de gebyrer, der indgår i 
omkostningerne i forbindelse med 
forbrugerkreditten

c) debitorrenten, og hvorvidt den er fast 
eller variabel eller begge dele, tillige med 
oplysninger om de gebyrer, der indgår i 
omkostningerne i forbindelse med 
forbrugerkreditten. ÅOP bør indgå i 
annoncen med en mindst lige så 
fremtrædende plads som alle øvrige 
talmæssige informationer.

Or. en

Ændringsforslag 171
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det samlede kreditbeløbe) de årlige udgår
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omkostninger i procent

Or. en

Begrundelse

Realkredit sælges generelt ikke direkte på grundlag af en annonce. Markedsforskning har 
vist, at forbrugerne får meget få oplysninger fra annoncer om realkredit, så det er mere 
effektivt at fokusere på nogle få centrale principper.

Ændringsforslag 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) i givet fald en advarsel om risikoen for 
at miste den faste ejendom i tilfælde af 
manglende overholdelse af forpligtelserne 
under kreditaftalen, når kreditten er sikret 
enten ved pant eller ved en anden 
tilsvarende sikkerhedsstillelse, der 
almindeligvis anvendes i en medlemsstat i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse, 
eller sikret i form af en rettighed, der er 
knyttet til fast ejendom til beboelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstaters retssystem ville en sådan advarsel være vildledende, fordi risikoen for 
at miste ejendom ikke kun står i forbindelse med de lån, der sikres ved pant. Kravet er under 
alle omstændigheder for omfattende på annonceringsstadiet.

Ændringsforslag 173
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standardoplysningerne skal være let 
læselige eller skal kunne høres tydeligt 
afhængigt af det medie, der anvendes til 
reklame og markedsføring.

Standardoplysningerne skal være let 
læselige eller skal kunne høres tydeligt 
afhængigt af det medie, der anvendes til 
reklame og markedsføring.

Alle oplysninger, som gives gennem 
reklame, skal følge det viste 
repræsentative eksempel.
Medlemsstaterne vedtager kriterier for 
definitionen af et repræsentativt eksempel.

Or. en

Ændringsforslag 174
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standardoplysningerne skal være let 
læselige eller skal kunne høres tydeligt 
afhængigt af det medie, der anvendes til 
reklame og markedsføring.

Standardoplysningerne skal være let 
læselige eller skal kunne høres tydeligt 
afhængigt af det medie, der anvendes til 
reklame og markedsføring. Sådanne 
standardoplysninger må ikke stå med 
småt, men skal være vist på en 
fremtrædende plads i alle dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 175
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Såfremt indgåelsen af en aftale om en 3. I tilfælde af en accessorisk 
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accessorisk tjenesteydelse i forbindelse 
med kreditaftalen, navnlig en forsikring, er 
obligatorisk for at opnå kreditten eller for 
at opnå kreditten på de oplyste vilkår og 
betingelser, og en sådan aftales 
omkostninger ikke kan beregnes på 
forhånd, skal forpligtelsen til at indgå 
denne aftale også være angivet utvetydigt, 
præcist og på fremtrædende vis sammen 
med de årlige omkostninger i procent.

tjenesteydelse i forbindelse med 
kreditaftalen, navnlig en forsikring, hvis en 
sådan aftales omkostninger ikke kan 
beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til 
at indgå denne aftale også være angivet 
utvetydigt, præcist og på fremtrædende vis, 
og dens pris skal være inkluderet i de 
årlige omkostninger i procent baseret på
prisen på et lignende produkt, som 
tilbydes af kreditgiveren eller en anden 
udbyder.

Or. en

Ændringsforslag 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til yderligere at specificere 
listen over de punkter, der er en del af 
standardoplysningerne, og som skal indgå 
i reklamerne. 
Kommissionen skal navnlig, når den 
vedtager sådanne delegerede retsakter, om 
nødvendigt ændre listen over de punkter, 
der er en del af standardoplysningerne, og 
som er fastlagt i stk. 2, litra a) til i), i 
denne artikel.

udgår

Or. en

Begrundelse

Informationskravene er næsten identiske med dem, der er indeholdt i 
forbrugerkreditdirektivet. Der er ikke behov for at præcisere disse krav.
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Ændringsforslag 177
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
Urimelig handelspraksis
1. Forbrugeren skal altid have ret til at 
købe accessoriske produkter af alternative 
udbydere.
2. Debitorrenten skal ikke afhænge af, at 
der fortsat leveres accessoriske 
tjenesteydelser af en specifik udbyder, 
medmindre den accessoriske 
tjenesteydelse udgør en integreret del af 
kreditproduktet, og der eksisterer en 
objektiv fordel for forbrugeren.
3. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at forbyde lån i 
fremmed valuta, medmindre forbrugeren 
modtager sin indkomst i den pågældende 
valuta.
4. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at forbyde urealistisk 
lave startrenter.

Or. en

Ændringsforslag 178
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
Frit valg af udbyder for accessoriske 
tjenesteydelser
1. Forbrugeren skal altid have ret til at 
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købe accessoriske produkter af alternative 
udbydere.
2. Debitorrenten skal ikke afhænge af, at 
der fortsat leveres accessoriske 
tjenesteydelser af en specifik udbyder, 
medmindre den accessoriske 
tjenesteydelse udgør en integreret del af 
kreditproduktet, og der eksisterer en 
objektiv fordel for forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Det ville være urimeligt og konkurrencehæmmende at forpligte forbrugerne til at købe flere 
produkter og tjenesteydelser af samme udbyder. Nogle markeder har udviklet ordninger med 
bundne aftaler for at binde forbrugerne til visse accessoriske produkter. Selv om tilbuddet 
samlet set giver forbrugeren en fordel på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, er dette ikke 
nødvendigvis tilfældet få år senere. Det bånd, der skabes mellem disse forskellige aftaler, 
forhindrer forbrugeren i at udnytte variationerne i markedet.

Ændringsforslag 179
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
eller i påkommende tilfælde 
kreditformidlerne til enhver tid gør de 
generelle oplysninger om kreditaftalerne 
tilgængelige på et varigt medium eller i 
elektronisk form.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne til 
enhver tid gør de generelle oplysninger om 
kreditaftalerne tilgængelige for 
forbrugeren og leverer dem til denne, 
enten selv i tilfælde af direkte salg eller 
gennem kreditformidleren, på et varigt 
medium og/eller efter anmodning i 
elektronisk form.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvem der har ansvaret for at udarbejde dette dokument. Formidlere har ikke 
nødvendigvis adgang til alle de anførte oplysninger. Det bør derfor være kreditgiverens 
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ansvar at give disse informationer til formidleren eller - hvis kreditgiveren distribuerer 
direkte - direkte til forbrugeren.

Ændringsforslag 180
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
eller i påkommende tilfælde 
kreditformidlerne til enhver tid gør de 
generelle oplysninger om kreditaftalerne 
tilgængelige på et varigt medium eller i 
elektronisk form.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
eller i påkommende tilfælde 
kreditformidlerne til enhver tid gør de 
generelle letlæselige og letforståelige 
oplysninger om kreditaftalerne 
tilgængelige på et varigt medium eller i 
elektronisk form.

Or. es

Ændringsforslag 181
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De generelle oplysninger skal som 
minimum omfatte følgende:

De generelle oplysninger skal omfatte 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Maksimal harmonisering ville skabe samme forbrugerbeskyttelsesniveau i hele EU.
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Ændringsforslag 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) former for sikkerhedsstillelse c) former for sikkerhedsstillelse, herunder 
muligheden for, at sikkerheden kan være 
beliggende i en anden medlemsstat:

Or. en

Ændringsforslag 183
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) et vejledende eksempel på de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten og de årlige 
omkostninger i procent

g) et repræsentativt eksempel på de 
samlede omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten og de årlige 
omkostninger i procent

Or. en

Ændringsforslag 184
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvorvidt det er muligt at indfri før tiden 
og i så fald en beskrivelse af de vilkår, der 
gælder for førtidig indfrielse

i) en beskrivelse af de vilkår, der gælder 
for førtidig indfrielse

Or. en
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Ændringsforslag 185
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) hvorvidt det er nødvendigt med en 
vurdering af ejendommen og i så fald,
hvem der udfører den

j) en ejendomsvurderings betydning for 
forbrugeren, herunder hvem der udfører 
den, og eventuelle omkostninger i denne 
forbindelse

Or. en

Begrundelse

Når skønsklausulen "hvorvidt en vurdering af ejendommen er nødvendig" fjernes, implicerer 
den nye tekst en vurdering for alle kreditaftaler vedrørende fast ejendom til beboelse.

Ændringsforslag 186
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ja) Hvis relevant, en advarsel om risikoen 
for at miste fast ejendom som følge af 
manglende overholdelse af forpligtelser i 
henhold til kreditaftalen, hvis kreditten er 
sikret ved pant eller anden tilsvarende 
garanti i fast ejendom, der almindeligvis 
anvendes i en medlemsstat i forbindelse 
med fast ejendom til beboelsesformål eller 
som følge af en lov om fast ejendom til 
beboelsesformål.

Or. es
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Ændringsforslag 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) oplysninger om, hvordan man opnår 
skattelempelser for renter af kreditaftaler 
eller andre offentlige subsidier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forbrugeren bør ikke basere sin beslutning om at indgå en kreditaftale på skattelettelser. 
Under alle omstændigheder er det almindeligt kendt, at skattemyndighederne giver 
oplysninger om skattelettelser.

Ændringsforslag 188
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) oplysninger om, hvordan man opnår 
skattelempelser for renter af kreditaftaler 
eller andre offentlige subsidier.

k) oplysninger om forpligtelser og, 
hvordan man opnår skattelempelser for 
renter af kreditaftaler eller andre offentlige 
subsidier.

Or. es

Ændringsforslag 189
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
uden unødig forsinkelse, efter at 
forbrugeren har afgivet de nødvendige 
oplysninger om sit behov, sin finansielle 
situation og sine præferencer i henhold til 
artikel 14 - giver forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. Oplysningerne 
gives via det europæiske standardiserede 
informationsark (ESIS), jf. bilag II, på 
papir eller ved hjælp af et andet varigt 
medium.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
uden unødig forsinkelse, efter at 
forbrugeren har afgivet de nødvendige 
oplysninger om sit behov, sin finansielle 
situation og sine præferencer i henhold til 
artikel 14 - giver forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. 
Medlemsstaterne kan fastsætte, at denne 
mulighed for forbrugeren til at undersøge 
og overveje aftalen er givet, hvis han 
indrømmes en lovpligtig eller aftalt 
tilbagetrædelsesret i henhold til 
bestemmelserne i direktiv EF/2008/48. 
Oplysningerne gives via det europæiske 
standardiserede informationsark (ESIS), jf. 
bilag II, på papir eller ved hjælp af et andet 
varigt medium.

Or. de

Ændringsforslag 190
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
uden unødig forsinkelse, efter at 
forbrugeren har afgivet de nødvendige 
oplysninger om sit behov, sin finansielle 
situation og sine præferencer i henhold til 
artikel 14 - giver forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, som er 

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
omgående, efter at forbrugeren har afgivet 
de nødvendige oplysninger om sit behov, 
sin finansielle situation og sine præferencer 
- giver forbrugeren de persontilpassede 
oplysninger, som er nødvendige for at 
kunne sammenligne de kreditter, der findes 
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nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. Oplysningerne 
gives via det europæiske standardiserede 
informationsark (ESIS), jf. bilag II, på 
papir eller ved hjælp af et andet varigt 
medium.

på markedet, vurdere, hvad de indebærer, 
og træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt den pågældende skal indgå en 
kreditaftale. Oplysningerne gives 
vederlagsfrit via det europæiske 
standardiserede informationsark (ESIS), jf. 
bilag II, på papir eller ved hjælp af et andet 
varigt medium.

Or. en

Ændringsforslag 191
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
uden unødig forsinkelse, efter at 
forbrugeren har afgivet de nødvendige 
oplysninger om sit behov, sin finansielle 
situation og sine præferencer i henhold til 
artikel 14 - giver forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. Oplysningerne 
gives via det europæiske standardiserede 
informationsark (ESIS), jf. bilag II, på 
papir eller ved hjælp af et andet varigt 
medium.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
uden unødig forsinkelse, efter at 
forbrugeren har afgivet de nødvendige 
oplysninger om sit behov, sin finansielle 
situation og sine præferencer i henhold til 
artikel 14 - giver forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. Oplysningerne 
gives på papir eller ved hjælp af et andet 
varigt medium via et standardiseret 
informationsark og vederlagsfrit. 
Medlemsstaterne benytter det europæiske 
standardiserede informationsark (ESIS), jf. 
bilag II, medmindre eller indtil der er 
udviklet et mere hensigtsmæssigt 
nationalt informationsark, som er 
godkendt af alle interessenter, herunder 
forbrugerrepræsentanter.

Or. en
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Begrundelse

En række af EU's medlemsstater har allerede indført informationsark forud for aftalen. 

Ændringsforslag 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren - uden unødig 
forsinkelse, efter at forbrugeren har 
afgivet de nødvendige oplysninger om sit
behov, sin finansielle situation og sine
præferencer i henhold til artikel 14 - giver
forbrugeren de persontilpassede 
oplysninger, som er nødvendige for at 
kunne sammenligne de kreditter, der findes 
på markedet, vurdere, hvad de indebærer, 
og træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt den pågældende skal indgå en 
kreditaftale. Oplysningerne gives via det 
europæiske standardiserede 
informationsark (ESIS), jf. bilag II, på 
papir eller ved hjælp af et andet varigt 
medium.

I god tid før forbrugeren bindes af en 
kreditaftale eller et tilbud, giver
kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren på grundlag af de 
kreditvilkår og betingelser, som 
kreditgiveren tilbyder, og de oplysninger, 
der er modtaget fra forbrugeren om hans
behov, finansielle situation og præferencer 
i henhold til artikel 14, forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. Oplysningerne 
gives via det europæiske standardiserede 
informationsark (ESIS), jf. bilag II, på 
papir eller ved hjælp af et andet varigt 
medium.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen skal tilpasses forbrugerkreditdirektivet og direktivet om fjernsalg af finansielle 
tjenesteydelser. Denne tilpasning vil ligeledes betyde mindre bureaukrati, fordi kreditgiveren 
ikke er forpligtet til at fremlægge det standardiserede europæiske informationsblad (ESIS) to 
gange.

Ændringsforslag 193
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
uden unødig forsinkelse, efter at 
forbrugeren har afgivet de nødvendige 
oplysninger om sit behov, sin finansielle 
situation og sine præferencer i henhold til 
artikel 14 - giver forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. Oplysningerne 
gives via det europæiske standardiserede 
informationsark (ESIS), jf. bilag II, på 
papir eller ved hjælp af et andet varigt 
medium.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren og 
i påkommende tilfælde kreditformidleren -
omgående, efter at forbrugeren har afgivet 
de nødvendige oplysninger om sit behov, 
sin finansielle situation og sine præferencer 
i henhold til artikel 14 - giver forbrugeren 
de persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt den pågældende 
skal indgå en kreditaftale. Oplysningerne 
gives vederlagsfrit via det europæiske 
standardiserede informationsark (ESIS), jf. 
bilag II, på papir eller ved hjælp af et andet 
varigt medium.

Or. en

Begrundelse

ESIS bør gives vederlagsfrit til forbrugerne.

Ændringsforslag 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at et tilbud, der er 
bindende for kreditgiveren, ledsages af en 
ESIS-formular, når det afgives til 
forbrugeren. Under sådanne 
omstændigheder sikrer medlemsstaterne, 
at kreditaftalen ikke kan indgås, førend 

udgår
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forbrugeren har haft tilstrækkelig tid til at 
sammenligne tilbuddene, vurdere, hvad de 
indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt forbrugeren vil 
acceptere et tilbud, uanset hvordan 
aftalen er indgås.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse ville skabe juridisk usikkerhed, fordi en individuel kreditgiver 
ikke ved, hvorvidt og hvornår forbrugeren har modtaget tilbud fra andre kreditgivere, og det 
ville være upassende at bede forbrugeren oplyse dette. Endvidere er det uklart, hvilke 
konsekvenser manglende overholdelse af bestemmelsen ville have.

Ændringsforslag 195
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at et tilbud, der er 
bindende for kreditgiveren, ledsages af en 
ESIS-formular, når det afgives til 
forbrugeren. Under sådanne 
omstændigheder sikrer medlemsstaterne, 
at kreditaftalen ikke kan indgås, førend 
forbrugeren har haft tilstrækkelig tid til at 
sammenligne tilbuddene, vurdere, hvad de 
indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt forbrugeren vil 
acceptere et tilbud, uanset hvordan aftalen 
er indgås.

Medlemsstaterne sikrer, at et udkast til en 
kreditaftale ledsages af en ESIS-formular, 
når det afgives til forbrugeren. 
Medlemsstaterne sikrer, at kreditaftalen 
ikke kan indgås, førend forbrugeren har 
haft tilstrækkelig tid til at sammenligne 
tilbuddene, vurdere, hvad de indebærer, og 
træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt forbrugeren vil acceptere et 
tilbud, uanset hvordan aftalen er indgås.

Or. en

Ændringsforslag 196
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ESIS er gyldig 
i en tydeligt angivet periode, som giver 
forbrugeren tilstrækkelig mulighed for at 
sammenligne de tilgængelige tilbud på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en gyldighedsperiode for ESIS for at give forbrugeren mulighed for at 
sammenligne de tilgængelige tilbud på markedet. Det siger sig selv, at ESIS kun er gyldig, 
hvis forbrugeren har afgivet korrekte oplysninger om sin økonomiske situation.

Ændringsforslag 197
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle supplerende oplysninger fra 
kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren til forbrugeren gives i et 
særskilt dokument, der kan knyttes som 
bilag til ESIS-formularen.

Eventuelle supplerende oplysninger fra 
kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren til forbrugeren gives i et 
særskilt dokument, der kan knyttes som 
bilag til ESIS-formularen.

I medlemsstater, som har strenge regler 
for forbindelsen mellem 
realkreditinstitutters realkreditlån 
(aktiver) og realkreditobligationer 
(passiver), kan angivelsen af renten i 
ESIS være underlagt skiftende 
markedsvilkår.

Or. en
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Ændringsforslag 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at ændre 
standardoplysningerne i stk. 1 i denne 
artikel og indholdet og formatet af ESIS-
formularen i bilag II.
De delegerede retsakter skal, om 
nødvendigt, især give mulighed for at:
a) ændre listen over de 
standardoplysninger, der er anført i stk. 1
i denne artikel 
b) slette de oplysninger, der er anført i 
bilag II
c) foretage tilføjelser til listen over de 
oplysninger, der er anført i bilag II
d) ændre præsentationen af indholdet af 
ESIS-formularen, der er anført i bilag II
e) præcisere instruktionerne i forbindelse 
med udfyldelsen af ESIS-formularen, der 
er anført i bilag II.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er meget problematisk med de mange delegerede beføjelser. Beføjelserne er meget åbne 
uden udtrykkeligt at fastsætte målene med og indholdet af delegationen af beføjelser, og de 
vedrører væsentlige elementer af forslaget. Det er sandsynligt, at de set over tid medfører 
flere og flere divergerende bestemmelser, på den ene side i forbindelse med de traditionelle 
forbrugerkreditter og på den anden side i forbindelse med boliglån og realkreditlån.

Ændringsforslag 199
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 26 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 27 og 
28 tillægges Kommissionen beføjelser til 
at ændre standardoplysningerne i stk. 1 i 
denne artikel og indholdet og formatet af 
ESIS-formularen i bilag II.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 200
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ændre præsentationen af indholdet af 
ESIS-formularen, der er anført i bilag II

udgår

Or. en

Ændringsforslag 201
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) præcisere instruktionerne i forbindelse 
med udfyldelsen af ESIS-formularen, der 
er anført i bilag II.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 202
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren på forbrugerens 
anmodning og uden beregning 
tilvejebringer en kopi af udkastet til 
kreditaftalen til forbrugeren. Denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis 
kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen ikke er villig til at indgå 
kreditaftalen med forbrugeren.

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren uden beregning 
tilvejebringer en kopi af udkastet til 
kreditaftalen til forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 203
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren på forbrugerens 
anmodning og uden beregning 
tilvejebringer en kopi af udkastet til 
kreditaftalen til forbrugeren. Denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis 
kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen ikke er villig til at indgå 
kreditaftalen med forbrugeren.

5. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren på forbrugerens 
anmodning og uden beregning 
tilvejebringer en kopi af udkastet til 
kreditaftalen til forbrugeren. Denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis 
kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen ikke er villig til at indgå 
kreditaftalen med forbrugeren. Desuden 
skal alle oplysninger, der gives forud for 
indgåelsen af kontrakten, gives af 
kreditgiveren eller kreditformidleren til 
forbrugeren uden beregning.

Or. en
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Ændringsforslag 204
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 a
Variabel rente
1. Medlemsstaterne skal vedtage 
foranstaltninger til beskyttelse af 
forbrugerne mod forsømmelse, når de 
variable renter ændres betydeligt.
Hvis medlemsstaterne ikke fastsætter 
generelle lofter på variable renter, skal de 
sikre, at alle kreditgivere fastsætter et 
maksimumloft. Kreditværdigheden skal 
kontrolleres på grundlag af dette 
maksimumloft.
2. Ændringer i renten skal kun baseres på 
objektive, pålidelige, offentlige og 
eksterne indekser til kreditgiveren såsom 
markedssatser.
3. Når renten stiger, skal forbrugeren 
altid have mulighed for at vælge en 
forlængelse af indfrielsesperioden på 
højst fem år uden ekstraomkostninger og 
uden stigende periodiske rater.

Or. en

Ændringsforslag 205
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 a
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Binding af accessoriske tjenesteydelser
1. Medlemsstaterne skal forbyde 
kreditgivere eller kreditformidlere at 
anvende binding ved at gøre tilbuddet om 
en kreditaftale afhængig af købet af 
forsikring eller andre finansielle 
produkter fra en given udbyder, der 
specificeres af kreditgiveren eller 
kreditformidleren, med undtagelse af 
oprettelse af en løbende konto.
2. Skift af udbyder af accessoriske 
tjenesteydelser, som er knyttet til 
kreditaftalen for fast ejendom til beboelse, 
kan ikke påvirke renten for kreditaftalen 
for fast ejendom til beboelse eller noget 
andet element i kreditaftalen.

Or. en

Begrundelse

Disse regler gælder allerede i nogle medlemsstater. Kreditten må ikke gøres betinget af, at 
der købes bundne accessoriske tjenesteydelser. Kunderne bør beskyttes mod stigninger i 
renten efter skift af udbyderen af accessoriske tjenesteydelser.

Ændringsforslag 206
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 10 - stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden udførelsen af de tjenesteydelser, 
der er opført i artikel 3, litra e), giver 
kreditformidleren som minimum 
forbrugeren følgende oplysninger:

1. Inden udførelsen af de tjenesteydelser, 
der er opført i artikel 3, litra e), giver 
kreditformidleren som minimum 
forbrugeren følgende oplysninger uden 
beregning:

Or. en
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Ændringsforslag 207
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 10 - stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvorvidt der findes provisioner for de 
kreditformidlere, som ikke er bundet til én 
kreditgiver, og som kreditgiveren skal 
betale til kreditformidleren for den 
pågældendes tjenesteydelser. 

h) hvorvidt der findes provisioner eller 
nogen anden form for godtgørelser, 
herunder i naturalier, som kreditgiveren 
eller en anden tredjepart skal betale til 
kreditformidleren for den pågældendes 
tjenesteydelser. 

Or. en

Ændringsforslag 208
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 10 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ikke bundne kreditformidlere
tilvejebringer på forbrugerens anmodning 
oplysninger om, hvor meget den provision 
varierer, som de forskellige kreditgivere, 
der tilbyder kreditaftaler til forbrugeren, 
skal betale. Forbrugeren underrettes om 
sin ret til at anmode om sådanne 
oplysninger.

2. Kreditformidlere tilvejebringer 
oplysninger om, hvor meget den provision 
varierer, udtrykt i absolutte værdier, som 
de forskellige kreditgivere, der tilbyder 
kreditaftaler til forbrugeren, skal betale. 

Or. en

Ændringsforslag 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
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Artikel 10 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at ajourføre oplysningerne 
om kreditformidlere til forbrugeren, jf. 
stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 10 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre lige betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 i denne artikel 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
påkommende tilfælde at fastlægge et 
standardiseret format og præsentationen 
af de oplysninger, der er fastlagt i stk. 1 i 
denne artikel. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 211
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 11 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i 
påkommende tilfælde kreditformidlere 
giver forbrugeren fyldestgørende 
forklaringer om den eller de foreslåede 
kreditaftaler såvel som om enhver 

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i 
påkommende tilfælde kreditformidlere 
giver forbrugeren fyldestgørende 
forklaringer om den eller de foreslåede 
kreditaftaler såvel som om enhver 
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accessorisk tjenesteydelse, således at 
forbrugeren er i stand til at vurdere, om de 
foreslåede kreditaftaler passer til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. En fyldestgørende forklaring 
omfatter bl.a. tilvejebringelsen af 
persontilpassede oplysninger om de 
tilbudte kreditaftalers karakteristika, dog 
uden at der fremsættes anbefalinger. 
Kreditgivere og i påkommende tilfælde 
kreditformidlere vurderer nøje omfanget 
af forbrugerens viden om og erfaring med 
kredit på enhver måde, der måtte være 
nødvendig for at give kreditgiveren eller 
formidleren mulighed for at afgøre, hvilke 
forklaringer der skal gives til forbrugeren, 
og tilpasse sådanne forklaringer til 
forbrugeren.

accessorisk tjenesteydelse, således at 
forbrugeren er i stand til at vurdere, om de 
foreslåede kreditaftaler passer til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. En fyldestgørende forklaring 
omfatter bl.a. tilvejebringelsen af 
persontilpassede oplysninger om de 
tilbudte kreditaftalers vigtigste 
karakteristika, dog uden at der fremsættes 
anbefalinger. 

Or. en

Ændringsforslag 212
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 11 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i 
påkommende tilfælde kreditformidlere 
giver forbrugeren fyldestgørende 
forklaringer om den eller de foreslåede 
kreditaftaler såvel som om enhver 
accessorisk tjenesteydelse, således at 
forbrugeren er i stand til at vurdere, om de 
foreslåede kreditaftaler passer til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. En fyldestgørende forklaring 
omfatter bl.a. tilvejebringelsen af 
persontilpassede oplysninger om de 
tilbudte kreditaftalers karakteristika, dog 
uden at der fremsættes anbefalinger. 
Kreditgivere og i påkommende tilfælde 
kreditformidlere vurderer nøje omfanget af 
forbrugerens viden om og erfaring med 

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i 
påkommende tilfælde kreditformidlere 
giver forbrugeren fyldestgørende 
forklaringer om den eller de foreslåede 
kreditaftaler såvel som om enhver 
accessorisk tjenesteydelse, således at 
forbrugeren er i stand til at vurdere, om de 
foreslåede kreditaftaler passer til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. En fyldestgørende forklaring 
omfatter bl.a. tilvejebringelsen af 
persontilpassede oplysninger om de 
tilbudte kreditaftalers karakteristika, 
herunder deres omkostninger og risici, 
dog uden at der fremsættes anbefalinger. 
Kreditgivere og i påkommende tilfælde 
kreditformidlere vurderer nøje omfanget af 
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kredit på enhver måde, der måtte være 
nødvendig for at give kreditgiveren eller 
formidleren mulighed for at afgøre, hvilke 
forklaringer der skal gives til forbrugeren, 
og tilpasse sådanne forklaringer til 
forbrugeren.

forbrugerens viden om og erfaring med 
kredit på enhver måde, der måtte være 
nødvendig for at give kreditgiveren eller 
formidleren mulighed for at afgøre, hvilke 
forklaringer der skal gives til forbrugeren, 
og tilpasse sådanne forklaringer til 
forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 213
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 11 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i 
påkommende tilfælde kreditformidlere 
giver forbrugeren fyldestgørende 
forklaringer om den eller de foreslåede 
kreditaftaler såvel som om enhver 
accessorisk tjenesteydelse, således at 
forbrugeren er i stand til at vurdere, om de 
foreslåede kreditaftaler passer til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. En fyldestgørende forklaring 
omfatter bl.a. tilvejebringelsen af 
persontilpassede oplysninger om de 
tilbudte kreditaftalers karakteristika, dog 
uden at der fremsættes anbefalinger. 
Kreditgivere og i påkommende tilfælde
kreditformidlere vurderer nøje omfanget af 
forbrugerens viden om og erfaring med 
kredit på enhver måde, der måtte være 
nødvendig for at give kreditgiveren eller 
formidleren mulighed for at afgøre, hvilke 
forklaringer der skal gives til forbrugeren, 
og tilpasse sådanne forklaringer til 
forbrugeren.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og 
kreditformidlere giver forbrugeren 
fyldestgørende forklaringer om den eller de 
foreslåede kreditaftaler såvel som om 
enhver accessorisk tjenesteydelse, således 
at forbrugeren er i stand til at vurdere, om 
de foreslåede kreditaftaler passer til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. En fyldestgørende forklaring 
omfatter bl.a. tilvejebringelsen af 
persontilpassede oplysninger om de 
tilbudte kreditaftalers karakteristika, 
herunder deres omkostninger og risici, 
dog uden at der fremsættes anbefalinger. 
Kreditgivere og kreditformidlere vurderer 
omfanget af forbrugerens viden om og 
erfaring med kredit på enhver måde, der 
måtte være nødvendig for at give 
kreditgiveren eller formidleren mulighed 
for at afgøre, hvilke forklaringer der skal 
gives til forbrugeren, og tilpasse sådanne 
forklaringer til forbrugeren.

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen objektiv grund til at skelne mellem kreditgivere og kreditformidlere, da 
forbrugerne nogle gange kun kommer i kontakt med formidlerne. Derfor bør forpligtelsen til 
at give oplysninger gælde ligeligt for begge kategorier. Det ville imidlertid være urimeligt at 
bede kreditgivere og kreditformidlere om "nøje" at vurdere omfanget af forbrugerens viden, 
da dette kan være umuligt i praksis.

Ændringsforslag 214
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 12 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De årlige omkostninger i procent, som 
på årsbasis svarer til nutidsværdien af alle 
fremtidige eller eksisterende forpligtelser 
(udnyttede kreditmuligheder, 
tilbagebetalinger og omkostninger), der er 
aftalt mellem kreditgiveren og forbrugeren, 
beregnes ud fra den matematiske formel i 
bilag I.

1. De årlige omkostninger i procent, som 
på årsbasis svarer til nutidsværdien af alle 
fremtidige eller eksisterende forpligtelser 
(udnyttede kreditmuligheder, 
tilbagebetalinger og omkostninger), der er 
aftalt mellem kreditgiveren og forbrugeren, 
beregnes ud fra den matematiske formel i 
bilag I. 

De årlige omkostninger i procent skal 
tage behørig højde for alle relevante 
faktorers indvirkning. De årlige 
omkostninger i procent skal omfatte alle 
omkostninger og cash flow med 
forbundne aftaler, som skal tilbagebetale 
lånebeløbet.

Or. en

Ændringsforslag 215
Damien Abad

Forslag til direktiv
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Artikel 12 - stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de årlige omkostninger 
i procent lægges de samlede omkostninger 
i forbindelse med forbrugerkreditten til 
grund, bortset fra de omkostninger, som 
forbrugeren skal betale ved misligholdelse 
af en af de forpligtelser, der er fastsat i 
kreditaftalen.

Ved beregningen af de årlige omkostninger 
i procent lægges de samlede omkostninger, 
som kreditgiveren modtager for 
indgåelsen og gennemførelsen af 
kreditaftalen, til grund.

Or. fr

Ændringsforslag 216
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 12 - stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er obligatorisk at åbne en konto 
for at få kreditten, skal omkostningerne ved 
forvaltning af sådan en konto, 
omkostningerne ved anvendelse af et 
betalingsmiddel i forbindelse med både 
betalingstransaktioner og udnyttelse af 
kreditmuligheden for denne konto og andre 
omkostninger i forbindelse med 
betalingstransaktioner indgå i de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten, medmindre
omkostningerne klart fremgår separat af 
kreditaftalen eller af en eventuel anden 
aftale, der er indgået med forbrugeren.

Hvis det er obligatorisk at åbne en konto 
for at få kreditten, skal omkostningerne ved 
forvaltning af sådan en konto, 
omkostningerne ved anvendelse af et 
betalingsmiddel i forbindelse med både 
betalingstransaktioner og udnyttelse af 
kreditmuligheden for denne konto og andre 
omkostninger i forbindelse med 
betalingstransaktioner indgå i de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten.

Or. en

Ændringsforslag 217
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
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Artikel 12 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med kreditaftaler, der 
indeholder vilkår, som tillader variationer i 
debitorrenten, og i påkommende tilfælde i 
de omkostninger, der indgår i de årlige 
omkostninger i procent, men som ikke kan 
opgøres på beregningstidspunktet, 
beregnes de årlige omkostninger i procent 
ud fra den antagelse, at debitorrenten og 
andre omkostninger beregnes ud fra 
niveauet på tidspunktet for underskrivelsen 
af kreditaftalen.

4. I forbindelse med kreditaftaler, der 
indeholder vilkår, som tillader variationer i 
debitorrenten, og i påkommende tilfælde i 
de omkostninger, der indgår i de årlige 
omkostninger i procent, men som ikke kan 
opgøres på beregningstidspunktet, 
beregnes de årlige omkostninger i procent 
ud fra den antagelse, at debitorrenten og 
andre omkostninger beregnes ud fra 
niveauet på tidspunktet for underskrivelsen 
af kreditaftalen.

Hvis forbrugeren udpeger alternative 
udbydere af accessoriske tjenesteydelser, 
omberegner kreditgiveren og 
kreditformidleren ÅOP på grundlag af 
udgifterne til disse accessoriske 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 218
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Parterne kan dog i kreditaftalen blive 
enige om, at de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger gives til forbrugeren med 
jævne mellemrum, såfremt ændringen i 
debitorrenten hænger direkte sammen med 
en ændring i en referencesats, at den nye 
referencesats offentliggøres på en 
hensigtsmæssig måde, og at oplysninger 
om den nye referencesats også er 
tilgængelige i kreditgiverens lokaler.

2. Parterne kan dog i kreditaftalen blive 
enige om, at de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger gives til forbrugeren med 
jævne mellemrum, såfremt ændringen i 
debitorrenten hænger direkte sammen med 
en ændring i en referencesats, at den nye 
referencesats offentliggøres på en 
hensigtsmæssig måde, og at oplysninger 
om den nye referencesats også er 
tilgængelige i kreditgiverens lokaler og 
meddeles personligt til forbrugeren 
sammen med beløbet for nye månedlige 
rater.
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Or. en

Ændringsforslag 219
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Parterne kan dog i kreditaftalen blive 
enige om, at de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger gives til forbrugeren med 
jævne mellemrum, såfremt ændringen i 
debitorrenten hænger direkte sammen 
med en ændring i en referencesats, at den 
nye referencesats offentliggøres på en 
hensigtsmæssig måde, og at oplysninger 
om den nye referencesats også er 
tilgængelige i kreditgiverens lokaler.

udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den direkte indvirkning, som en renteændring ville have på forbrugeren, er 
det mere hensigtsmæssigt med en personlig meddelelse i stedet for at forlade sig på offentlige 
meddelelser.

Ændringsforslag 220
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Parterne kan dog i kreditaftalen blive 
enige om, at de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger gives til forbrugeren med 
jævne mellemrum, såfremt ændringen i 
debitorrenten hænger direkte sammen med 
en ændring i en referencesats, at den nye 

2. Parterne kan dog i kreditaftalen blive 
enige om, at de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger gives til forbrugeren med 
jævne mellemrum, såfremt ændringen i 
debitorrenten hænger direkte sammen med 
en ændring i en referencesats, at den nye 
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referencesats offentliggøres på en 
hensigtsmæssig måde, og at oplysninger 
om den nye referencesats også er 
tilgængelige i kreditgiverens lokaler.

referencesats offentliggøres på en 
hensigtsmæssig måde, og at oplysninger 
om den nye referencesats også er 
tilgængelige i kreditgiverens lokaler. 
Kreditgiveren kan fortsat regelmæssigt 
oplyse forbrugerne om ændringer i 
debitorrenten i tilfælde, hvor 
debitorrenten ikke korrelerer direkte med 
en ændring i referencesatsen, hvis 
sådanne bestemmelser var gældende før 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater kan forbrugerne oplyses om ændringer i debitorrenten gennem 
annoncering af denne sats i de nationale aviser. Hvor en sådan praksis findes og er bredt 
accepteret i den pågældende medlemsstat, bør medlemsstaten kunne opretholde dette system.

Ændringsforslag 221
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis ændringer i debitorrenten 
afgøres ved auktioner på 
kapitalmarkederne, og det derfor er 
umuligt for kreditgiveren at informere 
forbrugeren om ændringer, før de træder 
i kraft, vil kreditgiveren i god tid før 
auktionen skriftligt informere 
forbrugeren om den forestående 
procedure og det forventede niveau for 
den nye debitorrente.

Or. en

Begrundelse

Når ændringer i debitorrenten afgøres ved en auktion på kapitalmarkederne, kender 
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kreditgiveren ikke den nøjagtige nye sats, før auktionen er sluttet, og obligationerne er blevet 
solgt.

Ændringsforslag 222
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
foretager en grundig vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed inden 
indgåelsen af kreditaftalen ud fra kriterier, 
der bl.a. omfatter forbrugerens indtægt, 
opsparing, gæld og andre finansielle 
forpligtelser. Vurderingen foretages på 
grundlag af de nødvendige oplysninger, 
som kreditgiveren eller i påkommende 
tilfælde kreditformidleren har fået fra 
forbrugeren og fra relevante interne eller 
eksterne kilder, og skal opfylde kravene 
med hensyn til nødvendighed og 
proportionalitet, som fastlagt i artikel 6 i 
direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne sikrer, 
at kreditgiverne fastlægger 
hensigtsmæssige procedurer med hensyn til 
at vurdere forbrugerens kreditværdighed. 
Disse procedurer gennemgås med jævne 
mellemrum, og der føres opdaterede 
fortegnelser over disse procedurer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
foretager en grundig vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed og mulighed 
for at opfylde kreditaftalen og dens 
betingelser inden indgåelsen af 
kreditaftalen ud fra kriterier, der bør 
offentliggøres og bl.a. omfatter 
forbrugerens indtægt, opsparing, gæld og 
andre finansielle forpligtelser. Vurderingen 
foretages på grundlag af de nødvendige 
oplysninger, som kreditgiveren eller i 
påkommende tilfælde kreditformidleren 
har fået fra forbrugeren og fra relevante 
interne eller eksterne kilder, og skal 
opfylde kravene med hensyn til 
nødvendighed og proportionalitet, som 
fastlagt i artikel 6 i direktiv 95/46/EF. 
Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
fastlægger hensigtsmæssige procedurer 
med hensyn til at vurdere forbrugerens 
kreditværdighed og mulighed for at 
opfylde kreditaftalen og dens betingelser i 
forbrugerens interesse. Disse procedurer 
gennemgås med jævne mellemrum, og der 
føres opdaterede fortegnelser over disse 
procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 223
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
foretager en grundig vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed inden 
indgåelsen af kreditaftalen ud fra kriterier, 
der bl.a. omfatter forbrugerens indtægt, 
opsparing, gæld og andre finansielle 
forpligtelser. Vurderingen foretages på 
grundlag af de nødvendige oplysninger, 
som kreditgiveren eller i påkommende 
tilfælde kreditformidleren har fået fra 
forbrugeren og fra relevante interne eller 
eksterne kilder, og skal opfylde kravene 
med hensyn til nødvendighed og 
proportionalitet, som fastlagt i artikel 6 i 
direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne sikrer, 
at kreditgiverne fastlægger 
hensigtsmæssige procedurer med hensyn til 
at vurdere forbrugerens kreditværdighed. 
Disse procedurer gennemgås med jævne 
mellemrum, og der føres opdaterede 
fortegnelser over disse procedurer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
foretager en grundig vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed inden 
indgåelsen af kreditaftalen ud fra kriterier, 
der bl.a. omfatter forbrugerens indtægt, 
opsparing, gæld og andre finansielle 
forpligtelser. Hvis vurderingen vedrører 
en kreditaftale, i henhold til hvilken 
forbrugeren eller hans familie ikke vil 
bebo mere end 40 % af ejendommen, og 
som giver forbrugeren ret til at udleje hele
eller dele af ejendommen, kan 
medlemsstaterne tillade, at kreditgiverne 
medtager rimelige forventede 
lejeindtægter i kreditvurderingen. 
Vurderingen foretages på grundlag af de 
nødvendige oplysninger, som kreditgiveren 
eller i påkommende tilfælde 
kreditformidleren har fået fra forbrugeren 
og fra relevante interne eller eksterne 
kilder, og skal opfylde kravene med hensyn 
til nødvendighed og proportionalitet, som 
fastlagt i artikel 6 i direktiv 95/46/EF. 
Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
fastlægger hensigtsmæssige procedurer 
med hensyn til at vurdere forbrugerens 
kreditværdighed. Disse procedurer 
gennemgås med jævne mellemrum, og der 
føres opdaterede fortegnelser over disse 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

Transaktioner, hvor der købes med henblik på udlejning på personlig basis (ikke gennem et 
selskab), og transaktioner vedrørende delvis beboelses-/delvis kommercielle ejendomme anses 
som personlige lån med sikkerhed i en ejendom. Sådanne lån vil i sidste ende blive 
tilbagebetalt med lejeindtægten fra den faste ejendom og er derfor baseret på denne 
lejeindtægt i stedet for på forbrugerens indtægt.
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Ændringsforslag 224
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
foretager en grundig vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed inden 
indgåelsen af kreditaftalen ud fra kriterier, 
der bl.a. omfatter forbrugerens indtægt, 
opsparing, gæld og andre finansielle 
forpligtelser. Vurderingen foretages på 
grundlag af de nødvendige oplysninger, 
som kreditgiveren eller i påkommende 
tilfælde kreditformidleren har fået fra 
forbrugeren og fra relevante interne eller 
eksterne kilder, og skal opfylde kravene 
med hensyn til nødvendighed og 
proportionalitet, som fastlagt i artikel 6 i 
direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne sikrer, 
at kreditgiverne fastlægger 
hensigtsmæssige procedurer med hensyn til 
at vurdere forbrugerens kreditværdighed. 
Disse procedurer gennemgås med jævne 
mellemrum, og der føres opdaterede 
fortegnelser over disse procedurer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
foretager en grundig vurdering af
forbrugerens kreditværdighed og mulighed 
for at opfylde kreditaftalen og dens 
betingelser inden indgåelsen af 
kreditaftalen ud fra kriterier, der bør 
offentliggøres og bl.a. omfatter 
forbrugerens indtægt, opsparing, gæld og 
andre finansielle forpligtelser. Vurderingen 
foretages på grundlag af de nødvendige 
oplysninger, som kreditgiveren eller i 
påkommende tilfælde kreditformidleren 
har fået fra forbrugeren og fra relevante 
interne eller eksterne kilder, og skal 
opfylde kravene med hensyn til 
nødvendighed og proportionalitet, som 
fastlagt i artikel 6 i direktiv 95/46/EF. 
Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
fastlægger hensigtsmæssige procedurer 
med hensyn til at vurdere forbrugerens 
kreditværdighed og mulighed for at 
opfylde kreditaftalen og dens betingelser i 
forbrugerens interesse. Disse procedurer 
gennemgås med jævne mellemrum, og der 
føres opdaterede fortegnelser over disse 
procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 225
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv



AM\881849DA.doc 79/124 PE475.786v01-00

DA

Artikel 14 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Formålet med kreditvurderingen af 
forbrugeren skal omfatte forebyggelse af 
svær gældsætning.
I tilfælde af misligholdelse skal 
kreditgiveren påtage sig ansvaret, hvis 
dennes beslutning bygger på en vurdering 
af forbrugerens kreditværdighed og 
egnethed til kreditaftalen, som er af dårlig 
kvalitet. Kreditgiveren afholder udgifterne 
til uansvarlig udlåning.

Or. en

Ændringsforslag 226
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis det er relevant, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når forholdet 
mellem kreditforeningslånets størrelse og 
ejendomsværdien skal fastsættes, 
anvendes en behørigt udført vurdering af 
den ejendom, der anvendes til sikkerhed 
for kreditaftalen. Kreditorerne skal oplyse 
alle vurderinger og potentielle tvivl, de 
opdager med hensyn til ejendommens 
værdi. Medlemsstaterne sikrer, at 
ejendomsvurderinger udføres af 
uafhængige og anerkendte aktører.

Or. en

Begrundelse

Ejendomsvurderingens kvalitet er afgørende for vurderingen af forbrugerens økonomiske 
sikkerhed.
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Ændringsforslag 227
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvis det er relevant, sikrer 
medlemsstaterne, at der, når forholdet 
mellem kreditforeningslånets størrelse og 
ejendomsværdien skal fastsættes, 
anvendes en behørigt udført vurdering af 
den ejendom, der anvendes til sikkerhed 
for kreditaftalen. Kreditorerne skal oplyse 
alle vurderinger og potentielle tvivl, de 
opdager med hensyn til ejendommens 
værdi. Medlemsstaterne sikrer, at 
ejendomsvurderinger udføres af 
uafhængige og anerkendte parter. Hvis 
vurderingen af ejendommen ikke er 
udført korrekt, kan en domstol afgøre, at 
gælden skal annulleres fuldt ud efter 
generhvervelsen.

Or. en

Ændringsforslag 228
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke har udsigt til 
at kunne tilbagebetale kreditten i løbet af 
kreditaftalens løbetid, afviser 
kreditgiveren at yde kreditten.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke har udsigt til 
at kunne tilbagebetale kreditten i løbet af 
kreditaftalens løbetid, afviser 
kreditgiveren at yde kreditten.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kreditgiveren skal naturligvis tage hensyn til resultaterne af kreditværdighedsvurderingen, 
men den foreslåede ufleksible regel kan få det uønskede resultat, at nogle forbrugere nægtes 
kreditadgang uden en legitim begrundelse. Det er tilstrækkeligt, at kreditgiveren i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, vil være forpligtet til at handle ærligt, redeligt og 
professionelt og i overensstemmelse med forbrugerens interesser, når der træffes beslutning 
om at yde kredit.

Ændringsforslag 230
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke har udsigt til 
at kunne tilbagebetale kreditten i løbet af 
kreditaftalens løbetid, afviser 
kreditgiveren at yde kreditten.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 231
Damien Abad

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke har udsigt til at 
kunne tilbagebetale kreditten i løbet af 
kreditaftalens løbetid, afviser
kreditgiveren at yde kreditten.

Hvis det efter vurderingen af forbrugerens 
kreditværdighed må konkluderes. at der
ikke er udsigt til, at forbrugeren kan 
overholde de kontraktlige forpligtelser 
under kreditaftalen, anfører og begrunder 
kreditgiveren, hvis han til trods herfor 
yder kreditten, alene sin beslutning i 
tilsynsøjemed.

Or. fr

Ændringsforslag 232
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke har udsigt til at 
kunne tilbagebetale kreditten i løbet af 
kreditaftalens løbetid, afviser
kreditgiveren at yde kreditten.

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke har udsigt til at 
kunne opfylde sine forpligtelserne i 
henhold til kreditaftalen, fremlægger 
kreditgiveren, hvis han alligevel yder 
kreditten, til tilsynsformål dokumentation 
for, at han har gjort dette og til støtte for 
sin beslutning.

Or. en

Begrundelse

Det ville være uforholdsmæssigt med et lovforbud mod at yde kreditten, hvis 
kreditvurderingen er negativ, da det ville være i strid med aftalefriheden.
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Ændringsforslag 233
Damien Abad

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis en kreditanmodning afslås, 
underretter kreditgiveren forbrugeren 
omgående og uden beregning om 
årsagerne til afslaget.

b) Hvis en kreditanmodning afslås, kan
forbrugeren, hvis han ønsker det, anmode
kreditgiveren om at oplyse ham om 
årsagerne til afslaget.

Or. fr

Ændringsforslag 234
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis en kreditanmodning afslås, 
underretter kreditgiveren forbrugeren 
omgående og uden beregning om 
årsagerne til afslaget.

b) Hvis en kreditanmodning afslås, 
underretter kreditgiveren forbrugeren 
omgående og uden beregning.

Or. en

Begrundelse

Oplysning om årsagerne til afslaget kunne få forbrugerne til at ændre deres ansøgning ved at 
give forkerte oplysninger.

Ændringsforslag 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
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Artikel 14 - stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Hvis en kreditanmodning afslås via en 
it-baseret afgørelse eller en afgørelse, der 
baseres på metoder som f.eks. it-baseret 
kreditvurdering, underretter kreditgiveren 
forbrugeren omgående og uden beregning 
og redegør over for forbrugeren for 
begrundelsen bag den it-baserede 
afgørelse - uden at dette berører den 
almene ret til adgang i henhold til artikel 
12 i direktiv 95/46/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 236
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Hvis en kreditanmodning afslås via en 
it-baseret afgørelse eller en afgørelse, der 
baseres på metoder som f.eks. it-baseret 
kreditvurdering, underretter kreditgiveren 
forbrugeren omgående og uden beregning 
og redegør over for forbrugeren for 
begrundelsen bag den it-baserede 
afgørelse - uden at dette berører den 
almene ret til adgang i henhold til artikel 
12 i direktiv 95/46/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør slettes i lyset af artikel 15 i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.
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Ændringsforslag 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbrugeren har mulighed for at 
kræve, at afgørelsen tages op til manuel 
revision.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelses merværdi for forbrugeren er uklar.

Ændringsforslag 238
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbrugeren har mulighed for at kræve, 
at afgørelsen tages op til manuel revision.

f) Forbrugeren har mulighed for at kræve, 
at afgørelsen tages op til revision.

Or. en

Begrundelse

En manuel revision ville være særligt besværlig for kreditgiverne.

Ændringsforslag 239
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Artikel 14 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvis parterne 
overvejer at øge det samlede kreditbeløb til 
forbrugeren efter indgåelsen af 
kreditaftalen, ajourføres de finansielle 
oplysninger, som kreditgiveren har om 
forbrugeren, og forbrugerens 
kreditværdighed tages op til ny vurdering, 
inden der bevilges en betydelig stigning i 
det samlede kreditbeløb.

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvis 
forbrugeren anmoder om en forhøjelse af
det samlede kreditbeløb efter indgåelsen af 
kreditaftalen, ajourføres de finansielle 
oplysninger, som kreditgiveren har om 
forbrugeren, og forbrugerens 
kreditværdighed tages op til ny vurdering, 
inden der bevilges en betydelig stigning i 
det samlede kreditbeløb.

Or. en

Begrundelse

Det samlede kreditbeløb kan også stige som følge af varierende debitorrenter. Det skal 
præciseres, at de økonomiske oplysninger kun bør opdateres, når forbrugeren anmoder om en 
forhøjelse af kreditten.

Ændringsforslag 240
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med en vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgivere og 
kreditformidlere får de nødvendige 
oplysninger om forbrugerens personlige og 
finansielle situation, dennes præferencer og 
målsætninger, og at de tager et 
tilstrækkeligt stort antal kreditaftaler fra 
deres produktudvalg i betragtning for at 
kunne udpege de produkter, der ikke er 
uegnede til forbrugeren på baggrund af 
dennes behov, finansielle situation og 
personlige forhold. Sådanne overvejelser 
baseres på oplysninger, der er aktuelle på 

4. I forbindelse med en vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgivere og 
kreditformidlere får de nødvendige 
oplysninger om forbrugerens personlige og 
finansielle situation, dennes præferencer og 
målsætninger, og at de tager et 
tilstrækkeligt stort antal kreditaftaler fra 
deres produktudvalg i betragtning for at 
kunne udpege de produkter, der er i 
forbrugerens bedste interesse på baggrund 
af dennes behov, finansielle situation og 
personlige forhold. Sådanne overvejelser 
baseres på oplysninger, der er aktuelle på 
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det pågældende tidspunkt, og på rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 
situation i den foreslåede kreditaftales 
løbetid.

det pågældende tidspunkt, og på rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 
situation i den foreslåede kreditaftales 
løbetid.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 
enhver anmodning om oplysninger er 
begrænset til det nødvendige for 
vurderingen af kreditværdigheden, og at 
de indsamlede oplysninger i denne 
forbindelse ikke bruges til andre formål. 
Forbrugeren skal have fuld adgang til 
alle oplysninger om sin personlige 
situation og om nødvendigt have 
mulighed for at rette dem.

Or. en

Ændringsforslag 241
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med en vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgivere og 
kreditformidlere får de nødvendige 
oplysninger om forbrugerens personlige 
og finansielle situation, dennes 
præferencer og målsætninger, og at de 
tager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler fra deres produktudvalg i 
betragtning for at kunne udpege de 
produkter, der ikke er uegnede til 
forbrugeren på baggrund af dennes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold. Sådanne overvejelser baseres på 
oplysninger, der er aktuelle på det 
pågældende tidspunkt, og på rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 
situation i den foreslåede kreditaftales 
løbetid.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med en vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgivere og 
kreditformidlere får de nødvendige 
oplysninger om forbrugerens personlige 
og finansielle situation, dennes 
præferencer og målsætninger, og at de 
tager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler fra deres produktudvalg i 
betragtning for at kunne udpege de 
produkter, der ikke er uegnede til 
forbrugeren på baggrund af dennes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold. Sådanne overvejelser baseres på 
oplysninger, der er aktuelle på det 
pågældende tidspunkt, og på rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 
situation i den foreslåede kreditaftales 
løbetid.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordlyden synes at antyde, at kreditgiveren skal anmode om oplysninger om forbrugerens 
forhold to gange: først med henblik på at foretage kreditværdighedsvurderingen og dernæst 
med henblik på at opfylde forpligtelserne i henhold til dette stykke. Dette ville medføre 
unødigt bureaukrati.

Ændringsforslag 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
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Artikel 14 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at præcisere og ændre de 
kriterier, der skal overvejes i forbindelse 
med en vurdering af kreditværdigheden, 
jf. stk. 1 i denne artikel, og til at sikre, at 
kreditprodukter ikke er uegnede for 
forbrugeren, jf. stk. 4 i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 244
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
giver kreditgivere og i påkommende 
tilfælde kreditformidlere fuldstændige og 
korrekte oplysninger om deres finansielle 
situation og personlige forhold i 
forbindelse med kreditanmodningen. Disse 
oplysninger støttes, om nødvendigt, af 
dokumentation fra uafhængige og 
kontrollerbare kilder. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere 
og i påkommende tilfælde kreditformidlere 
anmoder forbrugerne om alle nødvendige 
oplysninger om deres finansielle situation 
og personlige forhold i forbindelse med 
kreditanmodningen. Disse oplysninger 
støttes, om nødvendigt, af dokumentation 
fra uafhængige og kontrollerbare kilder. 

Or. en

Ændringsforslag 245
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til de oplysninger, som 
forbrugeren skal fremlægge, således at 
kreditgiveren kan foretage en grundig 
vurdering af forbrugerens 
kreditværdighed og træffe en afgørelse 
om, hvorvidt kreditten skal ydes, sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgiverne forud for 
aftalens indgåelse klart præciserer de 
oplysninger, herunder om nødvendigt den 
uafhængige og kontrollerbare 
dokumentation, som forbrugeren skal 
fremlægge. Medlemsstaterne sikrer også, at 
kreditgiverne angiver den nøjagtige 
tidsplan for, hvornår forbrugerne skal 
fremlægge sådanne oplysninger.

Med hensyn til de oplysninger, som 
forbrugeren skal anmodes om i henhold til 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
kreditgiverne forud for aftalens indgåelse 
klart præciserer de oplysninger, herunder 
om nødvendigt den uafhængige og 
kontrollerbare dokumentation, som 
forbrugeren skal fremlægge. 
Medlemsstaterne sikrer også, at 
kreditgiverne angiver den nøjagtige 
tidsplan for, hvornår forbrugerne skal 
fremlægge sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 246
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditgivere og i påkommende tilfælde 
kreditformidlere omhyggeligt kontrollerer, 
at forbrugeren har givet nødvendige 
oplysninger som krævet jf. stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
efter at have fået tilbudt kredit ikke kan 
sanktioneres af kreditgiveren for ikke at 
have afgivet fuldstændige oplysninger, 
hvis kreditgiveren eller i påkommende 
tilfælde kreditformidleren har undladt at 
anmode forbrugeren om sådanne 
oplysninger eller ikke omhyggeligt har 
sikret, at forbrugeren har afgivet sådanne 
fuldstændige oplysninger.
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Or. en

Ændringsforslag 247
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat sikrer en ikke-
diskriminerende adgang for alle 
kreditgivere til de databaser, som anvendes 
i den pågældende medlemsstat i 
forbindelse med vurderingen af 
forbrugernes kreditværdighed og tilsyn 
med forbrugernes overholdelse af 
kreditforpligtelserne i kreditaftalens 
løbetid. Sådanne databaser omfatter baser, 
der drives af private kreditbureauer eller 
kreditoplysningsbureauer og offentlige 
kreditregistre.

1. Hver medlemsstat sikrer en ikke-
diskriminerende adgang for alle 
kreditgivere til de databaser, som anvendes 
i den pågældende medlemsstat i 
forbindelse med vurderingen af 
forbrugernes kreditværdighed og tilsyn 
med forbrugernes overholdelse af 
kreditforpligtelserne i kreditaftalens 
løbetid. Sådanne databaser omfatter baser, 
der drives af private kreditbureauer eller 
kreditoplysningsbureauer og offentlige 
kreditregistre.

På tværs af grænserne må der kun 
udveksles negative kreditoplysninger, 
herunder oplysninger om, at der ikke 
foreligger negative kreditoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at fastlægge ensartede 
kriterier for kreditregistrering og 
betingelser for databehandling, der skal 
anvendes på de i stk. 1 i denne artikel 

udgår
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nævnte databaser.
Disse delegerede retsakter fastlægger 
navnlig de grænser for registrering, der 
skal anvendes på sådanne databaser, og 
indeholder aftalte definitioner på de 
nøglebegreber, der anvendes af 
databaserne. 

Or. en

Begrundelse

Disse slettede beføjelser kunne medføre en forpligtelse til at etablere databaser med positive 
kreditoplysninger. I Finland må der aktuelt kun etableres databaser over negative 
kreditoplysninger. Ændringer, som berører centrale generelle politikker om f.eks. 
databeskyttelse, bør ikke indføres ved hjælp af delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 249
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at fastlægge ensartede 
kriterier for kreditregistrering og 
betingelser for databehandling, der skal 
anvendes på de i stk. 1 i denne artikel 
nævnte databaser.
Disse delegerede retsakter fastlægger 
navnlig de grænser for registrering, der 
skal anvendes på sådanne databaser, og 
indeholder aftalte definitioner på de 
nøglebegreber, der anvendes af 
databaserne. 

udgår

Or. en
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Begrundelse

Da kreditoplysningsbureauer spiller en vigtig rolle i branchen for finansielle tjenesteydelser, 
er det ikke passende, at sådanne definitioner fastsættes gennem delegerede retsakter. Det ville 
være kostbart for kreditbureauerne og navnlig for forbrugerne og kreditgiverne at definere 
fælles kreditregistreringskriterier og databehandlingsbetingelser. Det er ikke påvist, at denne 
udgift ville være retfærdiggjort af en effektiv stimulering af et bredere realkreditmarked. Der 
kunne opstå uforudsete konsekvenser.

Ændringsforslag 250
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 26 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 27 og 
28 tillægges Kommissionen beføjelser til at 
fastlægge ensartede kriterier for 
kreditregistrering og betingelser for 
databehandling, der skal anvendes på de i 
stk. 1 i denne artikel nævnte databaser.

I overensstemmelse med artikel 26 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 27 og 
28 tillægges Kommissionen beføjelser til at 
fastlægge ensartede kriterier for 
kreditregistrering af negative 
kreditoplysninger og betingelser for 
databehandling, der skal anvendes på de i 
stk. 1 i denne artikel nævnte databaser.

Or. en

Ændringsforslag 251
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser 
truffet af databeskyttelsesmyndighederne 
eller domstolene i forbrugerens hjemland 
eller af de tilsvarende myndigheder eller 
domstole i andre medlemsstater, hvor data 
om en forbruger stammer fra, respekteres 
og håndhæves i enhver anden 
medlemsstat på samme måde og uden at 
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forbrugeren behøver tage yderligere 
administrative eller retslige skridt. 
Sådanne afgørelser omfatter, men er ikke 
begrænset til, sager om forkerte eller 
forkert tilskrevne oplysninger, ulovligt 
indsamlede oplysninger, ulovlige 
antagelser, omtvistede oplysninger og 
enhver heraf følgende handling, herunder 
slettelse, rettelse, kommentering eller 
spærring af brugen af de pågældende 
oplysninger. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne skal informeres om enhver 
udveksling af oplysninger om dem hen 
over grænserne.
Efter rettelse af oplysninger har 
forbrugerne ret til en revurdering af deres 
kreditværdighed og efterfølgende 
justering af deres kreditaftaler samt 
kompensation for yderligere tab som følge 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 252
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv forstås ved "rådgivning" 
en tjenesteydelse, der er uafhængig af 
kreditbevillingen. En sådan tjenesteydelse 
kan kun markedsføres som rådgivning, når 
aflønningen af den enkelte udbyder af 
tjenesteydelsen er transparent for 
forbrugeren.

1. I dette direktiv forstås ved "uafhængig 
rådgivning om boliglån" en tjenesteydelse, 
der er uafhængig af kreditbevillingen. En 
sådan tjenesteydelse kan kun markedsføres 
som uafhængig rådgivning om boliglån, 
når aflønningen af den enkelte udbyder af 
tjenesteydelsen er transparent for 
forbrugeren, og når der ikke er 
interessekonflikter med forbrugeren. 
Boliglånsrådgivere kan kun betegne sig 
som uafhængige, hvis de tager hele 
markedet i betragtning.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
eller kreditformidleren i forbindelse med 
en given transaktion underretter 
forbrugeren om, hvorvidt der ydes 
rådgivning, eller om rådgivning tilbydes 
senere. Det kan ske gennem yderligere 
oplysninger forud for aftaleindgåelsen. Når 
der ydes rådgivning til forbrugerne ud over 
de krav, der er fastsat i artikel 5 og 6, sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgivere og 
kreditformidlere:

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
eller kreditformidleren i forbindelse med 
en given transaktion underretter 
forbrugeren om, hvorvidt der ydes 
rådgivning, og oplyser i givet fald det 
beløb, forbrugeren skal betale for denne 
tjeneste. Det kan ske gennem yderligere 
oplysninger forud for aftaleindgåelsen. Når 
der ydes rådgivning til forbrugerne ud over 
de krav, der er fastsat i artikel 5 og 6, sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgivere og 
kreditformidlere:

Or. en

Begrundelse

Præcisering af formuleringen for at skelne klart mellem tilfælde, hvor der ikke ydes 
rådgivning, og tilfælde, hvor der ydes rådgivning.

Ændringsforslag 254
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inddrager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler på markedet for således at 
kunne anbefale de bedst egnede 
kreditaftaler i forhold til forbrugernes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold

a) inddrager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler og udbydere på markedet for 
således at kunne anbefale de bedst egnede 
kreditaftaler i forhold til forbrugernes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold



PE475.786v01-00 96/124 AM\881849DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 255
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inddrager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler på markedet for således at 
kunne anbefale de bedst egnede 
kreditaftaler i forhold til forbrugernes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold

a) over for forbrugeren oplyser den vifte 
af kreditaftaler, de inddrager, så 
forbrugeren forstår grundlaget for at 
kunne anbefale egnede kreditaftaler i 
forhold til forbrugernes behov, finansielle 
situation og personlige forhold

Or. en

Ændringsforslag 256
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inddrager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler på markedet for således at 
kunne anbefale de bedst egnede 
kreditaftaler i forhold til forbrugernes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold

a) inddrager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler inden for kreditgiverens eller 
kreditformidlerens produktvifte for således 
at kunne anbefale de bedst egnede 
kreditaftaler i forhold til forbrugernes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold

Or. en

Begrundelse

Det ville være urealistisk at bede kreditgivere om at yde rådgivning om andre kreditgiveres 
tilbud.
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Ændringsforslag 257
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) uafhængig rådgivning om boliglån, 
som ydes af kreditgivere og 
kreditformidlere, skal dokumenteres over 
for forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 258
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer statslige 
uafhængige organer, som giver 
forbrugerne klare, upartiske oplysninger 
om et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler, som er tilgængelige på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Uafhængige organer kunne yde objektiv og upartisk oplysning til forbrugerne. Denne 
mulighed ville være et supplement eller et alternativ til rådgivning, som ydes af kreditgivere 
og kreditformidlere.

Ændringsforslag 259
Damien Abad

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til at 
frigøre sig fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber. I sådanne 
tilfælde har forbrugeren ret til en reduktion 
af de samlede kreditomkostninger, der 
består af renter og omkostninger i den 
resterende del af aftalens løbetid.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov aftale fastsat ret til at frigøre 
sig fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber. I sådanne 
tilfælde har forbrugeren ret til en reduktion 
af de samlede kreditomkostninger, der 
består af renter og omkostninger i den 
resterende del af aftalens løbetid.

Or. fr

Ændringsforslag 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til at 
frigøre sig fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber. I sådanne 
tilfælde har forbrugeren ret til en reduktion 
af de samlede kreditomkostninger, der 
består af renter og omkostninger i den 
resterende del af aftalens løbetid.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til at 
frigøre sig helt eller delvis fra sine 
forpligtelser under en kreditaftale, før 
aftalen udløber. I sådanne tilfælde har 
forbrugeren ret til en reduktion af de 
samlede kreditomkostninger, der består af 
renter og omkostninger i den resterende del 
af aftalens løbetid.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til forbrugerkreditdirektivets artikel 16, stk. 1. Det er vigtigt, at forbrugeren har 
ret til delvis at indfri lånet før tiden.

Ændringsforslag 261
María Irigoyen Pérez
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til at 
frigøre sig fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber. I sådanne 
tilfælde har forbrugeren ret til en reduktion 
af de samlede kreditomkostninger, der 
består af renter og omkostninger i den 
resterende del af aftalens løbetid.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov fastsat ret til at frigøre sig 
fra sine forpligtelser under en kreditaftale, 
før aftalen udløber. I sådanne tilfælde har 
forbrugeren ret til en reduktion af de 
samlede kreditomkostninger, der består af 
renter og omkostninger i den resterende del 
af aftalens løbetid.

Or. es

Ændringsforslag 262
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til at 
frigøre sig fra sine forpligtelser under en 
kreditaftale, før aftalen udløber. I sådanne 
tilfælde har forbrugeren ret til en reduktion 
af de samlede kreditomkostninger, der 
består af renter og omkostninger i den 
resterende del af aftalens løbetid.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
har en ved lov fastsat ret til at frigøre sig 
fra sine forpligtelser under en kreditaftale, 
før aftalen udløber. I sådanne tilfælde har 
forbrugeren ret til en reduktion af de 
samlede kreditomkostninger, der består af 
renter og omkostninger i den resterende del 
af aftalens løbetid.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bør altid have ret til delvis at indfri lånet før tiden i henhold til bestemmelserne i 
denne artikel.

Ændringsforslag 263
Liem Hoang Ngoc
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte 
tidsbegrænsninger på udøvelsen af 
rettigheden, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, eller restriktioner med hensyn 
til de forhold, under hvilke denne 
rettighed kan udøves. Medlemsstaterne 
kan også fastsætte, at kreditgiver bør få 
ret til en rimelig og objektivt berettiget 
kompensation for eventuelle 
omkostninger, som er direkte forbundet 
med førtidig indfrielse af kreditten. Under 
alle omstændigheder kan udøvelsen af 
denne ret gøres betinget af, at der 
foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

Medlemsstaterne fastlægger, at følgende 
principper skal overholdes på deres 
marked:
a) forbrugeren har ret til at betale tilbage 
på et hvilket som helst tidspunkt
b) der må ikke opkræves gebyrer for 
førtidig tilbagebetaling. Medlemsstaterne 
kan fastsætte en øvre grænse for 
kompensation for tilbagebetaling eller 
udelukke kompensation generelt i 
overensstemmelse med de særlige forhold 
på deres hjemlige lånemarked.
c) hvis kompensationen ikke er fastsat 
eller begrænset på et lavere niveau, 
beregnes kompensationen med en 
behørigt defineret og gennemsigtig 
metode. Tilbagebetalende forbrugere skal 
have kompensation, hvis den førtidige 
tilbagebetaling sker på et tidspunkt, hvor 
markedsrenten er til kreditgivers fordel.
d) forbrugerne informeres om deres ret til 
at betale tilbage før tid og om den 
forventede kompensations størrelse 
allerede forud for indgåelsen af aftalen i 
henhold til de særlige nationale forhold
e) aftaler med variabel rente giver ikke 
mulighed for kompensation for førtidig 
tilbagebetaling
f) førtidig tilbagebetaling af aftaler med 
fast rente kan ske uden kompensation ved 
udløbet af en fastsat periode. 
Medlemsstaterne kan fastsætte den 
maksimale varighed af de fastsatte 
perioder
g) i tilfælde af kreditrefinansiering hos en 
anden kreditgiver vil potentielle afgifter 
for realkreditregistreringer være 
begrænset eller udelukket.
h) aftaler kan indeholde andre 
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muligheder for førtidig betaling uden 
kompensation.

Or. en

Ændringsforslag 264
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en berettiget interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

Or. de

Ændringsforslag 265
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der - ved 
indgåelsen af kreditaftalen eller på et 
senere tidspunkt - er aftalt fast forrentning.

Or. de

Ændringsforslag 266
Damien Abad

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte 
tidsbegrænsninger på udøvelsen af 
rettigheden, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, eller restriktioner med hensyn 
til de forhold, under hvilke denne 
rettighed kan udøves. Medlemsstaterne 

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig 
kompensation, når den er berettiget, for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Denne kompensation bør 
beregnes på grundlag af en gennemsigtig 
metode, som er defineret inden aftalens 
indgåelse.
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kan også fastsætte, at kreditgiver bør få ret 
til en rimelig og objektivt berettiget 
kompensation for eventuelle omkostninger, 
som er direkte forbundet med førtidig 
indfrielse af kreditten. Under alle 
omstændigheder kan udøvelsen af denne 
ret gøres betinget af, at der foreligger en 
særlig interesse hos forbrugeren, hvis den 
førtidige indfrielse sker i en periode, for 
hvilken der er aftalt fast forrentning.

Forbrugeren skal tydeligt underrettes om 
den i stk. 1 nævnte ret samt om 
kompensationens størrelse eller de 
elementer, der indgår i beregningen 
heraf.

Or. fr

Ændringsforslag 267
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte 
tidsbegrænsninger på udøvelsen af 
rettigheden, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, eller restriktioner med hensyn 
til de forhold, under hvilke denne 
rettighed kan udøves. Medlemsstaterne 
kan også fastsætte, at kreditgiver bør få
ret til en rimelig og objektivt berettiget
kompensation for eventuelle 
omkostninger, som er direkte forbundet 
med førtidig indfrielse af kreditten. Under 
alle omstændigheder kan udøvelsen af 
denne ret gøres betinget af, at der 
foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
ikke straffer forbrugere, der udøver den i 
stk. 1 nævnte ret og fastholder kreditgivers
ret til kompensation, samtidig med at 
effektiviteten af markedet sikres.
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sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

Or. es

Ændringsforslag 268
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Hvis en medlemsstat fastsætter sådanne 
betingelser, må disse ikke gøre det 
uforholdsmæssigt vanskeligt eller 
byrdefuldt for forbrugeren at udøve den i 
stk. 1 nævnte ret.

Medlemsstaterne skal også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger og tab, som er 
direkte forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en berettiget interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

Or. en
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Begrundelse

Forbrugerne bør altid have ret til at indfri lånet før tiden, men udøvelsen af denne ret kan 
føre til økonomiske tab for kreditgiveren. Det ville være rimeligt, at kreditgiverne blev 
kompenseret for det tab, som er direkte knyttet til den førtidige tilbagebetaling. 
Kompensationen bør beregnes på en måde, som er så gennemsigtig som muligt for 
forbrugeren.

Ændringsforslag 269
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat vælger at fastsætte 
sådanne betingelser, bør disse ikke gøre 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret 
urimelig vanskelig eller dyr for 
forbrugeren.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 270
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a
Vurdering af fast ejendom til beboelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at vurderinger 
af fast ejendom til beboelse, der benyttes 
til at værdiansætte sikkerhedsstillelse i 
kreditaftaler, foretages i henhold til 
internationale vurderingsstandarder.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
vurderingsmænd, som udfører 
vurderinger, der af en kreditgiver 
anvendes til at værdiansætte sikkerheden, 
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samt de ansvarlige for at udvælge 
vurderingsmanden, overdrage 
vurderingsrapporten og overvåge 
vurderingsprocessen er tilstrækkeligt 
uafhængige af kreditgiveren, forbrugeren 
og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren til at foretage en 
objektiv og upartisk vurdering.
Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere 
kriterier til at bedømme vurderingsmænds 
faglige kompetence, f.eks. akkrediteret 
certificering, valideret uddannelse og 
tilsyn. Disse kriterier omfatter ikke et krav 
om, at vurderingsmanden skal være 
etableret på deres område.
For at sikre gennemsigtighed og 
nøjagtighed i vurderingsrapporter for fast 
ejendom offentliggør medlemsstaterne 
alle rådata vedrørende ejendomme og 
transaktioner for markedet, så de er lette 
at genbruge.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelse af fælles vurderingsstandarder gør det lettere at fremme udlån hen over 
grænserne og at øge pålideligheden af ejendomsvurderinger på tværs af grænserne. 
Beslutningsprocessen omkring kreditgivning bør være struktureret på en måde, som sikrer, at 
de ansvarlige for at tildele ejendomsvurderinger og kontrollere processen er uafhængige i 
deres beslutninger. Behørig verificering af faglig kompetence er grundlæggende for at sikre, 
at vurderingsmanden følger en fælles etisk kodeks. Adgang til præcise data er en 
grundlæggende forudsætning, som udtrykkeligt forlanges i direktiv 98/2003/EF.

Ændringsforslag 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at kunne udøve de aktiviteter, der er 1. For at kunne udøve de aktiviteter, der er 
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fastsat i artikel 3, litra e), skal 
kreditformidlere være blevet meddelt 
behørig tilladelse hertil af en kompetent 
myndighed i deres hjemland, jf. artikel 4. 
En sådan tilladelse gives på grundlag af de 
krav, der er fastsat i kreditformidlerens 
hjemland, og skal omfatte opfyldelsen af 
de faglige krav, der er nævnt i artikel 20.

fastsat i artikel 3, litra e), skal 
kreditformidlere være blevet meddelt 
behørig tilladelse hertil af eller være 
registreret hos en kompetent myndighed i 
deres hjemland, jf. artikel 4. En sådan 
tilladelse eller registrering gives på 
grundlag af de krav, der er fastsat i 
kreditformidlerens hjemland, og skal 
omfatte opfyldelsen af de krav, der er 
nævnt i artikel 6 og 21. Hvad der i det 
følgende fastsættes vedrørende behørig 
tilladelse, gælder tilsvarende for 
registrering.

Or. en

Begrundelse

Fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt er det vigtigste, at kreditformidlere er forpligtet til at 
opfylde kravene i artikel 6 og 21. Det bør være op til den enkelte medlemsstat at afgøre, om 
denne procedure skal kaldes tilladelse eller registrering alt efter de forvaltningsmæssige 
traditioner. I denne forbindelse bør det også bemærkes, at der kræves registrering af 
forsikringsformidlere i henhold til direktiv 2002/92/EF.

Ændringsforslag 272
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 Medlemsstaterne sikrer, at de 
kreditformidlere, der er blevet meddelt 
tilladelse, af deres hjemlands kompetente 
myndighed, jf. artikel 4, underkastes tilsyn 
med hensyn til deres igangværende 
aktiviteter.

4 Medlemsstaterne sikrer, at de 
kreditformidlere, der er blevet meddelt 
tilladelse, af den relevante kompetente 
myndighed i værtslandet, jf. artikel 4, 
underkastes tilsyn med hensyn til deres 
igangværende aktiviteter. Værtslandets 
kompetente myndigheder skal have 
beføjelse til at gribe ind, hvis autoriserede 
kreditformidlere ikke opfylder deres 
forpligtelser og ansvar som defineret i 
dette direktiv. Værtslandets kompetente 
myndigheder skal have ret til at nægte 
pasadgang, hvis de har begrundet 
mistanke om, at kreditformidlerne ikke 
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opfylder forudsætningerne som defineret i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder skal kunne opretholde adfærds- og indberetningskrav til 
formidlere, som er aktive på deres område, for at kunne opretholde et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 273
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan begrænse 
eventuelle betalinger fra forbrugere til 
kreditgivere og kreditformidlere før en 
egentlig indgåelse af en kreditaftale.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er nødvendig for at forebygge forsøg på svindel.

Ændringsforslag 274
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en kreditformidler har en filial i en 
anden medlemsstat end sit hjemland, skal 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er beliggende, 
påtage sig ansvaret for at sikre, at de 
tjenester, der ydes af filialen på dens 
område, er i overensstemmelse med de i 
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artikel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17 og 18 fastsatte forpligtelser og i medfør 
heraf vedtagne foranstaltninger.
Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er beliggende, 
har ret til at undersøge filialordningerne 
og kræve ændringer, som er strengt 
nødvendige, for at den kompetente 
myndighed kan håndhæve forpligtelserne 
i henhold til artikel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17 og 18 og i medfør heraf 
vedtagne foranstaltninger med hensyn til 
de tjenester og/eller aktiviteter, som ydes 
af filialen på dens område.

Or. en

Begrundelse

Sikrer, at værtslandets kompetente myndigheder kan regulere forretningsdriften på deres 
område, i betragtning af implikationerne for forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 275
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis værtslandet har klare og påviselige 
grunde til at tro, at en kreditformidler, der 
virker på dets område i henhold til reglerne 
om fri udveksling af tjenesteydelser eller 
gennem en filial, på dets område har 
tilsidesat forpligtelserne i dette direktiv, 
forelægger værtslandet disse grunde for 
den kompetente myndighed i hjemlandet, 
som træffer de nødvendige 
foranstaltninger. Såfremt en 
kreditformidler til trods for de 
foranstaltninger, som hjemlandets 
kompetente myndighed har truffet, 
fortsætter med at handle på en måde, der 
klart er til skade for forbrugerinteresserne i 
værtslandet, eller som hindrer markederne i 

Hvis værtslandet har klare og påviselige 
grunde til at tro, at en kreditformidler, der 
virker på dets område i henhold til reglerne 
om fri udveksling af tjenesteydelser eller 
gennem en filial, på dets område har 
tilsidesat forpligtelserne i dette direktiv, 
som ikke overdrager beføjelser til den 
kompetente myndighed i værtslandet, 
forelægger værtslandet disse grunde for 
den kompetente myndighed i hjemlandet, 
som træffer de nødvendige 
foranstaltninger. Såfremt en 
kreditformidler til trods for de 
foranstaltninger, som hjemlandets 
kompetente myndighed har truffet, 
fortsætter med at handle på en måde, der 
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at fungere korrekt, gælder følgende: klart er til skade for forbrugerinteresserne i 
værtslandet, eller som hindrer markederne i 
at fungere korrekt, gælder følgende:

Or. en

Begrundelse

Sikrer, at værtslandets kompetente myndigheder kan regulere forretningsdriften på deres 
område, i betragtning af implikationerne for forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 276
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis de kompetente myndigheder i 
værtslandet konstaterer, at en 
kreditformidler, som har en filial på dens 
område, overtræder de 
lovgivningsmæssige eller 
reguleringsmæssige bestemmelser, der er 
vedtaget i den pågældende stat ifølge de 
bestemmelser i dette direktiv, som 
tillægger værtslandets kompetente 
myndigheder beføjelser, forlanger disse 
myndigheder, at den pågældende 
kreditformidler skal bringe sine forhold i 
orden.
Hvis kreditformidleren trods de 
foranstaltninger, der træffes af den 
kompetente myndighed i værtslandet, 
fortsætter med at optræde på en måde, der 
klart skader værtslandets forbrugeres 
interesser eller markedernes ordnede 
funktion, gælder følgende:
a) den kompetente myndighed i 
værtslandet træffer, efter at have 
underrettet den kompetente myndighed i 
hjemlandet herom, alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte 
forbrugerne og markedernes ordnede 
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funktion, herunder at hindre, at 
kreditformidlere, der overtræder 
bestemmelserne, kan udføre yderligere 
forretninger på deres områder. 
Kommissionen underrettes straks om 
sådanne foranstaltninger
b) Den kompetente myndighed i 
værtslandet kan desuden forelægge sagen 
for EBA og anmode denne om hjælp, jf. 
artikel 19 i forordning (EU) nr. 
1093/2010. I sådanne tilfælde kan EBA 
handle i overensstemmelse med de 
beføjelser, som tilsynsmyndigheden har 
fået i henhold til nævnte artikel.

Or. en

Begrundelse

Sikrer, at værtslandets kompetente myndigheder kan regulere forretningsdriften på deres 
område, i betragtning af implikationerne for forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 277
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for sanktioner 
især i de tilfælde, hvor forbrugerne 
bevidst fremlægger ufuldstændige eller 
forkerte oplysninger for at få en positiv 
kreditværdighedsvurdering, og hvor 
fuldstændige og korrekte oplysninger ville 
have ført til en negativ 
kreditværdighedsvurdering, og hvor de 
efterfølgende ikke kan opfylde aftalens 
betingelser, og medlemsstaterne træffer 
alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 278
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede og effektive procedurer for 
udenretslig klage- og tvistbilæggelse 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv mellem 
kreditgivere og forbrugere og mellem 
kreditformidlere og forbrugere, og 
anvender i påkommende tilfælde de
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle kreditgivere og 
kreditformidlere er medlem af et eller flere 
af disse organer, som gennemfører sådanne 
klage- og tvistbilæggelsesprocedurer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede, uafhængige, afbalancerede og 
effektive procedurer for udenretslig klage-
og tvistbilæggelse vedrørende rettigheder 
og forpligtelser i henhold til dette direktiv 
mellem kreditgivere og forbrugere og 
mellem kreditformidlere og forbrugere. De
eksisterende organer kan benyttes, hvis de 
er neutralt sammensat og afbalancerede. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at alle 
kreditgivere og kreditformidlere er medlem 
af et eller flere af disse organer, som 
gennemfører sådanne klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Der er meget stor forskel på, hvordan ordninger for alternativ tvistbilæggelse anvendes i 
Europa. I nogle medlemsstater er ordningerne for alternativ tvistbilæggelse helt uafhængige 
af udbyderne, men i andre lande er dette ikke tilfældet.

Ændringsforslag 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 
4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 
10, stk. 3, artikel 14, stk. 5 og artikel 16, 
stk. 2, tillægges Kommissionen for en 

1. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 12, stk. 
5, tillægges Kommissionen for en ubestemt 
periode efter dette direktivs ikrafttrædelse.
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ubestemt periode efter dette direktivs 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Teknisk ændring som følge af tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De delegerede beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 4, artikel 8, stk. 
4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 3, artikel 
14, stk. 5, og artikel 16, stk. 2 kan når som 
helst tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

1. De delegerede beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 12, stk. 5, kan når som 
helst tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

Or. en

Begrundelse

Teknisk ændring som følge af tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 281
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en vurdering af forbrugerens tilfredshed 
med ESIS-formularen

a) en vurdering af forbrugerens tilfredshed 
med ESIS-formularen og anvendelsen af 
den

Or. en



PE475.786v01-00 114/124 AM\881849DA.doc

DA

Ændringsforslag 282
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en vurdering af forbrugerens tilfredshed 
med ESIS-formularen

a) en vurdering af overholdelsen af ESIS-
formularen samt forbrugerens anvendelse, 
opfattelse og tilfredshed med denne

Or. es

Ændringsforslag 283
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Bilag I – Del II – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) I forbindelse med kreditaftaler, for hvilke 
der er aftalt en fast debitorrente i den første 
periode, ved hvis udløb der fastsættes en 
ny debitorrente, som derefter med jævne 
mellemrum tilpasses i forhold til en aftalt 
indikator, beregnes de årlige omkostninger 
i procent ud fra den antagelse, at fra og 
med udløbet af perioden med den faste 
debitorrente er debitorrenten den samme 
som debitorrenten på tidspunktet for 
beregningen af de årlige omkostninger i 
procent baseret på værdien af den aftalte 
indikator på det pågældende tidspunkt.

j) I forbindelse med kreditaftaler, for hvilke 
der er aftalt en fast debitorrente i den første 
periode, ved hvis udløb der fastsættes en 
ny debitorrente, som derefter med jævne 
mellemrum tilpasses i forhold til en aftalt 
indikator, beregnes de årlige omkostninger 
i procent ud fra den antagelse, at fra og 
med udløbet af perioden med den faste 
debitorrente er debitorrenten den samme 
som debitorrenten på tidspunktet for 
beregningen af de årlige omkostninger i 
procent baseret på værdien af den aftalte 
indikator på det pågældende tidspunkt. For 
kreditaftaler med en fast debitorrente i en 
indledende periode på mindst fem år og 
navnlig i tilfælde, hvor det er planlagt at 
fortsætte aftalen med en ny 
fastrenteaftale, og der kun er aftalt 
variable betingelser for at være forberedt 
på det tilfælde, at der endnu ikke er 
opnået enighed om en ny fast aftale, skal 
kun den indledende faste debitorrente 
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tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 284
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – indledende tekst – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette dokument blev udarbejdet den [dags 
dato] som svar på Deres anmodning om 
oplysninger. Dokumentet forpligter os ikke 
til at yde Dem lån.

Dette dokument blev udarbejdet den [dags 
dato] som svar på Deres anmodning om 
oplysninger. Dokumentet er ikke et 
juridisk bindende tilbud og forpligter os 
ikke til at yde Dem lån.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at ESIS ikke er et juridisk bindende tilbud til forbrugeren.

Ændringsforslag 285
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Långiver 1. Långiver (i påkommende tilfælde) og
kreditformidleren

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen i henhold til artikel 9, stk. 2, til at levere ESIS påhviler også kreditformidleren. 
Formidleren bør derfor medtages.



PE475.786v01-00 116/124 AM\881849DA.doc

DA

Ændringsforslag 286
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighed: [Navn og websted på 
tilsynsmyndighed

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne henvisning har ingen merværdi og kan føre til forvirring, eftersom kreditgiveren i 
forvejen informerer om den interne klageordning.

Ændringsforslag 287
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontaktperson: [Navn og adresse på 
kontaktperson]

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er overflødigt at anføre oplysninger om kontaktpersonen, da denne kan skifte under 
tilbagebetalingen af lånet.

Ændringsforslag 288
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ydelsens størrelse 5. For tilbagebetalingslån, ydelsens
størrelse

Or. en

Begrundelse

I forhold til pkt. 9 i den originale ESIS vedrørende "ydelsens størrelse" tager dette punkt ikke 
højde for afdragsfrie lån. ESIS bør kunne anvendes ikke bare til tilbagebetalingslån, men 
også til afdragsfrie realkreditlån, som fås i visse EU-medlemsstater.

Ændringsforslag 289
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Illustrativ tilbagebetalingstabel
Denne tabel viser det beløb, der skal 
betales hver [hyppighed].
Ydelserne (kolonne [relevant nr.]) er 
summen af den rente, der skal betales 
(kolonne [relevant nr.]), den kapital, der 
skal betales (kolonne [relevant nr.]), og i 
givet fald andre omkostninger (kolonne 
[relevant nr.]). Omkostningerne i den 
anden kolonne med omkostninger (hvis 
relevant) vedrører [liste over 
omkostninger]. Restgæld (kolonne 
[relevant nr.]) er det resterende lånebeløb 
efter hver ydelse.
[Lånebeløb og –valuta]
[Lånets løbetid]
[Rentesats]
[Tabel]
(Hvis relevant) [Advarsel om, at ydelserne 
kan variere]

udgår
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Or. en

Begrundelse

I betragtning af de mange informationer i den illustrative betalingstabel foreslås det at flytte 
den til slutningen af ESIS.

Ændringsforslag 290
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Hvis relevant) [Advarsel om, at ydelserne 
kan variere]

(Hvis relevant) [Advarsel om, at ydelserne 
kan variere, og at scenarierne kan være 
forskellige afhængigt af renteudviklingen]

Or. en

Ændringsforslag 291
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vær venligst opmærksom på eventuelle 
andre afgifter og omkostninger (f.eks. 
notaromkostninger) i forbindelse med 
dette lån. 

Vær venligst opmærksom på følgende 
omkostninger i forbindelse med dette lån:

[notaromkostninger]
[registreringsomkostninger]
[vurderingsomkostninger]
[skatter i henhold til national lovgivning]
(hvis relevant) [eventuelle andre udgifter i 
forbindelse med forpligtelser knyttet til 
dette lån i henhold til national lov]
(hvis relevant) [omkostninger til andre 
tjenesteydelser, som er aftalt med 
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kreditgiveren (såsom omkostninger til 
vedligeholdelse af en konto, forsikring, 
etc.].

Or. en

Ændringsforslag 292
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Hvis relevant) De har ikke mulighed for 
at indfri lånet før tiden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 293
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Hvis relevant) De har ikke mulighed for 
at indfri lånet før tiden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forbrugere bør altid kunne betale lånet tilbage før tiden.

Ændringsforslag 294
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. Illustrativ tilbagebetalingstabel
Denne tabel viser det beløb, der skal 
betales hver [hyppighed].
Ydelserne (kolonne [relevant nr.]) er 
summen af den rente, der skal betales 
(kolonne [relevant nr.]), den kapital, der 
skal betales (kolonne [relevant nr.]), og i 
givet fald andre omkostninger (kolonne 
[relevant nr.]). Omkostningerne i den 
anden kolonne med omkostninger (hvis 
relevant) vedrører [liste over 
omkostninger]. Restgæld (kolonne 
[relevant nr.]) er det resterende lånebeløb 
efter hver ydelse.
[Lånebeløb og –valuta]
[Lånets løbetid]
[Rentesats]
[Tabel]
(Hvis relevant) [Advarsel om, at ydelserne 
kan variere]

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de mange informationer i den illustrative betalingstabel foreslås det at flytte 
den til slutningen af ESIS.

Ændringsforslag 295
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del B – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når ESIS udfyldes, skal følgende 
vejledning følges:

Når ESIS udfyldes, skal følgende 
vejledning følges, og oplysningerne skal 
gives i et jævnt og klart sprog, som er 
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forståeligt for en gennemsnitlig 
forbruger:

Or. en

Begrundelse

ESIS bør være forståelig for en gennemsnitlig forbruger.

Ændringsforslag 296
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Bilag II – Del B – afsnit 6 – litra 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis rentesatsen ikke er fast, og 
ydelsen efter hver ændring er ukendt, kan 
kreditgiveren i tilbagebetalingstabellen 
angive den samme ydelse i hele lånets 
løbetid. I et sådant tilfælde skal kreditgiver 
henlede låntagers opmærksomhed på det 
forhold ved visuelt at gøre forskel på de 
kendte beløb og de hypotetiske beløb 
(f.eks. ved at anvende en anden skrifttype, 
rammer eller skygge). Derudover skal en 
tydelig og læsbar tekst forklare, for hvilke 
perioder beløbene i tabellen kan variere og 
hvorfor. Kreditgiver skal også inkludere: 1) 
i givet fald de gældende rentelofter og 
minimumsrentesatser 2) et eksempel på, 
hvordan ydelsen kan variere, hvis 
rentesatsen stiger eller falder med 1 % eller 
med en højere procentsats, hvis det er mere 
realistisk i betragtning af størrelsen af de 
normale ændringer i rentesatsen, og 3) 
ydelsen i det værst tænkelige tilfælde, hvis 
der findes et renteloft.

(4) Hvis rentesatsen ikke er fast, og 
ydelsen efter hver ændring er ukendt, kan 
kreditgiveren i tilbagebetalingstabellen 
angive den samme ydelse i hele lånets 
løbetid. I et sådant tilfælde skal kreditgiver 
henlede forbrugerens opmærksomhed på 
det forhold ved visuelt at gøre forskel på de 
kendte beløb og de hypotetiske beløb 
(f.eks. ved at anvende en anden skrifttype, 
rammer eller skygge). Derudover skal en 
tydelig og læsbar tekst forklare, for hvilke 
perioder beløbene i tabellen kan variere og 
hvorfor. Kreditgiver skal også inkludere: 
a) i givet fald de gældende rentelofter og 
minimumsrentesatser 
b) et eksempel på, hvordan ydelsen kan 
variere, hvis rentesatsen stiger eller falder 
med 1 % eller med en højere procentsats, 
hvis det er mere realistisk i betragtning af 
størrelsen af de normale ændringer i 
rentesatsen, og 
c) ydelsen i det værst tænkelige tilfælde, 
hvis der findes et renteloft, eller, hvis der 
ikke er noget loft, et illustrativt værste 
tilfælde-scenarie, som kan specificeres 
yderligere ved en delegeret retsakt.
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Or. en

Ændringsforslag 297
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Bilag II – Del B – afsnit 7 – litra 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kreditgiveren skal også opføre hver 
enkelt omkostning pr. kategori og anføre 
beløb, modtager og tidspunkt. Hvis beløbet 
er ukendt, angiver kreditgiveren et muligt 
interval eller angiver, hvordan beløbet 
udregnes.

(2) Kreditgiveren skal også opføre en 
opdelt liste over hver enkelt omkostning og 
anføre beløb, modtager og tidspunkt. Hvis 
beløbet er ukendt, angiver kreditgiveren et 
muligt interval eller angiver, hvordan 
beløbet udregnes.

Or. en

Ændringsforslag 298
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – Del B – afsnit 7 – litra 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Kreditgiveren skal oplyse forbrugeren 
om, at han har ret til at vælge 
accessoriske tjenesteydelser fra en anden 
udbyder efter eget valg.

Or. en

Begrundelse

Forbrugeren bør være ordentligt oplyst om sin ret til at vælge udbyderen af accessoriske 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
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Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIa
Mindstekrav til kompetence
1. Mindstekravene til kreditgiverens og 
kreditformidlerens personale bør omfatte:
a) passende kendskab til 
realkreditprodukter og accessoriske 
tjenesteydelser, som typisk tilbydes 
sammen med realkreditprodukter
b) passende kendskab til lovgivningen i de 
medlemsstater, hvor produkterne sælges
c) passende kendskab til og forståelse af 
processen i forbindelse med huskøb i de 
medlemsstater, hvor produkterne sælges
d) passende viden om vurdering af 
sikkerheder
e) passende kendskab til 
ejendomsregistrenes organisering og 
funktion i den medlemsstat, hvor 
sikkerheden er beliggende
f) passende niveau af finansiel og 
økonomisk kompetence
g) passende kendskab til etik
h) evne til at vurdere en forbrugers 
kreditværdighed.
2. Det passende niveau af kendskab og 
kompetence bør fastsættes på basis af:
a) anerkendte kvalifikationer, f.eks. 
eksamensbeviser, eksaminer, faglig 
uddannelse, kompetencetests eller
b) erhvervserfaring, som kan defineres 
som mindst et vist antal års beskæftigelse 
inden for områder, som har at gøre med 
udstedelse, distribution eller formidling af 
kreditprodukter.
3. Medlemsstaterne kan skelne mellem 
flere niveauer af faglige krav for
personalet hos kreditgivere, personalet 
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hos kreditformidlere og deres ledelse.

Or. en


